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Secțiunea I – Desfășurarea proiectelor Erasmus prin intermediul întâlnirilor virtuale
și prin activitățile online. Exemple de bună practică

PROIECTELE ERASMUS+, EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Prof. Marinescu-Monceanu Anca-Georgiana
Liceul Sanitar ”Antim Ivireanu” Rm. Vâlcea
Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” din Rm. Vâlcea derulează, în perioada 01.09.2020-31.08.2022, un
schimb de experienţă la care participă de elevi si profesori din Italia, Turcia, Spania și România.
Aceste activităţi se desfăşoară în cadrul proiectului Erasmus+ “It’s a matter of STEM”, Ref. No.2020-1-ES01KA229-081741_2, proiect de parteneriat doar între școli.
Împreună cu Liceul Sanitar “Antim Ivireanu” din Rm. Vâlcea, în proiect sunt implicate încă trei instituţii
şcolare din tot atâtea ţări europene (Instituto Secular „Hijas de la Natividad de María” – CPR Nuestra
Senora del Carmen, Spania, " Duraliler Ortaokulu” -Turcia și Istituto Comprensivo „Francesco Crispi”
– Italia).
Extinderea rapidă a pandemiei de COVID-19 a avut un impact puternic asupra proiectului nostru derulat
prin intermediul Programului Erasmus+. După reculul inerent din primele zile ale crizei instaurate odată cu
închiderea școlilor, a urmat însă replierea și reorientarea eforturilor către atenuarea efectelor negative și
continuarea activităților prin migrarea acestora în mediul online. În situația menținerii condițiilor
de pandemie Covid 19, am fost încurajați să folosim posibilitatea efectuării de mobilități “mixte” si anume să
începem cu o perioada de “mobilitate virtuală”, activități derulate la distanta, prin intermediul tehnologiei
informației.

Activitățile realizate în cele trei întâlniri virtuale au permis atât profesorilor și elevilor români cât și a
partenerilor din străinătate să interacționeze adecvat pentru a dobândi rezultatele învățării care au fost planificate
inițial în Learning Agreement pentru a fi obținute prin mobilitatea fizică. Participanții au avut acces la mijloacele
tehnice adecvate derulării acestui tip de activitate.

După mult timp, am simţit că a sosit momentul să reflectăm la drumul parcurs, considerându-ne pregătiţi
să lansăm noţiunea de „generaţie eTwinning”, un fel de „generaţie Erasmus ”, în care mobilitatea propriu-zisă a
fost înlocuită de „mobilitatea virtuală”. Definiţia îi vizează atât pe profesorii implicaţi în program, cât şi pe elevii
care au simţit ce înseamnă să fie europeni fără să plece de acasă. Este generaţia tinerilor care au aceeaşi atitudine
faţă de o serie de obiective comune: aprofundarea studiilor, sentimentul apartenenţei la o comunitate şi, în cele
din urmă, apartenenţa la aceeaşi Europă unită. Aceste obiective le reamintesc profesorilor că adevărata evoluţie
are loc dincolo de orizontul limitat al sălii de clasă.
Din fericire pentru noi, proiectul Erasmus+“It’s a matter of STEM”, Ref. No.2020-1-ES01-KA229081741_2 a avut ca obiective specifice dezvoltarea competențelor digitale, fapt care a facilitat transferul
activităților în mediul online. De exemplu, proiectul menționat are o componentă eTwinning care a facilitat
continuarea activităților și păstrarea contactului între participanți și între parteneri. Totodată, accentul a fost pus
pe dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor și elevilor implicați în proiect, activitatea curentă fiind
facilitată de abilitățile dezvoltate, de obișnuințele formate la profesori, elevi și părinți și, mai ales, de spațiul creat
pentru desfășurarea unor activități, în care sunt stocate aplicații, platforme accesibile și modele de folosire a
acestora la ore și în activitățile școlare. Profesorii și elevii au obișnuința și abilitățile necesare gestionării unor
conturi, a unor adrese de email, au competențe TIC și pot realiza materiale și resurse educaționale, sunt
familiarizați cu folosirea platformelor și aplicațiilor dedicate (Moodle, Padlet, Stop motion etc.). Și mai ales sunt
deschiși să învețe de la colegi sau omologi – prin metode de tip „peer learning“ – fiind autonomi în învățare,
capabili să descopere lucruri noi, folosindu-și competențele dobândite.
Elevii noștri consideră eTwinning drept cea mai motivantă şi plăcută modalitate de a învăţa. Experienţele de
care au avut parte în universul eTwinning i-au ajutat să-şi perfecţioneze competenţele lingvistice şi TIC şi să fie
mai deschişi faţă de culturi diferite. Forţa experienţei se reflectă în modul în care aceşti tineri descriu schimbările
pe care participarea la proiectul Erasmus +“It’s a matter of STEM”, Ref. No.2020-1-ES01-KA229-081741_2 lea adus în viaţa lor. Astfel, ei pot spune cum i-a ajutat să-şi clădească încrederea în sine şi să-şi formeze o atitudine
pozitivă faţă de schimbare, cum a contribuit la conturarea unei imagini mai clare a Europei şi a unei viziuni noi
asupra lumii şi cum şi-a adus aportul la dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii, a capacităţii lor de a-şi asuma
responsabilitatea şi de a deveni persoane deschise la minte. Procesul surprins de aceşti tineri este formarea unor
minţi distincte şi deschise, pe care le putem reuni sub denumirea de „Generaţia eTwinning”. Un aspect important
este că persoanele care au parte de această experienţă sunt tinere, fapt ce are un efect modelator asupra vieţii lor.
Reunind oameni din medii diferite şi contribuind la crearea unui sens de apartenenţă, aceste eforturi ne vor ajuta
să menţinem o societate deschisă. În plus, ne vor ajuta să ne asigurăm că toţi tinerii noştri îşi găsesc locul în
societate şi că nimeni nu este abandonat. Răspunsul la aceste provocări începe cu sala de clasă. Avem nevoie de
un sistem de învăţământ incluziv, care să ofere fiecărui copil şansa de a se dezvolta şi deveni o persoană
încrezătoare în sine, deschisă şi tolerantă, o persoană care poate interacţiona pozitiv cu oamenii din medii diverse,
echipată cu o minte critică, bine pregătită pentru a-şi găsi un loc de muncă.

Bibliografie:
https://itsamatterofstemerasmus.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Its-a-Matter-of-STEM101561758546843/?__cft__[0]=AZVmoy7rVfVGcgqEaNDlrKaKxCGqOODEqZ4wU0d0Sk9BHoRHSp
cu7Qlgmkg1YjmOw1NVNsJE540S2F0NZCv2f7Q_X3rQDjdVqCX3-ClhnvSgRMvPTRcaTHdebQf8gP3rOC1CwouHRJ_taVCy3kjcBn6DXIGN9Ip2aQnsgFe7ZvsUA&__tn__
=-UC%2CP-R

PROIECT ERASMUS PLUS ERASMUS KA229:
REF.NO 1-IT02-KA229-079518_3
CAMPAIGNS: CONNECT PAST AND FUTURE
Coordonator proiecte,
Prof. Ciobanu Corina
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Pitești
Proiectul Erasmus Plus, KA229- “Campaigns: Connect Past and Future” („Campanii: Conectați
dinspre trecut spre viitor” este implementat în perioada 01.09.2020- 31.08.2020 de către Colegiul Economic
Maria Teiuleanu, în parteneriat cu I.T. Notarangelo-Rosati- Italia, coordonatorul parteneriatului, Budapesti
Gazdasági Szakképzési Centrum Békésy György Szakgimnáziuma És Szakközépiskolája-Ungaria,
Secodary School "Peyo Yavorov", Bulgaria.
Tema proiectului nostru vizează, în linii mari, o întreagă campanie de cercetare din trecut, până în
prezent, cu repercusiuni în viitor, despre provocările pe care oamenii, în general, le-au întâmpinat de-a
lungul întregilor generații, cu accent pe descoperirea acelor elemente care mai există încă în timpurile
noastre, sub o formă sau alta, din care ne putem inspira și adapta pentru acțiunile noastre viitoare.
Este un proiect frumos, având conotații înrădăcinate în istoria culturilor și civilizațiilor partenerilor
implicați în întreg proiectul, care a sosit cu multe provocări, dată fiind situația pandemică pe care o
traversăm.
Dar, în ciuda tuturor acest aspecte, chiar dacă ne-am raportat mai mult în a ne desfășura activitățile
în mediul virtual, am încercat și am găsit mereu resurse de-a ne implica cu succes în implementarea unei
serii de acțiuni precum:
- conferințe Zoom/Meet, jocuri folosind Aplicația Kahoot,
-crearea de colaje din fotografii folosind Autocollage, afișe, filmări.
-Selectarea, printr-o procedură de selecție, a echipei de cadre didactice și de elevi, care să
contribuie deopotrivă la atingerea obiectivelor propuse prin proiect
-

Realizarea uni minunat FlashMob, organizat cu elevii în cadrul Săptămânii Erasmus, precum

și o vânătoare de obiective specifice orașului Piteși, folosind aplicația Waze, de pe telefonul mobil
-

Realizarea unui logo al proiectului, folosind programe de editare grafică

-

diseminări în spațiul virtual, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Argeș, folosind

aplicația Meet
-

Prezentarea activităților realizate în pagina de Facebook a proiectului și împărtășirea

experiențelor trăite cu partenerii de proieiect
Proiectul Erasmus (susținut financiar de către A:N.P.C.D.E.F.P. și de Comisia Europeană), aflat
la început de drum, va aduce cu sine alte provocări și urmărește implicarea activă a cât mai mulți elevi și
cadre didactice din instituția noastră în activități menite să-i scoată din zona de confort, să-i învețe să
găsescă soluții, să știe să creeze conexiuni, să vină permanent în contact cu resurse utile dezvoltării lor ca
cetățeni responsabili, să utilizeze eficient aplicații mobile și să ofere șanse egale elevilor proveniți din medii
sociale defavorizate.
Pentru toți cei interesați de acest topic, numit simplu, Erasmus, vă invităm să ne urmăriți în
continuare pentru că veți avea cu siguranță, satisfacția de-a afla informații pe cât de valoroase, pe atât de
antrenante.
Atașez documentului 2 print-screen-uri din activitățile on-line derulate, cât și un link către pagina
proiectului.
https://www.facebook.com/campaignsconnectpastandfuture

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI ÎN UTILIZAREA
RESURSELOR MEDIA DIGITALE
PENTRU ELEVII COLEGIULUI ECONOMIC „MARIA TEIULEANU” ÎN
COIMBRA-PORTUGALIA
Membru Proiect Erasmus Plus „Innovative Technological Tools”
Profesor Mihaela POPESCU
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Pitești
În cadrul Proiectului Erasmus Plus „Innovative Technological Tools” implementat de către Colegiul
Economic “Maria Teiuleanu” în parteneriat cu instituții din Lituania, Italia, Portugalia, Turcia și Grecia, sa defășurat în perioada 23-27 septembrie 2019 activitatea de învățare la partenerul din Coimbra,Portugalia,
la care au participat 6 elevi ai colegiului de la clasele a X-a- a XII-a și două cadre didactice.
Timp de o săptămână, elevii piteșteni au participat la activități de învățare bazate pe utilizarea
eficientă a mijloacelor media digitale la Agrupamento de Escolas Coimbra Centro din Localitatea Coimbra,
Portugalia, activități instructiv-edcuative și culturale.
Schimbul de experiență și exemplele de bune practici le-au prilejuit tuturor elevilor participanți să
descopere și să utilizeze resurse media digitale și tool-uri precum Filmora, Quizlet, Kahoot, Edmodo, C++
(Extension Allegro), Crom, Storyboard, etc.
De asemenea elevii au avut parte de o experiență inedită participând la un program de activități
prezentat de un grup de elevi surzi, instruiți de către profesori-interpreți, utilizând site-uri web destinate lor
sau prin acțiuni mimico-gestuale.
Aplicațiile web puse la dispoziție de parteneri, au facilitat participanților descoperirea, în timp real,
a activităților cotidiene ale portughezilor( utilizarea aplicației web „Turismo Centro Portugal”), precum și
a obiectivelor culturale ale locuitorilor din Coimbra.( aplicația „Portugal dos Pequenitos”).
Fie că vorbim despre activitățile formale și non-formale din școală(peer-learning),

despre

descoperirea unui sistem de învățământ diferit, de un întreg oraș utilizând device-uri mobile sau PeddyPaper(learning and playing), de o interacțiune cu elevi de vârste similare cu pasiuni și din culturi diferite,
toate aceste experiențe și impresii de nedescris în cuvinte, au introdus participanții într-o inedită lume a
cunoașterii, într-o experiență ce-și va lăsa mult timp amprenta asupra lor.
Coimbra nu este doar un simplu oraș într-un spațiu portughez, este un oraș frumos, primitor, un
centru universitar celebru, unde studenții își câștigă resursele financiare din vânzarea de pixuri colorate
(fiecare culoare reprezentând o facultate), cântând la colț de stradă sau savurând puțină socializare cu
prietenii, la lăsarea serii, un loc animat de muzica lui Fado, unde te simți veșnic tânăr.
Portugalia este o țară plină de culoare, animată de căsuțe și clădiri care mai de care mai colorate și
mai pietruite, cu oameni frumoși și primitori, un loc în care cu siguranță îți vei dori să revii.

Iar experiența Erasmus, pentru participanți, a fost una inedită, o reală provocare a cunoașterii și-a
schimbului de bune practici, a transferului de cunoștințe și de sentimente împărtășite în testimonialele
realizate:
„Prin mobilitatea din Portugalia în cadrul proiectului Erasmus Plus „Innovative Technological
Tools” am avut oportunitatea de a cunoaște un sistem educațional nou, dar si de a prezenta si învăța
aplicații si platforme de învățare noi, de editare video și blogging. Tot cu această ocazie am vizitat Coimbra
și Porto, două orașe cu o mare încărcătură istorică și arhitectonică. Am cunoscut și interacționat cu elevii
din celelalte țări participante la Erasmus, am legat prietenii și am cunoscut tradiții noi.”- Alexandra
Ionescu, clasa a XI-a A
“Din punctul meu de vedere acest proiect are scopul de a transforma persoane, de a le ajuta sa se
deschidă față ce cei din jur, dar mai ales îi ajută să lucreze cu diverse programe de editare sau creare.
Pentru mine acest proiect reprezintă poarta către cunoaștere a noi lucruri, culturi și de realizare a noi
prietenii.”- But Emanuel, clasa a XII-a E
“Proiectul Erasmus pentru mine a însemnat o deschidere a orizontului si o înțelegere mai bună a
globalizării Acest proiect m-a ajutat sa cunosc elevi din alte țări și să creăm noi prietenii. Iar mobilitataea
din Portugalia a constituit o experiență inedită deoarece pe lângă toate informațiile dobândite și bunele
practici împărtășite, ne-a pus față în față cu un sistem de învățământ și o cultură diferită a partenerilor
europeni..”- Radu Andrei, clasa a XII-a F
“Am cunoscut oameni noi, ceea ce mi-a plăcut cel mai mult. Sper să-i reîntâlnesc într-o bună zi.
De asemenea am învățat să folosesc Filmora si aplicația online, Storyboard pe care am prezentat-o tuturor
celorlalți elevi.”- Nițu Sebastian, clasa a XI-a E
“Pentru mine experiența Erasmus+ din Portugalia a fost una frumoasă atât din punct de vedere al
cunoștințelor dobândite, cât și cultural. Am avut multe de învățat de la elevii care învață acolo, de la
profesori și de la participanții din alte țări. Daca aș putea, as repeta această experiență de fiecare dată.
Am cunoscut, am învățat și am vizitat. Nu mai vorbesc de prietenii pentru o viață, pe care mi i-am făcut și
cu care sper încă să țin legătura. Poate vreodată ne vom revedea. Recomand tuturor să încerce această
experiență, nu veți regreta!”- Ștefan Deaconu, clasa a XII-a C
Pentru mine Erasmus înseamnă că trebuie să te implici și să lupti pentru ceea ce vrei. Consider
că a fost o experiență din care să ai ce să povestești nepoților, cum s-ar spune.- Ghiorghiu Răzvan, clasa
a X-a D
“Mobilitatea din Portugalia fost un schimb de experiență și exemple de bune practici pentru elevi
și profesori. Timp de o săptămâna am participat la activități de învățare bazate pe utilizarea eficientă a
mijloacelor media digitale. Tot in acest timp am cunoscut oameni și am vizitat orașe importante din
Portugalia. ERASMUS Plus “ITT” este o experiența de neuitat.” Vasile Retevoiescu, membru în echipa
de implementare a proiectului
La testimonialele participanților la mobilitate, orice alte informații ar fi de prisos, ei fiind
beneficiarii direcți ai acestui proiect.

Menționăm doar că proiectul Erasmus Plus „Innovative Technological Tools”, implementat în
perioada 2018-2020 este finanțat de către ANPCDEFP cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

PROIECTELE ERASMUS+, ACTIVITATI VIRTUALE
Prof. Neagoie Elena Manuela
Colegiul National de Informatică „Matei Basarab”, Rm Vâlcea
Profesorii merg permanent în pas cu ritmul schimbărilor. Învățăm fără să ne oprim. Iar acum ne-am
întrecut pe noi înșine. Provocările au fost multe și grele, iar noi, cu neliniști, cu întrebări la care singuri
trebuia să găsim răspunsuri, cu nopți pierdute, cu ochii obosiți, ne-am străduit să le depășim.
Învățarea continuă permanent, chiar dacă ești elev, profesor sau părinte. Acum, în această perioadă
a şcolii online, am învăţat şi ne-am pregătit enorm, cu toții. Sigur, multe din cele învățate acum le vom
folosi când totul va fi normal din nou, însă nu dăm niciodată școala în bănci pe școala online. Dar,
recunoaștem, învățarea online a fost colacul nostru de salvare pentru învățare și comunicare, în această
perioadă pandemică.
O mare provocare a fost să fim selectivi cu informaţia. Suntem expuşi cu toţii unei avalanşe de
informaţii din toate domeniile.
Restricțiile impuse de actuala pandemie au avut efecte ușor de imaginat si in ceea ce priveste proiectele
educaționale de schimb interșcolar Erasmus+. Așa se face că și proiectul nostru Erasmus+ intitulat
„C.O.D.E.R.s ( Creation Oriented Digital Education RunnerS)„ pe care Şcoala Gimnazială "Şerban Vodă
Cantacuzino" Călimăneşti, judeţul Vâlcea îl implementează începând din septembrie 2018, alături de alte
patru școli partenere, a întâmpinat provocări din pricina limitărilor legate de călătoriile în afara granițelor
țării.
În aceste împrejurări excepționale, în perioada 12.04.2021-16.04.2021, școala noastră a participat la
activități transnaționale de schimb de experiență pentru elevi și profesori realizate in mediul virtual, prin
intermediul mai multor intrumente: videoconferințe, workshopuri online, platforma eTwinning, Google
Forms, Classroom, Zoom, Meet, padlet, canva, jigsaw puzzle, wordwall, quizz, etc.
Aceste sesiuni virtuale au înlocuit una dintre vizitele de proiect ce era planificată pentru luna aprilie a
anului trecut, pe care ar fi trebuit să o găzduiasca partenerul din Polonia. 184 de elevi si 16 profesori din
Romania, peste 400 de participanti, in total, au beneficiat de activitățile propuse și desfășurate.
Întâlnirile online dintre profesorii și elevii participanți din România, Turcia, Italia, Portugalia si Polonia
pot fi considerate, de fapt, un rezultat al activităților proiectului, întrucât obiectivul său principal a constat
în dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și ale profesorilor din școlile partenere.
Prin toate activitățile pe care le-au desfășurat în proiectul Erasmus, elevii si profesorii noștri au dezvoltat
abilități de a integra aplicații IT și instrumentele digitale în procesul de predare-învățare-evaluare. Elevii

noștri experimentează constant, diverse dispozitive TIC cu care participă în mod curent la lecții virtuale
sincron și asincron.
Practic, prin acest proiect transdisciplinar dar și internațional, am reușit să dezvoltăm și mai mult gradul
de digitalizare al procesului educațional.
Proiectul a adus împreună profesori și elevi din 5 țări și a reușit ca diferențele de infrastructură și/sau
cunoștințe în domeniul IT să fie ajustate, astfel încât, doar printr-o conexiune la internet și device-uri, elevii
din toate școlile partenere să poată participa la activitati atractive, interactive și care dezvoltă competențele
viitorului.
Elevii și-au prezentat școlile prin intermediul unor tururi virtuale, profesorii au realizat folosinduse astfel de aplicații, platforme educationale și noi tehnologii, am continuat, in acest mod, un demers care
ne-a preocupat timp deaproape trei ani: dezvoltarea competențelor digitale pentru elevi și profesori.
Învățarea este un proces care nu se încheie niciodată, iar era digitală pe care tocmai o parcurgem ne
va motiva să fim mereu în pas cu dezvoltarea tehnologiilor informatice și a noilor metode de a realiza
educație de calitate.
Desi a fost un an dificil, a fost si un an şcolar bogat în experienţe, atât pentru elevii noştri, cât și
pentru cadrele didactice. Experienţa ne va ajuta să culegem ce este mai bun din toate aceste proiecte, să ne
dezvoltăm atât profesional, cât şi personal şi să creştem valoarea Școlii.
Trăim o perioada grea, atipică, în care ne străduim cu toții să menținem accesul copiilor noștri la
educație. E o adaptare rapidă, in contextul acesta, cu răbdare, implicare și susținere, atat proiectele Erasmus,
cât și conceptul de școală online pot fi o oportunitate de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie
pentru viitorul copiilor.
Un avantaj al acestei perioade grele pe care o traversăm este că ne-a determinat pe toți să ne adaptăm
situatiei, să acordăm o mai mare importanță tehnologiei, să o folosim spre binele elevilor noștri și chiar să
învățăm de la ei lucruri noi, fiind mult mai intuitivi în acest domeniu.
Experiența Erasmus m-a învățat că trebuie să fiu deschisă la nou, în pas cu vremurile și pregătită
întotdeauna pentru ceea ce va veni.
Informatii despre intalnirea virtuala pot fi accesate la urmatoarele adrese:
https://erasmuska229coders.wordpress.com/
https://www.facebook.com/manuela.monceanu/videos/4443474225682407
https://www.facebook.com/manuela.monceanu/videos/4443323459030817
https://www.facebook.com/manuela.monceanu/videos/4440607935969036
https://www.facebook.com/manuela.monceanu/videos/4435999163096580
https://www.facebook.com/100002963469860/videos/pcb.929104297864034/3645899628852117

„MATHS IS AROUND US” - UN PROIECT DE SUCCES
Prof. Dana Ioana Alexandrescu
Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov

Stimularea creativităţii elevilor prin activităţi extracurriculare devine o prioritate a actului educativ
în măsura în care se valorifică potenţialul neexploatat al acestuia. La nivelul Colegiului de Științe „Grigore
Antipa” Brașov există o preocupare majoră pentru desfăşurarea unor acţiuni menite să explice elevilor
noțiuni sau fenomene utilizând interdisciplinaritatea și transdisciplinaritate.

În acest fel elevii vor

conștientiza „de ce învață” și nu își mai pun la nesfârșit întrebarea „la ce ne folosește”. Elevul este fascinat
în momentul în care descoperă frumusețile matematicii și cât de utilă este această disiplină în tot ceea ce ne
înconjoară.
Plecând de la aceste idei, am inițiat, în colaborare cu IES
Izpisúa Belmonte Hellin din Spania și 3rd High School of Rethymno
din Grecia, un proiect Erasmus+ , acțiunea K2, cu titlul „Maths is
around us”, proiect pe care l-am gândit pe o perioadă de implementare
de un an. Trei țări: Spania, România și Grecia, trei mari teme: Studiu
statistic privind atitudinea elevilor față de matematică, Matematică și
artă și Criptografie, trei produse finale: o revistă, un infografic și un
ghid cuprinzând itinerarii matematice în Brașov, Réthimno și Hellín
și o echipă inimoasă de elevi, profesori și părinți reprezintă zecele
acestui proiect, elementele sale definitorii.
Prima activitate transnațională de învățare-predare și formare
a avut loc în perioada 3-6 decembrie 2019, la Colegiul de Științe
„Grigore Antipa” Brașov, România. Cercetarea statistică a
reprezentat unul dintre punctele forte ale întâlnirii. Elevii au realizat
un studiu cuprinzînd reprezentări statistice cu privire la modul în care
elevii, indiferent de naționalitate, percep disciplina matematică.
Munca fiecărei echipe a fost apoi transpusă într-un infografic
sugestiv. Una dintre cele mai atractive activități outdoor ale întâlnirii
a reprezentat-o așa numita metodă „vânătoare de comori”. Activitatea s-a bazat pe logică, intuiție, orientare
si creativitate. Aceasta s-a desfășurat în orașul Brașov, pe baza unui itinerar și a unor indicii pregătite de
către elevii noștri. „Comorile” au reprezentat de fapt elemente arhitectonice ale unor obiective turistice din
Brașov. Alegerea acestor elemente s-a realizat pornind de la detalii reprezentând figuri geometrice. Dacă
veți vizita Brașovul, descărcați aplicația Mathcitymap, tastați motorul de căutare „Treasure Hunt” și veți
descoperi un itinerar matematic captivant. Activitatea desfășurată la Aula Universității Transilvania Brașov

a fost primită cu mult interes de către elevi. Doamna prorector, prof. dr. med. Liliana Rogozea, ne-a
prezentat câteva elemente interesante legate de instituția de învățământ superior pe care o
reprezintă.Vizitele la Prima Școală Românească și Castelul Bran au reprezentat activități relevante pentru
proiect, necesare pentru următoarele întâlniri transnaționale (de exemplu lucrarea despre criptografie)
având în vedere că aceste obiective sunt reprezentative pentru patrimoniul cultural european.
Cea de-a doua activitate transnațională de învățare-predare și formare din cadrul proiectului a avut
loc la 3rd High School din Rethymno, Grecia, în perioada 27-30 ianuarie 2020. Relația dintre Artă și
matematică a fost tema centrală a întâlnirii. Elevii au realizat motive geometrice, inspirate din mozaicurile
renumitului artist plastic Escher, utilizând aplicația matematică Geogebra. Construcțiile obținute au fost
tipărite și desenate pe tricouri de culori diferite. Pentru a promova legătura dintre învățarea formală și nonformală, elevii din cele trei țări partenere au vizitat Centrul Educațional de Cercetare a Fizicii, Centrul de
Fizica plasmei & Laser și Muzeul de Artă Contemporană din Creta. O altă activitate interesantă a fost aceea
care a conectat obiectivele turistice din Rethymno cu matematica și dispozitivele mobile. Elevii au explorat
principalele puncte istorice din Rethymno din perspectiva matematică folosind aplicația mathcitymap, prin
intermediul telefoanelor lor mobile. Elevii au avut ocazia să viziteze situri arheologice și istorice renumite,
cum ar fi Mănăstirea Arkadi, Muzeul din Eleftherna, Mănăstirea celor cinci Fecioare, izvoarele din
Argyroupolis, un atelier tradițional care produce dulciuri tradiționale grecești, precum și situl arheologic
din Knossos și muzeul arheologic Herakleion. În acest fel, ei s-au familiarizat cu istoria și cultura greacă,
care reprezintă de fapt unul dintre obiectivele principale ale proiectului.
A treia activitate transnațională de predare învățare și formare a fost planificată a se desfășura în
luna aprilie, în Hellin, Spania. Din cauza pandemiei această întâlnire a fost suspendată. Inițial am fost șocați
de ceea ce se întâmplă, dar încetul cu încetul, ne-am mobilizat și din planul fizic ne-am mutat cu toții, elevi
și profesori, în mediul online. Platforma eTwinning ne-a oferit oportunitatea de a participa în grupuri și
ateliere de lucru comune cu partenerii noștri și totodată ne-a facilitat prezentarea lucrărilor pregătite pentru
această activitate, „Criptografia”. Elevii au descoperit misterele criptologiei învățând să cripteze și
decripteze texte utilizând trei coduri celebre: Caesar, afin și Vigenere. Produsele postate pe platformă au
fost vizualizate și discutate de către toți partenerii, astfel încât activitățile propuse pentru a treia mobilitate
au fost realizate virtual și întâmpinate cu interes de către elevi. Dacă privim „partea plină a paharului”
putem spune că toate lucrările de pe platforma E-twinning reprezintă resurse reale puse la dispoziție și
pentru alți utilizatori ai acesteia. Vă invit să vizitați Twinspace-ul proiectului pentru a descifra
criptogramele și de a afla lucruri noi despre unele dintre cele mai renumite monumente din patrimoniul
European.
Dar, cel mai important este că am reușit pe întreaga perioadă de derulare a proiectului să creăm și să
dezvoltăm blogul proiectului: https://mathsisaroundus.blogspot.com/,unde orice doritor poate să se
informeze cu privire la diferite aspecte din cadrul proiectului, să parcurgă activitățile susținute de către elevi
și să descopere produsele finale ale proiectului.
Cu toate că, la un moment dat, aripile noastre au fost frânte de contextul epidemiologic determinat
de răspândirea coronavirusului, ne-am continuat zborul virtual spre atingerea tuturor obiectivelor

proiectului. Pe lângă amintiri, au rămas produsele finale ale proiectului, utile în înțelegerea rolului
matematicii și un element de sustenabilitate important: un curs opțional, cu durata de 1 an, implementat în
cadrul Colegiului de Științe „Grigore Antipa” începând cu anul școlar 2020 – 2021.
În loc de epilog, aș dori să transmit câteva gânduri celor care încă nu au participat la o acțiune
Erasmus+: Să crezi în ceea ce faci, să pui suflet în acţiunile pe care le întreprinzi, să nu te opreşti niciodată
din a visa şi a-ţi dori mai mult. Să ai încredere în tine, în resursele tale şi să ai capacitatea de a transmite
echipei din care faci parte acest spirit. Cred că toată viaţa avem ce învăţa de la fiecare persoană pe care o
întâlnim şi de la orice împrejurare. Deschiderea spre lume şi nou este un avantaj enorm pentru tine, ca om,
pentru școală și nu în ultimul rând pentru societate.

ACTIVITĂȚI ONLINE ÎN PROIECTUL eTWINNING
”THE LANGUAGE OF COLORS IN OUR WORLD”
Prof. Cristina Cercelaru
Liceul de Arte ”Victor Giuleanu”, Rm. Vâlcea
eTwinning este o parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și
Sport. Ea oferă o platformă de comunicare, colaborare, demarare de proiecte şi schimb de informaţii
personalului didactic ce activează în şcolile din ţările europene participante.
Liceul de Arte ”Victor Giuleanu” Râmnicu Vâlcea și-a început activitatea pe platforma eTwinning
în anul 2021 cu trei proiecte: ”Catch the music”, ”The Language of Colors in our World” și ”Pandemi
shouldn't be an escuse to ignore our grandparents”.
Proiectul ”The Language of Colors in our World” este o oportunitate de dezvoltare profesională
pentru cele șase cadre didactice participante din învățământul gimnazial și liceal și o modalitate de a discuta,
prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei, cu persoane cu preocupări asemănătoare pe teme
educaționale legate de importanța culorii în viața noastră, în artă, natură și istorie. Cei 35 de elevi
participanți au oportunitatea de a se familiariza cu elementele de specific cultural sau educațional din ţările
partenere, de a-și îmbunătăţi competenţele de comunicare într-o limbă de circulație internațională. În același
timp ei au posibilitatea de a interrelaționa în sens social, făcându-și noi prieteni în timpul acestei perioade
de pandemie.
Proiectul la care participă liceul nostru a început în luna februarie a anului 2021 și se va încheia în
luna iunie a aceluiași an. La acesta participă cadre didactice și elevi din mai multe școli din opt țări: Turcia,
România, Albania, Italia, Polonia, Azerbaidjan, Grecia, Franța.

Obiectivele proiectului vizează: conștientizarea importanței culorilor în comunicare, a efectelor
psihologice și fiziologice ale culorilor, precum și cunoașterea semnificațiilor culorilor în cultura țărilor
participante.
În vederea desfășurării activităților și a dezbaterilor despre locul culorilor în viața noastră, istoria
culorii, despre culoarea în diferite culturi, culoarea în artă, în lumea animalelor și a plantelor, în sănătate,
se vor utiliza diverse platforme și aplicații web.
Proiectul eTwinning ”The Language of Colors in our World” se axează pe procesul de învățare și
pe activități în sine. El oferă celor implicați posibilitatea să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și
confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând rezultate tangibile. Acest proiect aduce
participanților noi cunoștințe, noi capacități, schimb de idei, transfer de practici creative, precum și
exersarea limbii engleze în context real.
Planul proiectului cuprinde mai multe activități. În luna februarie s-au desfășurat: webinare pentru
profesori și elevi, s-a selectat logo-ul și posterul proiectului (posterul ales al proiectului a fost realizat de
eleva liceului nostru Ispas Alexandra, clasa a X-a), s-a realizat videoclipul de introducere a fiecărei școli,
s-au ales membrii consiliului de proiect al școlilor, realizarea sondajului de demarare a proiectului și au
avut loc diverse ateliere pentru pregătirea elevilor în vederea utilizării instrumentelor web. Produsul comun
al proiectului în această lună a fost realizarea videoclipului de introducere a proiectului. În martie și aprilie
s-au format echipele mixte de lucru și au avut loc mai multe dezbateri pe forumul proiectului despre culori
și semnificațiile lor. Obiectivele acestor luni au fost: realizarea unui acrostih și a mai multor activități
puzzle, Kahoot. În luna mai, coordonatorii proiectului au în vedere desfășurarea unor activități pe echipe
(povestiri, puzzle-uri, desene), iar ca produs comun o activitate creativă și interesantă desfășurată online.
Activitatea finală a proiectului constă în realizarea unei expoziții virtuale ce va reuni creațiile elevilor
participanți.

Elevii noștri au dovedit deschidere și adaptabilitate, s-au mobilizat și au învățat să acționeze în
echipă, căpătând mai multă încredere în ei. Partenerii din proiect au folosit metode moderne și variate,
punându-ne la dispoziție multe informații practice și utile. Fiecare etapă a necesitat planificare, comunicare

și numeroase abilități folosite și în actul didactic. Proiectul a oferit liceului nostru oportunitatea de a deveni
mai vizibil la nivel european, contribuind la schimbul de bune practici cu alte școli.

Aceste activități extrașcolare reprezintă experiențe benefice interacțiunii dintre profesori și elevi.
Toți învață să lucreze împreună pentru un rezultat bun, într-o manieră plăcută și distractivă, dezvoltându-și
abilitățile cognitive, sociale, de conținut, pregătindu-se astfel pentru noi parteneriate și proiecte de succes.
Bibliografie:
Platforma eTwinnig – Proiectul ”The Language of Colors in our World”

PRACTICA DE CALITATE ÎN DOMENIUL HOTELIER
Prof. Ioan Maria,
Liceul Tehnologic “Justinian Marina”, Băile Olănești
Proiectul

Erasmus+

de

mobilitate

Acţiunea

Cheie

1-

Formarea

profesională

(VET)

ID proiect:2019-1-RO01-KA102-061916 este finanțat din fonduri Europene în valoare de 49600 (euro),
perioada de derulare: 01.09.2019-30.10.2021.

Scopul principal al proiectului este oferirea unei experienţe practice de calitate, efectuată în condiţii
reale de muncă, pentru 16 elevi și 2 profesori însoțitori, de la Liceul Tehnologic “Justinian Marina” Băile

Olănești, experienţă ce îi va ajuta să dobândească noi competenţe profesionale într-un context european,
facilitându-le pe viitor inserţia pe piaţa muncii în domeniul turismului.
Obiectivele proiectului:
1. Participarea unui număr de 16 elevi, cu calificare de „tehnician în turism” la un stagiu de pregătire
practică de 3 săptămâni în condiţii reale de muncă;
2. Dobândirea de competenţe, cunoştinţe și abilităţi privind activitățile din spațiile hoteliere
Valenciene, de 4-5*;
3. Achiziţionarea de către elevi a abilităţilor de comunicare în limba spaniolă;
4. Întărirea parteneriatului între Liceul Tehnologic „Justinian Marina” Băile Olăneşti şi „Centre
Superior de flaste lecia y Turismo” Valencia ERASMUS+.
Impactul pandemiei în implementarea proiectului de mobilitate Erasmus+ a fost unul semnificativ,
prin amânarea mobilității trans-naționale in Valencia/Spania. Pe masură ce proiectul a primit aprobare
pentru prelungire, unele activități au continuat în mediul online, obiectivele proiectului rămân realizabile,
reușind astfel să atenuăm efectele negative inițiale, prin trecerea la lucrul în mediul online.
În școala noastră, profesorii și elevii au obișnuința și abilitățile necesare gestionării unor conturi, a
unor adrese de email, au competențe TIC și pot realiza materiale și resurse educaționale, sunt familiarizați
cu folosirea platformelor și aplicațiilor dedicate, sunt deschiși să învețe de la colegi sau omologi – prin
metode de tip „peer learning“ – fiind autonomi în învățare, capabili să descopere lucruri noi, folosindu-și
competențele dobândite.
Consider că proiectele de mobilitate ar putea beneficia în viitor de cursuri structurate, gândite de la
început cu activități online ante-curs – punerea în temă, pregătirea participanților pentru cursul față în față,
discutarea unor aspecte legate de curs sau a unor teme mai ușor de facilitat online – și post-curs – followup, feedback și evaluarea competențelor formate și a rezultatelor obținute etc.
Probabil că vom alege să extindem metodele de tip „blended learning“ ca activitate în cadrul
parteneriatelor strategice, însă fără eliminarea schimbului direct, deoarece, cel puțin la demararea
proiectului, contactul dintre participanți angajează și motivează elevii și profesorii în realizarea obiectivelor
propuse.
Prin implementarea proiectelor Erasmus + se realizează creşterea prestigiului instituţiei noastre în
ceea ce priveşte organizarea stagiilor de practică şi atragerea unui număr mai mare de elevi care să urmeze
cursurile Liceului Tehnologic ”Justinian Marina” Băile Olăneşti.
Schimb de bune practici cu partenerul nostru „Centre Superior de flaste lecia y Turismo”
Valencia, in proiectul ERASMUS+ „Chefi de top!”Abilităţi practice de preparare şi servire a mâncărurilor
meditareneene”, ID proiect: 2017-1-RO 01- KA102- 0360308:

Bibliografie:
https://www.google.com/search?q=Valencia&rlz=1C1GCEA_enRO884RO884&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=2ahUKEwjz74Hh5p7wAhXNlosKHRisC5kQ_AUoAXoECAEQAw&biw=2048&bih=1005

INTERCULTURAL EDUCATION CASE STUDY
Prof. Împăratu Lăcrămioara
Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea
Richard Gargiulo defines culture as “the attitudes, values, belief systems, norms, and traditions
shared by a particular group of people who collectively form their heritage. (2006)” This means that a
group’s culture is made up of a variety of factors. A learner’s culture will affect the way they perceive the

world around them. A student’s cultural heritage will influence the way they experience, feel, consider, and
behave in the classroom. A person’s culture may be reflected by their dress, speech, mannerisms, diet or
other factors. Culture is epitomized by the defining viewpoints and distinctiveness of a particular group
(Gargiulo, 2006; Gollnick, 2009).
Multicultural education is the use of differing strategies in order to reach and educate students from
different cultural backgrounds. These methods have been developed to help teachers respond better to
altering demographics in the classroom. One of the key tenets of multicultural education is that all students
are able to learn and given different approaches for different backgrounds, teaching will be successful.
Multicultural education can be thought of as a catch all concept that incorporates the issues of ethnicity,
race, language of origin, and class in order to create an effectual educational strategy where the uniqueness
of each student is viewed encouragingly (Gollnick, 2009).
Multicultural education can address cultural differences and cultural bias by providing equal
educational opportunities regardless of cultural heritage. The six goals of multicultural education are:
cultural pluralism, educational fairness, individual relations, cross-cultural competency, incorporation of
studies on ethnic groups and global issues, and social reconstruction. Multicultural education focuses on
teaching students the skills needed in order to gain knowledge and function effectively in different cultural
settings. Another way that multicultural education could address cultural difference in an educational
setting is by celebrating the positive traits of each culture. An approach such as this would be useful at
minimizing bias in an educational environment. Because different words, actions, and gestures mean
different things to different cultures, it is important not to become overly sensitive if an action does not
garner the response you were expecting. Likewise, it is important to understand how those actions may be
perceived by different cultures in order to prevent offending someone (Gargiulo, 2006). According to
Robert Slavin (2006) one of the most important ways that multicultural education can address cultural
differences and cultural bias in an educational setting is by educating individuals about sensitivity to other
cultures. Other ways to avoid cultural bias while teaching in a culturally diverse school would be to use
fairness and balance when dealing with students. Treating all students fairly will help to promote a
harmonious classroom. By choosing materials that demonstrate positive qualities among a variety of ethnic
groups and do not demonstrate stereo typical roles, a teacher will allow his or her students to see a fair
representation of groups that may generally be under represented or stereotyped. Teachers can also reach
out to students of differing heritage by including authentic supplemental materials from varied cultures. By
setting out rules in the classroom that have a clear no tolerance policy towards racial discrimination or
teasing or taunting of any kind, will allow the students to feel more secure of their place in the classroom.
Teacher’s should use cultural sensitivity when celebrating non-secular holiday’s or giving assignments that
relate to a non-secular event in order to avoid offending or frustrating students. Lastly, a teacher could use
cooperative learning along with a multicultural education strategy in order to get students involved and
allow for ,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL
PROCESS“ RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE 1977 improved

interactions between students of different cultures. Research by Robert Slavin indicates that a cooperative
learning environment helps to improve relations across ethnic and racial lines (Slavin, 2006).
Cultural differences are a fact of life. We are all different from one another, but we also share many
of the same qualities. We are each wonderful and special in our own way, just as each culture is unique and
fabulous in its own way. However, bias does exist. Some individuals as a result of training or exposure
become bias, but no one is born prejudiced. As a teacher it will be my duty to treat all students equally
regardless of external factors. It is a teacher’s responsibility to model impartial behaviour to his or her
students. I intend to treat all of my students with mutual respect and dignity.
Additional knowledge of the many facets of culture will allow me to better understand the areas that
a person may be biased towards. I still believe that all people were created with differences in order to
showcase their on individual talents. I will ensure that respect for other cultures happens in my classroom
by fostering an environment of congeniality and cooperation towards all students, teachers, staff, and
administrators. I will avoid stereotyping by treating all students as individuals. While being blind to
differences sounds good in theory, I will respect each of my students’ unique personalities and the effect
their culture has on their learning style.
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ERASMUS + PROJECTS,VIRTUAL EVENTS
GÜLŞEN ŞAH
Konak Çınarlı Vocational and Technical Anatolian High
School,,Konak,İzmir
In our Erasmus + journey, which we started by saying that ‘The only thing that does not change is
change’, we found ourselves in a new change that we have never imagined, the Covid-19 epidemic.
With the start of the pandemic process, the foundations of the distance education system were laid and a
new education system was created. Students, parents and we teachers found ourselves in a situation we
were never used to before. In a sense, with the beginning of this process, a digital transformation started to
take place, although this transformation forced us to look at the world from an online window, I think it
also taught us how to make small things bigger; big hopes, big dreams,
Although we started the process with anxiety and despair, we changed, we transformed, we managed to
adapt to the process in the best way by turning difficulties into opportunities. In the distance education
process, we have made perhaps the biggest change in our lives so far by bringing the word virtual to the

head of many activities such as virtual class, virtual meeting, virtual mobility, and finally we continue to
make it successfully.
Our project numbered 2020-1-ES01-KA229-083157_5 and “The More You Know The Better You
Improve”, which we prepared as Konak Çınarlı vocational and technical Anatolian High School, is aim to
strengthen the educational competencies and skills of our teachers' about Media literacy and professional
development, while helping our students balance their digital World and real digital World experiences .

Within the scope of our project, under the coordination of Spain, we realized a virtual mobility with
the participation of Turkey, Italy, Portugal, Greece and Lithuania. 10 students and 5 teachers from each
school participated in our activity. in this virtual event, by carrying out joint activities with their friends in
different countries, and using digital tools such as Google Forms, Classroom, Zoom, padlet, canva, jigsaw
puzzle, kahoot quizz, have developed critical thinking, collaborative learning and digital competencies and
language skills, which is one of the most important priorities of Erasmus +. They also had the opportunity
to be open to different cultures.
Our students were motivated ,and eager to participate also effective and active in virtual mobility activities.
while carrying out their activities with a common goal with friends from different countries, They managed
to fit the world into a digital window; digital age, digital skills, digital youth, friendship, transformation in
education, equality, (economic, social and physical) friendship, sharing, respect, empathy, and so on.
We have experienced an unconventional education period but We believe that we have benefited
from this process in the most beneficial way for both our students and teachers by turning challenges into
opportunities, changing and transforming without interrupting education with Erasmus projects and online
opportunities. While strengthening our individual and professional profiles, we continue to contribute to
the development of our school's vision.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158762055443433&set=pob.1042076099

ROLUL PROIECTELOR ETWINNING –EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ȘI ÎN
ONLINE!!
Prof. LAZĂR ALINA ȘTEFANIA
Liceul Tehnologic Forestier, Rm vâlcea
eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa.
eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile
din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de
informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională
din Europa. eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare,
Tineret și Sport. Una dintre cele mai importante dimensiuni ale eTwinning este colaborarea dintre profesori,
elevi, școli, părinți și autoritățile locale. În cadrul eTwinning, profesorii lucrează împreună și organizează
activități pentru elevii lor. Astfel, ei au un rol activ, interacționează, analizează, iau decizii, se respectă
reciproc și dobândesc competențe specifice secolului al XXI-lea. Proiectele eTwinning presupun contribuții
din partea fiecărui membru al echipei.
În urmă cu câțiva ani m-am înscris pe această platformă pentru a descoperi noi oportunități de
dezvoltare profesională, m-am familiarizat cu materialele autodidactice eTwinning și am descoperit o altă
modalitate extraordinară de a discuta cu persoane cu preocupări similare, pe teme concrete. Anul acesta
școlar, împreună cu elevii mei ne-am implicat într-un nou proiect eTwinning intitulat “Frumusețea
matematicii” alături de parteneri din Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina,

Turcia,

Portugalia, Franța . Proiectul constă în activități curriculare, care vizează dezvoltarea abilităților elevilor
în domeniul matematicii, limbajului și artei. Elevii explorează frumusețea matematicii în diferite aspecte
ale vieții, putând aplica unele subiecte de matematică în viața lor de zi cu zi, scopul fiind de a îmbunătăți
motivația elevilor și de a încuraja creativitatea.
Obiectivele urmărite se regăsesc printre cele 8 competențe generale naționale: creșterea motivației
elevilor pentru înțelegerea, explorarea și interpretarea naturii, vieții, artei în situații care se reflectă în
matematică; dezvoltarea abilităților științifice, lingvistice, artistice; dezvoltarea abilităților în domeniul
TIC; schimb de experiență utilă cu partenerii de proiect; îmbunătățirea competențelor lingvistice.
Profesorii, prin colaborare, au elaborat planul proiectului și programul de activități. Elevii
îndeplinesc sarcinile desenând, făcând poze, folosind software-ul Geogebra și nu numai pentru a observa
frumusețea matematicii. Elevii folosesc , de asemenea, site-uri unde fac activități interactive de desen,
crează și rezolvă probleme practice folosind forme și formule geometrice. La finalul fiecărei luni au loc
întâlniri online în care elevii discută, își prezintă materialele realizate, își exprimă ideile, își împărtășesc
curiozițățile, joacă diverse jocuri tematice, unele propuse chiar de ei, trag concluziile –ce au învățat nou, își
dezvoltă și îmbunătățesc astfel competențele de limba engleză, își inving timiditatea, își fac prieteni, petrec
și altfel timpul la calculator!

Printre subiectele abordate în acest proiect pot aminti “Fractalii- Triunghiul lui Sierpinski, cel mai
frumos fractal”, “ Procente în bucătărie –procente în viața de zi cu zi“, “Matematicieni celebri ”, “Ce este
Pi-curiozități despre Pi”, “Vitralii în artă” -folosind diverse platforme- Kahoot.it, quizizz.com , canva.com.
etc.
Acesta este un tip de proiect prin care putem ajuta elevii să devină gânditori și cetățeni implicați,
gata să iasă din zona de confort a școlii lor. eTwinning oferă profesorilor și elevilor instrumentele,
contextul, inspirația și recunoașterea de care au nevoie. Școlile se află în prima linie, pentru a se asigura că
tinerele generații „ învăță punând în practică”

Bibliografie
1.

https://www.etwinning.net/ro/pub/get-inspired/testimonials/if-not-in-schools-where-lear.htm

2.

https://twinspace.etwinning.net/116203/home

MOBILITĂȚI VIRTUALE IN SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

Profesor Lakotoș Ionut,
Șc. Gim. ,,Take Ionescu” și C.N.I ,,Matei Basarab”, Rm. Vâlcea

În contextul pandemiei de Covid 19, numai in situații de forță majora este posibilă realizarea unor
“mobilități” doar virtuale. Activitățile realizate într-o mobilitate virtuală trebuie să permită părților
implicate (elevii romani și tutorii din străinătate, din cadrul organizației de primire) să interacționeze
adecvat pentru ca elevii să dobândească rezultatele învățării care au fost planificate inițial în Learning
Agreement pentru a fi obținute prin mobilitatea fizică.
Este important să aveți în vedere că participanții trebuie să aibă acces la mijloace tehnice adecvate
derulării acestui tip de activitate; partenerii trebuie, la rândul lor, să fie pregătiți din acest punct de vedere
pentru a asigura stagiarilor oportunități de formare corespunzătoare cu ceea ce s-a convenit in Learning
Agreement.
Mobilitatea virtuală este permisă doar în următorul caz: mobilitatea fizică a fost planificată (cu
toate documentele necesare întocmite în acest sens), dar imediat înainte de plecarea în mobilitate apare
situația de forță majoră care face imposibilă deplasarea. Mai întâi beneficiarul trebuie să încerce
replanificarea (amânarea) mobilității pentru o perioada ulterioară, când condițiile sanitare o vor permite.
Dacă acest lucru nu este posibil, se poate opta pentru mobilitatea virtuală. In același sens, dacă ați avut
planificată o mobilitate mixtă și din motive de forță majoră mobilitatea fizică nu se poate derula în niciun
fel (nici nu poate fi amânată), mobilitatea poate fi finalizată în mod virtual. Astfel, în aceste cazuri la limită,
întreaga mobilitate este virtuală si sunt eligibile costurile după cum urmează:

* costurile pentru sprijin organizațional;
* costurile pentru nevoi speciale;
* costurile excepționale.
Pentru activitățile de “mobilitate” virtuală NU sunt eligibile:
* costurile pentru transport;
* costurile pentru sprijin individual.
Sprijinul organizațional se calculează prin înmulțirea numărului total de participanți cu contribuția/
participant aplicabilă.
Documente justificative: dovada de participare la activitate, sub forma unei declarații semnate de
către participant și de către organizația de primire în care se specifică numele participantului, scopul
activității, precum și data de început și de final a activității virtuale.
Sprijin pentru nevoi speciale: costuri legate în mod direct de participarea în proiect a participanților
cu nevoi speciale și necesare pentru implementarea “mobilităților” virtuale.
Beneficiarii pot transfera fonduri alocate oricărei categorii bugetare către categoria bugetară “sprijin
pentru nevoi speciale”, chiar dacă inițial nu au fost alocate fonduri pentru aceasta. Documente justificative:
facturi pentru costurile reale suportate, specificând numele și adresa organismului care emite factura, suma,
moneda și data facturii, precum și dovada plăților.
Costuri excepționale: costuri legate de achiziționarea și/ sau închirierea de echipament și/ sau
servicii necesare pentru implementarea activităților de “mobilitate” virtuale. Beneficiarii pot transfera până
la 10% din fondurile alocate oricărei categorii bugetare de costuri bazate pe unități către categoria bugetară
“costuri excepționale” pentru a acoperi costuri legate de achiziționarea și/ sau închirierea de echipament și/
sau servicii necesare pentru implementarea activităților de “mobilitate” virtuale cauzate de pandemia
COVID-19, chiar dacă inițial nu au fost alocate fonduri pentru categoria “costuri excepționale”.
Transferul către categoria “costuri excepționale” va putea fi efectuat numai cu aprobarea prealabilă
din partea Agenției Naționale în baza unei justificări pertinente a necesității realizării acestui tip de
cheltuială. Documente justificative: dovada plății costurilor realizate pe baza facturilor aferente, specificând
numele și adresa organismului care emite factura, suma, moneda și data facturii, precum și dovada plăților.
Țineți cont de faptul că în cazul achiziționării de echipamente rambursarea costurilor va tine cont de
legislația națională. cu privire la amortizări. Rezultatele învățării acumulate atât prin “mobilitatea” virtuală,
cât și prin mobilitatea mixta, vor fi recunoscute.
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PROIECTUL ERASMUS+ - “FEEL IT”
NR DE REFERINȚĂ 2020-1-PL01-KA201-082000
Echipa de proiect:
Coordonator proiect: Prof. Roșu Călina Roxana Laura
Prof. Gavrișiu Iuliana Claudia
Prof. Pleș Manuela
Prof. Barangă Simona
Prof. Popescu Daniela

În perioada, 1 septembrie 2020 – 1 martie 2023 la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab
se va derula proiectul Erasmus+ cu titlul “FEEL IT”, Nr de referință 2020-1-PL01-KA201-082000, în
parteneriat cu instituții din Polonia (coordonator proiect), Cehia, Portugalia, Spania și Turcia.
Parteneri:


o universitate din Szczecin, Polonia: SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM
BALTICUM,



un centru de educație din Praga, Cehia : GLAFKA s.r.o.,



un centru de formare din Faro-Montenegro, Algarve, Portugalia: “Giz – we can train you, Lda.”,



4 școli:

– Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, Penalva do Castelo, Portugalia
– Colegio VII, León, Spania
– Peyami Safa Ortaokulu, Bursa, Turcia
– Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, România
Scopul proiectului:
Proiectul Feel it are ca scop dezvoltarea competențelor emoționale și sociale ale elevilor în cadrul
programelor de învățare care utilizează instrumentele digitale și abordează învățarea la distanță. De
asemenea, proiectul Feel it oferă profesorilor / educatorilor școlari conținuturi de formare inovatoare și
instrumente digitale optime pentru a aplica abilitățile de inteligență emoțională în activitatea lor de zi cu zi,
îmbunătățind astfel și actualizându-le cunoștințele și abilitățile pedagogice, metodologice și procedurale.
Acest proiect urmărește ca profesorii să învețe instrumente educaționale inovatoare, astfel încât
elevii să obțină rezultate mai bune și calitatea procesului de predare-învățare să se îmbunătățească, iar
inteligența emoțională, motivația și comunicarea elevilor și a profesorilor să crească. În plus, dezvoltarea
personală și socială, care face posibilă coexistența oamenilor în democrație și construirea bunăstării

personale, este vitală. În acest sens, este important să fim motivați și să ne dorim să continuăm învățarea,
care este o formă de inteligență emoțională.
În acest fel, scopul proiectului este de a promova practici inovatoare pentru sprijinirea elevilor cu
nivel scăzut de competențe sociale și emoționale și de a îmbunătăți în același timp competențele digitale
ale profesorilor și elevilor în ceea ce privește noile instrumente digitale inovatoare și platformele de învățare
la distanță, pentru a le oferi abilitățile necesare să creeze, să gestioneze și să dezvolte instrumente inovatoare
de formare.

DISEMINARE PROIECT 2019-1RO01-KA101-062021 CALITATE SI
INTERACTIVITATE
Prof. Matei Marilena ,
Colegiul Energetic Rm.Valcea
În data de 18 noiembrie 2020, orele 13, a avut loc workshop-ul on-line cu tema "Bullying si
cyberbullying in mediul scolar". La workshop au participat 51 persoane, invitati: deputat Andrei
Pop,initiator lege antibullying,reprezentanti ISJ Valcea,CJRAE,CCD Valcea,directori scoli,consilieri
scolari,consilieri educativi,reprezentanti Politia judeteana, reprezentant Comitetul de parinti Colegiul
Energetic ,directori de scoli, membrii echipei de proiect KA1 „Calitate & Interactivitiate".
In cadrul workshop-ului s-au discutat punctual probleme aparute in procesul instructiv-educativ
desfasurat preponderent on-line, d-l deputat Andrei Pop a prezentat anumite aspecte legate de metodologia
de aplicare a legii antibullying in scoli,iar d-na prof.psiholog scolar Oana Badoiu a prezentat diverse situatii
aparute in cadrul procesului instructiv –educativ,d-na director Cristina Nicula, a pus problema lipsei
consilierului scolar in fiecare scoala- dl.deputat a completat cu faptul ca a propus ca un consilier scolar sa
revina la 400 elevi ,nu 800 elevi cum este in prezent ca obiectiv principal al acestui workshop: gasirea
modalitatilor de asigurare a unui climat pozitiv si sigur in unitatile de invatamant.

Anterior workshop-ului,a avut loc un concurs de postere cu teme motivationale anti-bulying,in
cadrul proiectului PACE – Performanță, Armonie, Comunicare, Egalitate în ȘCOALĂ,desfasurat in
perioada martie-oct.2020,in urma caruia au fost premiati 10 elevi cu diverse produse(tricouri cu sigla
workshop,stickere,mape,articole papetarie),cls.IX-XII.

Di
Diseminare workshop
https://energeticproiecte.wordpress.com/
https://www.facebook.com/matei.marilena.98
Participare la Conferinta Nationala EDUCATIA INCLUSIVA INTRE PROVOCARE SI NECESITATE
https://www.facebook.com/calitate.interactivitate.5

DESFĂȘURAREA ONLINE A MOBILITĂȚILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR ÎN
PROIECTE ERASMUS+
Prof. Violeta Grecea,
Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea
Comunicarea în direct prin învățare, schimb de experiență și cunoașterea unei alte culturi într-un
mediu informal este partea vitală care este cea mai memorabilă pentru toți cei implicați în programe
internaționale precum Erasmus +. Cu toate acestea, datorită pandemiei majoritatea proiectelor Erasmus +
au fost realizate diferit, la distanță, folosind diverse platforme sociale. Proiectul nostru “FINANCIAL
LITERACY - PATH TO CONSCIOUS CONSUMERISM”

Nr de referință 2020-1-LT01-KA229-

077899_4 nu a fost o excepție.
Pandemia a afectat în principal programele de mobilitate. Ne-a împiedicat să călătorim în străinătate
și să desfășurăm activități practice. Odată cu apariția pandemiei, programul nu mai putea funcționa conform
regulilor. Imediat a trebuit să căutăm foarte rapid soluții non-standard, astfel încât proiectul nostru să nu fie
întrerupt. Am fost obligați să schimbăm câteva activități sau să le înlocuim cu activități pe care le-am putea
implementa cu ușurință de la distanță.
Prima noastră întâlnire online bazată pe pregătirea pentru cercetarea principală a avut loc în
octombrie 2020 anul trecut, a durat 5 zile. Pentru a face sesiunea mai incluzivă, am decis să includem și
elevi. De asemenea, fiecare zi a fost planificată în detaliu, luând în considerare toate obstacolele tehnice.
Toate activitățile au decurs foarte bine. Pe parcursul a 5 zile de la întâlnirea noastră, am implementat în
prealabil toate activitățile planificate. De asemenea, am decis să includem câteva activități suplimentare
pentru elevii din Slovacia, România, Portugalia, Grecia și Lituania. Fiecare dintre ei a pregătit și a susținut
o prezentare incredibilă despre țările și școlile lor, inclusiv teste pentru obținerea unui feedback de la elevi.
A doua noastră întâlnire a avut loc, de asemenea, online pentru a selecta cea mai bună siglă pentru
proiect. 55 de participanți s-au alăturat întâlnirii, exprimându-și entuziasmul și interesul pentru proiect. În
primul rând, fiecare țară și-a prezentat cele mai bune trei sigle. După aceea, am organizat votul în direct
pentru selectarea celui mai bun logo.

În esență, proiectul online are beneficii și dezavantaje. Totuși, cred că dezavantajele sunt mai puține
decât beneficiile. În primul rând, participanții nu se pot vedea față în față și nu pot comunica în viața reală,
lucru care este benefic pentru consilodarea relațiilor reciproce. În al doilea rând, nu există nicio posibilitate
de a experimenta cultura și istoria țării respective vizitând țara respectivă și încercând preparatele naționale
locale. În cele din urmă, este greu de negat că proiectele Erasmus + includ ateliere practice pentru elevi,
ceea ce este esențial pentru a simți scopul principal al proiectului.
Printre beneficii putem menționa îmbunătățirea abilităților IT și lingvistice. În al doilea rând, comunicând
prin intermediul rețelelor sociale, ne-am consolidat legăturile reciproce, care, fără îndoială, s-au întărit
pentru a realiza idei noi și activități noi.

THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT
OF STUDENTS’ PERSONALITY
Prof. Simona-Maria BARANGA,
Colegiul Naţional de Informatică ,,Matei Basarabʺ, Rm. Vâlcea
Education is a fundamental social phenomenon that appeared at the same time as human society
and is specific to each social organization, fulfilling the functions of information and training of man from
an intellectual, moral, artistic and physical point of view. (Dictionary of the Romanian language for
students, 1983). A multitude of lifelong educational actions and influences are exerted on the individual.
Specialists have systematized them in 3 types or ways of preparing for life: formal education (school), nonformal (extracurricular), informal (knowledge that the individual encounters every day: with family,
friends, on the street, in media).
Non-formal education has its beginnings since the founding of education and contains most of the
educational influences that take place outside the classroom, being extracurricular activities or optional
activities. It has a less formal character, but the same formative result, as the educational actions placed
within this type of education are flexible and meet different interests, particularly for each person.
Extracurricular time was characterized as "freedom under institutional control." Free time is characterized
by: free choice and release from institutional obligations; the disinterested nature of the activities; personal
character, as it encourages selfless virtues; the hedonistic character, as it generates satisfaction.
Among the functions of free time, we can mention: the function of relaxation, which consists in the
possibility of restoring the body after the basic activity; the function of fun, which is achieved through
enjoyment and fun generating an optimistic tone; the educational function, of development, which
materializes in the enrichment of the spiritual life and the development of the personality, the formation of
the capacity of self-organization of a high lifestyle, the stimulation of the creative capacities and of the
participatory style (Vasile Marcu, Florica Orţan, Emilia Adina Deac, 2003).

In Romania, non-formal education includes various activities, carried out either within the school,
such as: scientific communication sessions, circles in different disciplines, educational projects, Olympics,
sports competitions; either outside of school, such as visits, hikes, excursions, camps, activity in circles in
palaces and children's clubs. These activities, as in the case of formal education, are coordinated by
specialized teachers, but who, in these situations, have a secondary role, as moderators or coordinators.
Non-formal education is different from formal education, in terms of content and forms of
achievement, being characterized by: optional character; students are involved in the design, organization
and development of activities; no evaluation by grades is made; provides concrete answers to the set
requirements; allows moments of abstraction, by using knowledge from practical life; emphasizes the skills
and interests of children and young people; facilitates the promotion of teamwork and a multidisciplinary
approach; removes the teaching function from education, leaving room for the learning function.
It is known that extracurricular activities generate social and human capital; it is a more attractive
training environment, outside the institutional context. Students' participation in such activities helps them
to understand themselves by observing and interpreting their own behavior compared to others.
Extracurricular activities are also a priority element in educational policies as they have a positive
impact on the development of students' personality, on school performance and social integration. A study
by J. Eccles and B.L. Barber (1999) indicates a different impact of extracurricular activities, depending on
their type and participation rate, as follows:
• participation in all types of extracurricular activities correlates with the increase of school results and
performances;
• participation in sports activities is more likely for students to choose to attend high school (university
level) until the age of 21;
• participation in pro-social activities correlates with a lower delinquency rate among participating students.
Extracurricular activities occupy an important place in all educational influences. The participation
in this type of activities broadens the cultural horizon of the students, completing with new notions the
volume of knowledge acquired during the classes. It is also a means of training skills, contributes to the
moral and aesthetic education of students, disciplining their actions and expanding their cultural-artistic
horizon. Extracurricular activities are a means of training students' skills to use their free time rationally
and are conducive to the manifestation of the spirit of independence and initiative.
Another peculiarity of extracurricular activities, of real importance, is their connection with the
practical part. Applying knowledge in extracurricular activities has the value of an exercise in developing
students' skills. An important thing in carrying out these activities is the fact that students can be trained
both in initiation and organization, and in how they are carried out.
The primary condition for the correct and coherent reception of the message is the approach adopted by the
teacher, the methods, procedures, method and modalities used, as well as the framework in which the
process takes place. Modeling, training, education require time and dedication. The complexity of
educational purposes requires the combination of school and extracurricular activities. The purpose of
extracurricular activities is the development of special skills, cultivating interest in socio-cultural actions,

facilitating integration into the school environment, capitalizing on personal talents and correlating skills
with character attitudes. Through these activities, students are offered another way of learning feelings,
positive values of life, moral values and more.
Extracurricular activities develop critical thinking and stimulate the involvement of the young
generation in the decision-making act, thus achieving a lucrative symbiosis between the cognitive and
behavioral components.
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN STUDIUL LIMBII ȘI LITERATURII
ROMÂNE
Prof. Becheru Ramona Florentina
Liceul Tehnologic Forestier Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea
Metodele de predare – învăţare din ultima perioadă s-au diversificat, apărând noi tehnici educative
bazate pe colaborare, pe interactivitate şi comunicare. Tehnologiile moderne de predare-învățare nu exclud
cu nimic modalitățile tradiționale de studiu ci, din contă, completează, oferind noi puncte de vedere asupra
unei anumite probleme sau direcţii de studiu, astfel că studiul unei opere literare va presupune întotdeauna
lectura unei cărţi şi formarea deprinderilor pentru interpretarea ei.
Didactica limbii şi literaturii române oferă o multitudine de metode, mijloace, procedee şi strategii
educative care, aplicate cu succes, pot aduce satisfacţii şi rezultate participanţilor la actul educativ. În
procesul educativ, la limba şi literatura română pot fi utilizate cu succes toate metodele, procedeele şi
strategiile didactice tradiţionale. Studiul gramaticii limbii române şi al literaturii presupune cumularea mai
multor tehnici şi abordări. La ora de limba română nu există metodă universal valabilă; pentru fiecare
scriitor, curent literar, lecţie de limbă şi comunicare trebuie adoptate metode potrivite de predare în vederea
obţinerii succesului şcolar.
Privită astăzi ca o metodă didactică modernă, instruirea asistată de calculator îşi are originea în
,,instruire programată”. ,,Instruirea programată este o strategie care constituie o aplicare a principiilor
ciberneticii la procesul de învăţământ”. (Nicola,I.,1996, p. 395). Principalele tipuri de programare sunt:
programarea liniară (B.F. Skinner), programarea ramificată (N. Crowder), programarea combinată. Tot în
acest context, Nicola vorbeşte şi despre maşinile de instruire, ,,dispozitive mecanice, electromecanice şi
electronice cu ajutorul cărora se administrează programul elaborat3”(Nicola, I., 1996). După Sorin Cristea
(2000), instruirea asistată de calculator ,,reprezintă o metodă didactică/de învăţământ, care valorifică

principiile de modelare şi de analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii
informaţionale şi comunicaţionale, caracteristice societăţii de tip postindustrial’’.
Instruirea programată şi instruirea asistată de calculator se regăsesc în tratatele de pedagogie alături
de metode precum: explicaţia, demonstraţia, problematizarea, brainstorming-ul. Aceste metode nu au fost
utiliate din următoarele motive: aplicarea lor cere dotări speciale (calculatoare); evoluţia inteligenţei
artificiale a contribuit la răspândirea resurselor Tehnologiei Informaţiei, până acum câţiva ani acestea fiind
inaccesibile.
,,Instruirea asistată de calculator devine astăzi o nouă cale de învăţare eficientă, valabilă la toate
nivelurile, treptele şi disciplinele şcolare şi universitare ’’. (Sorin Cristea, 2000)
Profesorul de limba şi literatura română trebuie să aibă o imaginaţie bogată pentru a oferi elevilor
șansa de a utiliza calculatorul atunci când studiază această disciplină. Evoluţia vertiginoasă a informaţiei, a
ideilor, a societăţii ne semnalează faptul că tot ceea ce am învăţat în şcoală, în adolescenţă, pregătirea de
specialitate, universitatea nu sunt suficiente pentru dezvoltarea vieţii profesionale. Adultul trebuie să
înţeleagă că învăţarea permanentă este o parte integrantă din viaţa sa, un proces continuu şi neîntrerupt,
numai astfel putându-se adapta social şi profesional.
Sorin Cristea afirma: ,,educaţia permanentă reprezintă o direcţie importantă de evoluţie a activităţii
de formare-dezvoltare a personalităţii care urmăreşte valorificarea tuturor dimensiunilor şi a formelor
educaţiei proiectate şi realizate pe tot parcursul existenţei umane şi în orice moment al existentei umane.’’
Cel care doreşte să utilizeze produse multimedia în scopul învăţării şi aprofundării disciplinei limba
şi literatura română dispune de resurse pedagogice precum CD-uri şi site-uri Internet.
CD-urile conţin cărţi electronice, dicţionare, enciclopedii virtuale privind opera marilor scriitori
români (I.L.Caragiale, Nichita Stănescu). Anumite edituri şi institute de cercetare a limbii române au
realizat instrumente de lucru precum corectoarele ortografice care să ajute elevii în efectuarea temelor
(exemplu - Corector electronic - cd, Editura Litera). Un astfel de soft este de mare ajutor; el înglobează un
dicţionar şi are posibilitatea de a ,,învăţa’’ cuvinte noi pe măsură ce utilizatorul le întâlneşte şi le introduce
în baza de date. Edituri precum Humanitas, Literasoft etc. oferă cărţi în format electronic cu operele unor
scriitori români ca Mircea Cărtărescu, Gabriel Liiceanu (Despre minciuna - audiobook), Andrei Plesu
(Despre bucurie în est și în vest și alte eseuri - audiobook) etc. Multe dintre aceste materiale (de tip
multimedia) fac apel la imagine, sunet, text, animaţie; reprezentările sunt complexe iar atenţia utilizatorului
este atrasă de elementele de noutate, ingeniozitate şi diversitate.
În ceea ce priveşte distribuirea sarcinilor, prioritare sunt cele care vizează utilizarea Internetului.
Orientările moderne ale educaţiei se bazează pe resursele educative ale Internetului şi pe utilizarea lor în
practică.
Câteva exemple sunt relevante: - interculturalitatea, realizată prin proiecte în colaborare - creaţiile
colective (colaborare) - integrarea şi diferenţierea conţinuturilor educative de cele informative - multimedia
(utilizarea imaginii, sunetului şi a textului) - învăţarea prin joc (motivaţia prin intermediul jocului şi
reducerea stresului) - comunicarea autentică (forumurile de discuţii, chat-ul, corespondenţa electronică).

Anumite site-uri propun colaborări, teme de discuţie, problematizarea lecturilor. De prim interes
sunt site-uri ale instituţiilor culturale precum: biblioteci, universităţi, edituri, şcoli, reviste, publicaţii
electronice etc. În ceea ce priveşte gestionarea datelor, atât profesorul, cât şi elevul pot să se mulţumească
să utilizeze Internetul (în scopuri proprii) pentru a căuta date pe Internet pe care le vor exploata ulterior; de
asemenea, pot găsi aici idei de activităţi, de proiecte. Elevul poate să se documenteze pe o anumită temă
care îl interesează; poate desfăşura activităţi fără a fi evaluat. Scopul acestor activităţi este de a trezi la elevi
dorinţa de a se informa, de a se perfecţiona, de a căuta informaţii utile în vederea studiului individual.
Așadar, folosirea instrumentelor TIC în procesul instructiv-educativ prezintă atât avantaje (mari
posibilităţi de transmitere de noi conţinuturi; tratarea interdisciplinară a conţinuturilor; este stimulată
învăţarea şi este întreţinută motivarea etc.), cât și dezavantaje (programa şcolară este foarte strictă şi nu
permite alocarea de timp suficient instruirii asistate de calculator; apare o izolare a elevului faţă de profesor
şi colegii săi; relaţiile sociale şi umane sunt diminuate etc.).
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OPEN MINDED GENERATION SAU GENERATIA MINTILOR DESCHISE
Coordonator proiect,
Prof. Cocoș Gabriela,
C.N.I “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea
În perioada 19-23.04.2021 , elevi și profesori de la Colegiul National de Informatica „Matei
Basarab” din Ramnicu Valcea au participat la o reuniune de proiect în cadrul proiectului Erasmus + „Open
Minded Generation” . Dată fiind situația pandemică din întreaga lume s-a optat pentru realizarea unei
mobilități virtuale, aceasta fiind ultima întâlnire din acest proiect. Școlile care au participat la derularea
proiectului sunt din Turcia, România,Bulgaria, Portugalia si Grecia,care este coordonatorul european al
proiectului
La această mobilitate virtuală, au participat din partea liceului 12 profesori si un număr de peste
100 de elevi care au corespuns grupului tinta cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani, selectati din clasele a VII-a pana la cls a-XII-a.Organizarea acestei ultime mobilitati a revenit partenerilor din Grecia ,care au

realizat un program foarte consistent, tema întâlnirii fiind "Stereotypes in schools" , iar elevii din toate
școlile partenere au prezentat materiale pregătite pe aceasta temă.
A fost, bineînțeles, o provocare, în contextul unei situații fără un precedent care să fi stabilit niște
direcții de urmat. Cu toate acestea, activitățile inedite ale proiectului s-au desfășurat impecabil, într-un
climat de bună colaborare și implicare entuziastă din partea tuturor instituțiilor participante. S-a folosit
aplicatia Zoom , s-a lucrat în breakout rooms, în echipe transnaționale, limba de comunicare a proiectului
fiind limba engleză.De-a lungul săptămânii de mobilitate, în cadrul workshop-urilor organizate, elevii au
realizat în grupe internaționale website-uri, broșuri, postere, booklet-uri și alte materiale, au participat la
concursuri pe aceasta tema ,cu întrebări din topicul studiat în proiect,prin intermediul mai multor aplicatii
: quizzes, mentimeter, wordwall, wordart, padlet kahoot,animoto etc.
La program au mai participat și invitați, au avut loc dezbateri pe temele proiectului, combaterea
violentei si a bullyngului din scoli ,a stereotipurilor de orice natura .Un ONG din Grecia “The Smile of the
Child” a prezentat prin intermediul unui psiholog, un film inspirat din viata reala ,in care personajele au
fost chiar victime ale violentei. Gazdele au pregătit tururi virtuale ale orașului Drama din Grecia,dar si din
regiune .Acest proiect a oferit copiilor metode de invatare , necesare ca sa traiasca împreună paşnic, să se
accepte și să se respecte; să tolereze și să fie tolerati. Credem cu tărie că problema discriminarii și a
stereotipurilor ,atat de acuta la nivel mondial , trebuie rezolvată mai repede si bine . Generația tânără, care
este diferită, trebuie să fie conștienta de pericolele care duc la discriminarea oamenilor din cauza culorii,
religiei, preferințelor sau a sexului. Cu cat constientizeaza mai devreme acest lucru, cu atât exista mai multe
șanse să schimbe lumea ,construind impreuna o lume fără conflicte,războaie, ură.Alte obiective ale
proiectului au urmărit dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice ale elevilor implicați, dar și
promovarea egalității de oportunități în educație, a acceptării, a toleranței față de alte culturi, aprofundarea
cunoștințelor despre tradițiile, istoria și cultura țărilor partenere, dobândirea competențelor sociale, civice
și interculturale, creșterea calității actului educațional, prin extinderea exemplelor de bune practici
împărtășite de către profesorii implicați din totae școlile. Prin toate activitățile pe care le-au desfășurat în
proiectul Erasmus, profesorii noștri au dezvoltat abilități de a integra aplicații IT și instrumentele digitale
în procesul de predare-învățare-evaluare. Elevii noștri experimentează , diverse dispozitive TIC cu care
participă în mod curent la lecții virtuale sincron și asincron. Practic, prin acest proiect transdisciplinar dar
și internațional, am reușit să dezvoltăm și mai mult gradul de digitalizare al procesului educațional.
Dincolo de crize sociale sau sanitare, colegiul nostru a fost pregătit din toate punctele de vedere să
desfășoare lecții online, folosind mijloacele IT&C, anticipând astfel un progres care avea să se petreacă la
nivel

mondial

și

o

transformare

a

educației

la

nivel

național.

Proiectul a adus împreună profesori și elevi din 5 țări și a reușit ca diferențele de infrastructură și/sau
cunoștințe în domeniul IT să fie ajustate, astfel încât doar printr-o conexiune la internet și câteva deviceuri, elevii din toate școlile partenere să poată participa la activitati atractive, interactive și care dezvoltă
competențele viitorului. Cu micile dificultăți legate de conexiunile de internet ale participanților, de
imposibilitatea de a socializa în mod direct, putem considera că această întâlnire virtuală și-a atins scopul
și proiectul a fost finalizat cu succes.

Discursurile pe care elevii si profesorii școlilor partenere au reușit

să le susțină reflecta tot ceea ce aceștia au simțit și învățat pe parcursul proiectului. Ele reprezintă un
angajament din partea fiecărui membru al echipelor implicate în proiect, acela că implicarea lor in
combaterea stereotipurilor , a violentei, va continua și după ce acest proiect se va încheia. Experiența
participării la acest proiect rămâne una deosebită, cu totii ne-am îmbogățit atât spiritual, cât și cultural. Și,
de ce nu, ne dorim sa continuam colaborarea . Insa ,întâlnirile virtuale nu pot înlocui mobilitățile Erasmus
cu participare directă, socializarea dintre participanți,aprofundarea în cultura țării gazdă, ele fiind o parte
esențială a acestui program.
Istoria acestui proiect și toate activitățiile desfășurate de-a lungul celor 3 ani pot fi descoperite pe
pagina de facebook a proiectului si pe site,pe care le gasiti accesand linkuri-le :
https://www.1epaldramas.gr/omg?fbclid=IwAR1R7QEo5gi3FbPwf478PKg3zGAAlIcGqY_AV_lEaEmD
K7DZvqPa7xtVJlQ
https://www.facebook.com/groups/322512175171359

ACTIVITĂȚI HEAL THE WORLD
Prof. Înv. Dogaru Aura,
C.N.I “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea

SECȚIUNEA 2

- CREAREA MATERIALELOR RED PENTRU LECȚIILE
DESFĂȘURATE ONLINE
SIMBIOZA DINTRE CLASIC ȘI MODERN
Profesor Ciortea Anca-Teodora
Școala Gimnazială Nr.5, Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea

Conceptul de Resurse Educaționale Deschise a fost definit pentru prima dată în anul 2002, în cadrul
unei întâlniri UNESCO la Paris.
“Resursele Educaționale Deschise (RED) sunt materiale de învățare, predare și cercetare aflate în orice
mediu aparținând domeniului public sau care au fost difuzate cu o licență deschisă care nu are asociat
niciun cost de acces, utilizare, adaptare și redistribuție pentru ceilalți”.
Instruirea bazată pe calculator este o instruire efectivă, eficientă, şi atractivă, susţine comunicarea şi
colaborarea dintre profesori şi elevi, facilitează difuzia şi diseminarea cunoştinţelor pedagogice de către
educatori, oferă soluţii practice, posibile şi acceptabile pentru problemele de instruire, facilitează o evaluare
corectă şi precisă a procesului de instruire.
ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor. Nu am crezut că ne va afecta profund și pe o perioadă atât de
îndelungată. Au existat incertitudini legate de : condițiile din școală, împrejurimile, numărul de elevi din
școală/ clasă, siguranță, servicii, platforme folosite, rapiditatea deplasării pentru a susține eventual și elevii
care nu au ,, avut șansa ’’să se afle în sala de clasă.
În ceea ce privește disciplina biologie, din ceea ce am perceput eu, platformele utilizate, lecțiile
antrenante cu imaginile viu colorate, fișele de lucru variate, au creat imaginea unui colț din natura, în care
minunații mei elevi și-au expus cu plăcere creațiile proprii: rebusuri, proiecte, fișe, dând dovadă de o
implicare și o comunicare de invidiat. În calitate de profesor de biologie, am proiectat activități suport
pentru învățarea în mediul on-line, precum și instrumente de evaluare aplicabile on-line. Am accesat
platforma Google Classroom și am postat materiale didactice pe site, ținând totodată cont de instruirea
diferențiată, centrată pe elev, de elevii cu C.E.S și de particularitățile de vârstă ale acestora, aplicând
metodele contemporane activ-participative (învățare prin descoperire, studiul de caz, brainstormingul,
învățarea prin cooperare, eseul, demonstrația, descoperirea).
Instruirea bazată pe calculator este o modalitate de lucru integrată organic în sistemul de predare –
învăţare. Specificul acesteia constă în faptul că oferă inserţii de secvenţe, lecţii/cursuri, fragmente
demonstrative prin calculator, concepute în stiluri de prezentare variate, de la materiale tip text de lecturat
până la materiale de simulare şi vizualizare integrate în programul obişnuit de lucru al şcolii.
Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor didactice şi
idealurilor educaţionale:
 sensibilizarea elevilor în vederea desfăşurării activităţii didactice;
 comunicarea, transmiterea, demonstrarea şi ilustrarea noului;

 înţelegerea noului de către elevi;
 aplicarea şi exersarea noilor cunoştinţe teoretice şi practice;
 fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe şi competenţe;
 verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor.
Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului elevul primește
lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp limită de postat cerințele
profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai important. Aceștia își pot verifica mai ușor copiii, pot
verifica dacă au făcut lecțiile și temele. Așadar, viitorul nu aparține exclusiv învățământului on-line.
Viitorul va fi o simbioză între clasic și modern, între tehnologie și tabla de la clasă, între conservatorismul
profesorilor și maximizarea folosirii tehnologiei în a ușura accesul elevului la informație. Competența
digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele
și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce
mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și
intereselor copiilor.
Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să
înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții
și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă
independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine.
Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv,
pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație.
Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în
programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru
din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice
și intereselor copiilor.
Ca profesori, suntem creatori de resurse necesare procesului didactic. Creăm pe de o parte
instrumentele profesorului și pe de altă parte instrumente pentru elevi. Fie că elaborăm o planificare, o
proiectare a unei unități de învățare, o fișă de lucru pentru elevi sau chiar un curs opțional, toate acestea se
nasc întâi ca resurse digitale într-un calculator. Conform Legii drepturilor de autor, suntem considerați a fi
creatorii unor opere, iar pentru că acestea sunt digitale în natura lor, suntem creatori de resurse digitale.
Așadar, foloisrea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor on-line, a comunicării on-line
poate reprezenta și orienta procesul de instruire către interesele elevilor, realizând o predare centrată pe
necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la progresul lor educațional.
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ONLINE ÎN PREDARE-ÎNVĂȚARE
Prof. Codruța Elena Țenea,
Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea
E-learning
E-learning încorporează instruirea la toate nivelele, atât formală cât și non formală, care utilizează
rețelele informaționale: Internet, intranet (LAN) sau extranet (WAN)— integral, împreună sau parțial
pentru difuzarea cursului, interacțiune și facilitare a învățării.
”E-learning înglobează metode și tehnici tradiționale sau moderne și folosind tehnologii IT&C
(procesare multimedia și comunicare) conduce subiectul care îl utilizează, la obținerea unei experiențe în
înțelegerea și stăpânirea de cunoștințe și îndemânări într-un domeniu al cunoașterii.” (Conf. Dr. Marin
Vlada, Universitatea din Bucureşti).
”E-learning sau învăţământul virtual reprezintă utilizarea tehnologiei în a conduce, proiecta,
elabora, perfecționa, susține și extinde învățarea din toate domeniile.” (Elliot Masie – “The Masie
Centre”).
Termenul Web 2.0
Web 2.0 este un termen care desemnează o mulțime întreagă de aspecte interactive și colaborative
ale Internetului, și aici în special ale World Wide Web, de natură recentă - 2005. Web 2.0 denumit și „webul social”, reprezintă a doua generație inteligentă de dezvoltare de pagini web, care facilitează comunicarea,
oferă informații sigure și diferite servicii, asigură colaborare pe Internet.
Inventatorul și promotorul termenului Web 2.0 este Tim O'Reilly.
Într-un material postat pe site-ul Universității din Pittsburgh, Meiyi Song afirmă că instrumentele
Web 2.0 sunt „tehnologii utilizate pentru design-ul web care au adus importante schimbări la nivelul
internetului, în sensul în care paginile web statice au devenit dinamice prin interacțiunea cu utilizatorii, prin
faptul că acestora li s-a permis să contribuie la aducerea la zi a conținuturilor postate, să colaboreze și să
dezvolte, la rândul lor, conținuturi noi prin folosirea resurselor disponibile în mediul virtual”. (Song 2015).
În acest sens, instrumentele Web 2.0 sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date;
c) să editeze fotografii și materiale video;
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare.
Vă propun să ne jucăm, dar să și învățăm!

Haideți să realizăm un PADLET, un afiș în CANVA sau INFOGRAPHICS, un rebus online, jocuri pentru
copii în QUIZLET, un avatar virtual, un nor de cuvinte sau un puzzle.
PADLET
 https://padlet.com
 https://padlet.com/croitoru_c/TeachingRefugees
 https://padlet.com/croitoru_c/ZiuaEuropei9Mai

CANVA
 https://www.canva.com/create/infographics/?utm_expid=.b9bZKNAfTFS89JHUWVlbgg.0&ut
m_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
INFOGRAPHICS - VENNGAGE
 https://venngage.com/

REBUS – PROPROFS
 https://www.proprofs.com/games/crossword/school-furniture-and-equipment/

JOCURI PENTRU COPII – QUIZLET
 https://quizlet.com/240921142/numbers-flash-cards/
 GAMES IN ROMANIAN FOR REFUGEE CHILDREN
 BODY PARTS https://quizlet.com/243539897/body-parts-diagram/
JOCURI IN JIGSAW – PUZZLE

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=398d99a5302a

CREAREA UNUI AVATAR VIRTUAL
 http://www.voki.com/

CREAREA UNUI NOR DE NOR DE CUVINTE
 Puteți

crea

un

nor

de

cuvinte

utilizând

aplicații

precum:

Wordle: http://www.wordle.net
 WordArt (recomandat): https://wordart.com

”Atât timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub pașii tăi care urcă, ele se vor înmulți
la nesfârșit.” Franz Kafka
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UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIONALE
ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE LA MATEMATICĂ
Prof. Cojocari Ludmila
profesor de matematică, IPLT Gaudeamus
mun. Chișinău, Republica Moldova
Societatea actuală este una digitalizată. Studiile realizate scot în evidență faptul că, dacă este
utilizată într-un mod echilibrat și creativ, tehnologia prezintă reale beneficii care conduc către obținerea
unor rezultate incontestabile în ceea ce privește evoluția copiilor, atât în plan cognitiv, dar și socioemoțional, deoarece tehnologia face parte din viața generației actuale.
Integrarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare-învățare-evaluare,
permite noii generații de a obține competențe digitale posibile de aplicat în procesul de cunoaștere a
fiecaărei discipline, având ca scop crearea condițiilor pentru o colaborare eficientă dintre profesor-elev
asigurând o educație de calitate.
Specialiștii au arătat că folosirea calculatorului în instruire prezintă foarte multe avantaje:


prin folosirea calculatorului se poate atinge un nivel înalt de individualizara a procesului instructiveducativ, acesta putând fi programat și folosit astfel încât să fie util în crearea unor situații
educaționale diferite, indiferent de vârsta acestora:



parcuregerea programului de instruire fără bariere de timp;



modalități de organizare a procesului instructiv-educativ modern și eficient;



dă posibilitatea realizării unui șir de operații didactice foarte importante care țin de evaluare,
dezvolatea creativității elevilor;



oferă posibilitatea chestionării celui ce învață pentru identificarea lacunelor în procesul de învățare
a noului conținut;



stimulează interesul față de nou, eliminând riscul ca elevul să se plictisească;



elevul învață în ritm propriu, fără emoții și perturbări ale comportamentului determinate de factorii
de mediu.

Noua tehnologie reprezintă un pas important în activitatea didactică, deoarece completează metodele
tradiționale de predare-învățare-evaluare cu cele moderne care răspund generației actuale de elevi.
Integrarea instrumentelor digitale în procesul de predare-învățare-evaluare odată cu dezvoltarea
tehnologiilor informaționale devine o adevărată necesitate pentru toate disciplinile, contribuind la învățarea
activă centrată pe elev, abordarea diferențiată a învățării, dezvoltarea creativității și a gândirii critice.
În continuare, voi prezenta unele platforme educaționale care le implementez cu succes în procesul
educațional.
Liveworksheets.com – platformă ce permite convertirea fișelor, testelor tradiționale în exerciții interactive
autocorectabile pe care elevii le pot face online și le trimit profesorului.
Propun tutorial cum se elaborează fișe interactive cu ajutorul acestei platforme:
https://read.bookcreator.com/m338gsG6PuUkcSbUug7kezG1ki03/pAhdpFffSQ-pSYK4bQNG8A

Exemplu: clasa a VII-a, Operații cu numere reale
https://www.liveworksheets.com/tr1257385yp
Wizer.me- platformă ce permite crearea foilor de lucru captivante, atractive, interactive, ușor de realizat.
Wizer.me completează experiența și creativitatea profesorilor, permițând crearea rapidă a unei varietăți
largi de tipuri de întrebări: întrebări deschise, alegeri multiple, perechi potrivite, completarea spațiului liber,
tabele etc. Îmi place foarte mult să folosesc Wizer, deoarece este un economisitor de timp; elevilor le place
pentru că este o interactivitate excelentă, și îi implică mai profund în învățare.
Exemplu: clasa a VII-a, Proprietăți ale liniilor importante ale triunghiului
https://app.wizer.me/preview/EBK6OM
Woot Math este o aplicație ce oferă oportunități bogate pentru elevi de a dezvolta, practica și demonstra
fluența conceptuală, oferă elevilor instrumentele de care au nevoie pentru a explora și a da viață
matematicii.
Pentru profesori, Woot Math oferă oportunități bogate pentru discuții și interacțiuni la clasă. Se afișează
munca elevilor în timp real pentru a explora strategii alternative și greșeli comune. Activitățile conduse de
profesor sunt perfecte pentru evaluarea formativă. Vizualizarea live permite profesorului să vadă elevii cum
lucrează în timp real, iar rapoartele permit să se vadă atât răspunsurile la oră, cât și răspunsurile individuale.
Exemplu: clasa a VII-a, Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor
https://www.wootmath.com/p/9n8r235waiykoqm3
Desmos este o aplicație web, ce ne permite graficarea ecuațiiloe, a inegalităților, include grafice, Mai mult,
modulele de activitate pentru sălile de clasă pot fi create dacă profesorul își crează cont.Generând linkul
elevilor profesorul monitorizează munca și răspunsul elevilor în timp real.
Exemplu: clasa a VII-a, Operații cu raporte algebrice https://student.desmos.com/activitybuilder/studentgreeting/6081e029cc75015272d4e844
Nearpod este o aplicație dinamică de implicare a elevilor cu o mulțime de materiale pe care le putem folosi
cu elevii. Oferă foarte multe integrări cu alte platforme, care pot fi implementate într-o lecție Nearpod,
astfel încât elevii nu trebuie să meargă pe mai multe site-uri web, pentru a accesa acest conținut.
Nearpod este o platformă interactivă, ce permite profesorilor să facă fiecare lecție atractivă cu suporturi
dinamice și evaluări formative; oferă feedback imediat pentru a monitoriza succesul elevilor; permite
moduri de livrarea asincron, și sincron(live); permite crearea unei lecții folosind un amestec de conținut
instructiv și activități de învățare; încurajează participarea elevilor și evaluarea răspunsurilor elevilor prin
rapoarte detaliate, în ce măsură a fost finalizat fiecare segment al lecției.
Exemplu: clasa a VI-a, Ecuații în mulțimea Z,

https://share.nearpod.com/7uAFzLI61bb

FlexiQuiz este un Software ce permite crearea chestionarelor, testelor măsurabile și captivante într-un timp
rapid. Oferă diverse șabloane de tipuri de întrebări și opțiuni de formatare pentru a ajuta profesorul să creeze
teste care să evalueze abilitatea și cunoștințele elevilor.
Oferă o gamă largă de opțiuni de personalizare flexibile pentru a ajuta profesorul să creeze aproape orice
test sau curs: limite de timp pentru întregul test sau pe pagină; randomizarea întrebărilor; salvarea și
continuarea mai târziu; bare de progres; maximizarea încercărilor de test; sistemul acordă puncte pentru

fiecare răspuns corect; se afișează scoruri pe categorie; afișarea feedbackului pe baza unui scor de trecere
sau de eșec.
Exemplu: clasa a V-a, Aria pătratului
https://www.flexiquiz.com/SC/N/167dff37-edfd-4bd3-abe4-aeec045ee332
Integrarea diverselor aplicații educaționale este benefică și duce la o creștere a performațelor școlare, dar
și la o colaborare mai rapidă, mai eficientă între profesor-elev.
Învățarea eficientă trebuie să fie activă, sau cum spune Jim Kwik ”Learning is not a spectator sport”
Bibliografie:
1. HOPKINS. D. Perfecționarea școlii într-o oră a schimbării, Prut Internașional, 1998.
2. Suport de curs. Utilizarea tehnologiei informaționale și comunicaționale în educație. Chișinău,
2013.

CULORI ÎN EPRUBETE ÎN SISTEMUL ON-LINE
Prof. Avram Adelina
Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea
Termenul de Resursele educaționale deschise (Open Educational Resources) de a fost adoptat în
2002 la Forumul UNESCO, când s-a analizat impactul pe care proiectele Open Courseware le au asupra
învațământului superior, și se referă la resursele educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate în mod liber,
fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri.
Din cadrul resurselor educaționale deschise fac parte: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți,
manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse
audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic și la care ai acces
liber.
Resursele educaționale deschise implică o schimbare fundamentală în procesul instructiv-educativ,
contribuind la centrarea pe elev.
Din cadrul activităților desfășurate la orele de chimie în perioada on-line, am ales spre prezentare
Unitatea de învățare ”Reacții chimice cu formare de precipitate”, la clasa a VIII-a.
Competența specifică vizată a fost: 1.1. Investigarea unor reacții chimice în contexte cunoscute
Strategia didactică:
a)metode și procedee: conversația, descrierea, explicația, demonstrația, problematizarea
b)forme de organizare a învățării: frontal și individual
c)resurse și managementul timpului:
- cunoștințele anterioare ale elevilor și capacitățile normale de învățare
- material didactic: laptop, filmuleț de pe youtube
- timp de lucru: 40 minute

După organizarea lecției (în care m-am asigurat de starea de sănătate a elevilor și de resursele
tehnologice ale acestora) am început printr-o scurtă recapitulare realizată pornind de la următoarele
întrebări:
•

Ce sunt bazele? Care este formula generală a bazelor?

•

Cum se denumesc bazele?

•

Cum se clasifică bazele după solubilitatea în apă? Exemplificați.

•

Unde se află în Tabelul Periodic al Elementelor metale tranziționale? Dați exemple.

•

Ce înțelegeți prin precipitat? (Precipitat= substanță gelatinoasă insolubilă într-un lichid.)

Am anunțat elevilor tema pe care o vom aborda ”Reacția dintre baze solubile și săruri solubile cu
obținerea bazelor greu solubile”, prezentându-le câteva experimente care are loc între: sulfatul de nichel și
hidroxidul de sodiu, sulfatul de cupru (II) și hidroxidul de potasiu, sulfatul d fier (II) și hidroxid de sodiu,
cu ajutorul unor filmulețe de pe youtube de la adresele: https://www.youtube.com/watch?v=iky-Mdq07a0,
https://www.youtube.com/watch?v=kR-w8c7C1-4 și din manualul digital de chimie de la adresa:
https://manuale.edu.ro/manuale/ Clasa%20a%20VIIIa/Chimie/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u3-7273.
După vizionarea acestora am scris ecuațiile reacțiilor chimice, cu ajutorul elevilor, punând în evidență
culorile reactanților și cele ale produșilor de reacție:
NiSO4 + NaOH  Na2SO4 + Ni(OH)2↓
Soluția de sulfat de nichel(II), NiSO4, are culoare verde
Soluția de hidroxid de sodiu, NaOH, este incoloră.
Se obține un precipitat, de culoare verde, cu aspect gelatinos, hidroxidul de
nichel (II), Ni(OH)2, și o soluție incoloră de sulfat de sodiu, Na2SO4.
CuSO4 + 2KOH → K2SO4 + Cu(OH)2↓
Soluția de sulfat de cupru (II), CuSO4, are culoare albastră.
Soluția de hidroxid de potasiu, KOH , este incoloră.
Se obține un precipitat, de culoare albastră, cu aspect gelatinos, hidroxidul de
cupru (II), Cu(OH)2, și o soluție incoloră de sulfat de potasiu, K2SO4.
FeSO4 + 2NaOHNa2SO4 + Fe(OH)2 ↓
Soluția de sulfat de fier (II), are culoarea ușor verde spre galben.
Soluția de hidroxid de sodiu, NaOH, este incoloră.
Se obține un precipitat, de culoare verde închis, cu aspect
gelatinos, hidroxidul de fier (II), Fe(OH)2, și o soluție incoloră de
sulfat de potasiu, Na2SO4.
Concluzie:
În urma reacției dintre o bază solubilă și sarea solubilă a unui metal tranzițional, se formează o bază
greu solubilă conform schemei:
bază solubilă metal 1 + sare metal 2 → bază greu solubilă metal 2 + sare metal 1
Importanță:

Metalele tranziționale sunt cunoscute pentru că formează diferite culori de precipitate în funcție de
identitatea lor elementară și de starea de oxidare. Reacțiile de precipitare sunt utilizate pentru a îndepărta
sărurile din apă și pentru a prepara pigmenți. În metalurgie, precipitațiile sunt utilizate pentru întărirea
aliajelor.
Pentru obținerea feedback-ului, le-am propus elevilor următoarele aplicații:
1. Alege dintre substanțele indicate în imaginea de mai jos perechi de substanțe care, în urma reacțiilor
dintre ele, să conducă la obținerea a două baze solubile și a două baze greu solubile.

2. 240 g de soluție de clorură de cupru (II) de concentrație 20% se tratează cu o cantitate stoechiometric
necesară de soluție de hidroxid de sodiu. Calculează:
•

masa de hidroxid de sodiu care reacționează cu soluția de clorură de cupru (II);

•

numărul de moli de precipitat rezultat.
În încheiere am făcut câteva aprecieri asupra lecției și unele recomnadări asupra temei viitoare.

Bibliografie:
1. L.I.Doicin, S. Gîrtan, M.V.Angelușu, M.Dragomir, Manual de chimie clasa a VIII-a, Editura
artKlett
2. M. Andruh, I. Costeniuc, M. Morcovescu, Manual de chimie clasa a VIII-a, Editura Intuitext

“DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ”
ÎN CADRUL LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ ÎN SISTEM ONLINE
Prof. Avram Alexandru
Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Rm. Vâlcea
Din cadrul activităților lucrate la orele de educație fizică în perioada on-line, am ales ca prezentare,
domeniul ”Dezvoltarea fizică armonioasă” la clasa a VI-a, abordând un complex de influențare selectivă a
aparatului locomotor compus din exerciții libere.
Competența specifică vizată a fost: 2.1 Utilizarea termenilor specifici dezvoltării fiizce armonioase.
Strategia didactică:
a)metode și procedee: conversația, descrierea, explicația, demonstrația, exersarea practică și corectarea
b)forme de organizare a învățării: frontal și independent-individual

c)resurse și managementul timpului:
- spațiul limitat de lucru: camera din locuință
- cunoștințele anterioare ale elevilor și capacitățile normale de învățare
- material didactic: laptop, filmuleț de pe youtube
- timp de lucru: 20 minute
După organizarea lecției (în care m-am asigurat de starea de sănătate a elevilor, de echipamentul
acestora și de spațiul limitat de lucru al fiecăruia) am explicat elevilor tema pe care o vom aborda
prezentându-le apoi un model de complex de dezvoltare fizică armonioasă printr-un filmuleț de pe youtube
de la adresa:https://www.youtube.com/watch?v=NJLVmcYo_lw
După o pregătire a organismului pentru efort (variante de mers și de alergare pe loc) s-a trecut la
exersarea frontală a exercițiilor din cadrul complexului de dezvoltare fizică armonioasă, respectând
succesiunea metodică a acestora.
Complex DFA
a)

Stând depărtat cu mâinile pe şolduri: aplecarea capului înainte, arcuire (1-2); extensia capului (3-4);
îndoirea capului spre stânga, arcuire (5-6); îndoirea capului spre dreapta, arcuire (7-8), 3x

b) Stând depărtat cu braţele îndoite la nivelul pieptului: extensie cu arcuire a braţelor (1-2), întindere cu
arcuire a braţelor (3-4); braţul stâng sus dreptul jos – extensie cu arcuire (5-6); idem cu schimbarea
braţelor (7-8), 3x
c)

Din stând depărtat cu mâinile la ceafă răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire (1-2), idem spre
partea dreaptă (3-4), 3x

d) Stând depărtat cu mâinile pe şolduri îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire (1-2), idem spre dreapta
(3-4); îndoirea trunchiului spre stânga cu ducerea brațului drept în coroană (5-6), idem spre dreapta (78), 3x
e)

Stând depărtat braţele întinse sus: extensie cu arcuire (1-2), aplecare cu arcuire spre piciorul stâng (34), extensie cu arcuire (5-6), aplecare cu arcuire spre piciorul drept (7-8), 3x

f)

Stând aplecat înainte cu brațele întinse lateral: îndoirea răsucirea trunchiului spre stânga cu ducerea
brațului drept la glezna piciorului stâng, arcuire (1-2), idem spre dreapta (3-4), 3x

g) Sprijin ghemuit: întinderea picioarelor înapoi (1), depărtarea picioarelor(2), apropiere (3), revenire în
sprijin ghemuit (4), 3x
h) Stând apropiat cu mâinile pe şolduri, 8 sărituri pe verticală respectiv 8 sărituri stânga-dreapta, 2x
În exersare am folosit un elev cu o pregătire suplimnetară care a indicat ritmul și tempoul de lucru, sub
atenta supraveghere a profesorului.
În încheiere am realizat revenirea organismului după efort prin mișcări de relaxare și respirație, și am
făcut câteva aprecieri asupra lecției și unele recomnadări asupra temei viitoare.
Ca și metode de evaluare am folosit metoda observației și proba practică reprezentată de un complex
DFA cu 6 ex. pe 4x8/timpi.

CREAREA MATERIALELOR RED PENTRU LECȚIILE DESFĂȘURATE
ONLINE
Prof.înv.preșc. Bădescu Ruxandra Florentina
Școala Gimnazială Grigore Mihăescu, Grădinița cu Program Prelungit, Vlădești
Dinamica schimbărilor ce au loc în lume constituie o provocare pentru toţi actorii sistemului
educaţional. Acceptarea şi promovarea paradigmei postmoderne, bazate pe umanism şi constructivism,
abordarea educaţiei din perspectiva celui ce învaţă şi desfăşurarea procesului de învăţământ din perspectiva
pedagogiei axate pe competenţe sunt doar câteva dintre noile imperative. Toate aceste realităţi solicită o
redimensionare a procesului şi a resurselor educaţionale, dar şi a finalităţilor. Sistemele de formare trebuie
să contribuie la satisfacerea necesităţii din ce în ce mai stringente de actualizare continuă a cunoştinţelor şi
a competenţelor în condiţiile unei pieţe internaţionale a forţei de muncă din ce în ce mai extinse, urmărind,
totodată, o mai mare eficienţă şi echitate.
În acest context, se înscrie şi utilizarea pe larg, inclusiv în sistemul educaţional, a tehnologiilor şi a
resurselor informaţionale, dar şi facilitarea, prin intermediul acestora, a accesului şi a schimbului de
informaţii. Resursele electronice, conţinuturile on-line şi spaţiile educaţionale virtuale oferă cele mai noi,
cele mai diverse informaţii şi oportunităţi de educaţie continuă. În ultimii ani, aspectele ce se referă
nemijlocit la datele deschise/ resursele educaţionale deschise sunt abordate pe larg de comunitatea
educaţională internaţională.
Conceptul de Resurse Educaționale Deschise a fost definit pentru prima dată în anul 2002, în cadrul
unei întâlniri UNESCO la Paris. Potrivit raportului încheiat în urma întâlnirii, prin Resurse Educaționale
Deschise (Open Educational Resources) se înțelege accesul deschis la resurse educaționale prin intermediul
tehnologiilor de informare și comunicare, pentru consultarea, utilizarea și adaptarea acestora de către o
comunitate de utilizatori în scopuri necomerciale. Conceptul de resurse educaționale deschise este larg
definit și cuprinde diferite tipuri de suporturi de învățare, de la materiale de curs, liste de referințe și liste
de lecturi, experimente și demonstrații, până la programe școlare, curricule și ghiduri pentru învățători, dar
și materiale educaționale cum ar fi articole, module, simulări disponibile în afara cursurilor. Pe lângă
materialele propriu-zise, conceptul de Resurse Educaționale Deschise poate cuprinde și instrumente
specializate precum software-ul necesar dezvoltării, folosirii și livrării materialelor educaționale, inclusiv
cel necesar căutării și organizării conținutului, precum și comunitățile virtuale de învățare și instruire.
Primul lucru care trebuie adus în discuție este acela că nu orice rezultat al unei căutări pe Internet este în
mod necesar un RED. Pentru a fi sigur de natura deschisă a materialelor găsite, trebuie, mai întâi, verificată
licența sub care sunt publicate. Așadar, cu toate că numărul de materiale disponibile în mod liber crește în
fiecare zi, găsirea materialelor de interes rămâne în sarcina utilizatorului. Un rol important în viitor îl vor
juca specialiștii care vor facilita accesul și a căror eforturi vor conduce la elaborarea unor instrumente
automate sau semi automate pentru identificarea resurselor cât mai îndeaproape de nevoi.

Conform Ghidului de bune practici “Resurse educaţionale deschise” (România, 2013), RED
constituie primul „bun comun” (adică acel „commons” pe care licenţele Creative Commons îl doresc a se
dezvolta), la care profesorii, elevii, studenţii şi sfera academică ar trebui să aibă acces. Beneficiile vor fi
importante pentru toţi: elevi – sursa primară a conţinutului digital, cadre didactice, instituţia de învăţămînt,
reprezentanţi ai altor sectoare
Profesorii rămân elementul-cheie pentru o educație de calitate. Din literatura bogată dedicată acestui
subiect, respectiv recentul raport Education For All 2000-2015: achievements and challenges, publicat în
anul 2015 de UNICEF și reprezentând evaluarea programului Educație pentru toți spune: ”Una din
principalele concluzii ale raportului este că un profesor bun rămâne esențial pentru educație, iar cu cât
profesorul este mai bine pregătit, cu atât calitatea educației crește”. Din această perspectivă, putem spune
că pregătirea profesorilor este un factor determinant în calitatea educației și constituie un element central
al tuturor încercărilor de reașezare a sistemului de educație. Mediul educațional trebuie să se adapteze la
lumea digitală, altfel riscă o scădere considerabilă a impactului.

BIBLIOGRAFIE:
 Atkins D.E., Brown J.S., Hammond A.L. A review of the open educational resources (OER)
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2007

(http://www.hewlett.org/uploads/fi les/ReviewoftheOERMovement.pdf).
 https://www.apti.ro/sites/default/files/Ghid-Resurse-educationale-deschise_0.pdf
 https://red.prodidactica.md/despre-red/

INSTRUMENT DE EVALUARE ÎN SCRIS
Prof. Bălăceanu Elena – Gabriela
C.N.I Matei Basarab, Rm. Vâlcea
Test de evaluare
clasa a VI-a

Unitatea VI: Lumea artistică

Timp de lucru: 50 de minute
Se dă textul următor:
Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi cerințele pe o foaie separată.
“În lungul câmpiei arse, pustii,se înalță doar un singur pâlc de sălcii ce ocrotesc, sub umbra deasă a crengilor
despletite, un izvor din care și ele își sug viața. Izvorul curge subțire, întinzând în față, ca pe o năframă, o
boltă mica, pe care, uneori, o împunge, ca un ac de tăun, câte o rază de soare.
În frunzișul sălciilor acestora se srâng stoluri întregi de păsări, de stau ziulica întreagă să se adăpostească
de căldura cotropitoare. Privighetori,scatii, măcăleandri, sticleți, câte și mai câte alte neamuri de zburătoare,

toate își găsesc aici sălașul. E un ciripit, un piuit, spre searră, de te crezi în rai. Nimeni altcineva nu calcă
sub acest umbrar singuratic.Și păsările trăiesc ca-n împărăția lor.
Azi e o zi înăbușitoare. E în iulie. Aerul ondulează, pare că-I sufletul pământului ostenit de alergătura lui
prin haos. Păsările se cobor pe fiecare clipă să ia în gură câte o picătură de apă din izvorul rece care se
prelinge, argintiu, în ciuda arșiței...”
(Musafirul de Emil Gârleanu)
Item obiectiv cu alegere duală
1. Încercuiește litera A (dacă răspunsul este adevărat) și F (dacă răspunsul este fals) pentru următoarele
afirmații:
a) Fragmentul citat este o împletire a descrierii cu dialogul. A/F
b) Păsările se adăpostesc de arșiță la umbra deasă a unui pâlc de sălcii. A/F
20p
Item semiobiectiv de completare
2. Completează spațiile punctate din enunțurile de mai jos cu forma corespunzătoare a adjectivului indicat
între paranteze:
Scatiii sunt (gălăgios)…………………………………...
Sticleții (vesel)………………………………își găsesc sălașul.
În frunzișul (tânără)…………………..se aud trilurile (melodios)……………….ale păsărelelor.
Pe sub crengile (despletit)………………..curge izvorul rece.
20p
Item semiobiectiv
Încercuiește varianta în care adjectivul propus devine epitet.
·izvor (rece, înghețat, leneș);
·frunziș (rar, misterios, verde);
·crengi (despletite, uscate, verzi)
·păsări (mici, zglobii, cenușii);
20p
Item subiectiv
3.Redactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să prezinți o întâmplare (reală sau imaginată de tine)
din vacanța de vară, folosind și structurile obținute la exercițiul anterior. Dă un titlu sugestiv și subliniază
structurile indicate.
În compunerea ta, trebuie:
·Să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
·Să precizezi două elemente ale cotextului spațio-temporal;
·Să respecți normele de ortografie și de punctuație;
·Să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.
30p

BAREM DE CORECTARE

Subiectul 1.

20p (2 X 10p)

Identificarea corectă a gradelor de comparație: a) A; b) F
Subiectul 2.

20p (4 X 5p)

Completarea corectă a spațiilor punctate cu următoarele cuvinte: gălăgioși; veseli; tânăr; despletite.
Subiectul 3.

20p (4 X 5p)

Alegerea epitetului corect: izvor leneș, frunziș misterios, crengi despletite, păsări zglobii.
Subiectul 4.
Conținut:

30p
20p

-corectitudinea exprimarii, claritatea și adecvarea la conținut;
- respectarea temei propuse;
- menținerea echilibrului în formularea ideilor;
-nerespectarea temei în formularea enunțurilor narative;

10p

Redactare:

10p

− existența părților componente - introducere, cuprins, încheiere

2p

– logica înlănțuirii ideilor

2p

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, varietate a lexicului, 1p
− ortografia (0–1 erori –1p puncte; 2 erori sau mai multe erori – 0 puncte)

2p

− punctuaţia (0–1 erori –1puncte; 2 erori sau mai multe erori – 0 puncte

2p

− așezarea în pagină, lizibilitatea

1p

Se acordă 10 puncte din oficiu

BULLYING- UN FENOMEN NEGATIV CARE AFECTEAZĂ ȘCOALA
Prof. Matei Marilena
Colegiul Energetic Rm.Valcea
Școala joacă un rol important în viața cotidiană a copiilor noștri și, la fel ca în cazul programei
școlare, se așteaptă să îi învețe pe copii să gestioneze sentimentele și experiențele negative și să facă față
agresiunii și bullying-ului. Indiscutabil, școala este cheia pentru dezvoltarea cognitivă și sănătatea mintală
și emoțională a elevilor.
Curtea școlii este acest micro-univers social în care copiii primesc primele lecții de viață în afara familiei.
Vorbim despre validare, acceptare, empatie…dar din păcate vorbim și despre teamă. Rușine. Respingere.
De cele mai multe ori, încărcarea negativă de la școală reverberează și acoperă emoțiile pozitive, ambiția
și potențialul copiilor.

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de
umilire si reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul
său de cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau
probleme de ordin medical/ familial). Bullying, care are trei caracteristici:


Intenționat – agresorul are intenția să rănească pe cineva;



Repetat – aceeași persoană este rănită mereu;



Dezechilibrul de forțe – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și
nu se poate apăra singură.

Fenomenul „bullying” este mult mai des întâlnit decât ne-am dori să credem. Se întâmplă pe coridoarele
școlii, în curte, pe străzi și, din păcate, uneori și în sălile de clasă. Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa
traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilității copilului în societate.
Care sunt cauzele bullying-ului?
Expunerea la violență a unei persoane poate duce mai departe, precum „efectul fluturelui” (o acțiune mică
într-un anumit loc, la un anumit moment-dat, poate produce schimbări majore, exponențial amplificate, în
alte zone) la alte fenomene de bully-ing, atât din partea agresorului, cât și din partea celui agresat. De multe
ori, agresorul adoptă violența ca ultimă posibilitate de defulare și exprimare, fiind la rândul său abuzat ori
neglijat. Cauzele cele mai des întâlnite care determină astfel de comportamente ale agresorului pot fi lipsa
de empatie, egocentrismul, orgoliul, superficialitatea relațiilor umane, și, mai ales, expunerea și preluarea
unor modele de comportament similare – de cele mai multe ori, copilul reproduce cu semenii săi ceea ce
vede acasă.
Dintre tipurile de violenţă manifestate în şcoala, violenţa verbala este cel mai des întâlnită şi se manifestă
prin:
1.

ameninţări sau intimidări pentru a obține unele beneficii sau pentru a-şi demonstra superioritatea.
Acestea sunt destul de frecvente intre copii, dar şi in relația adulți-copii, atunci când adultul nu
reuşește să îşi impună autoritatea şi să convingă copilul să urmeze un anumit comportament;

2. critica neconstructivă, folosirea sarcasmului sau a insultelor atunci când sunt exprimate păreri
referitoare la rezultatele obţinute de victime;
3. poreclele care jignesc şi care fac referire la înfăţişarea fizică, la clasa socială sau la apartenenţa
etnică. Toate acestea sunt modalităţi de umilire si de micşorare a stimei de sine a elevului;
4.

ţipetele sau cuvintele spuse pe un ton răstit. Pentru mulţi oameni, un ton ridicat pare o urmare
firească a frustrării sau a furiei. Când apare frecvent în relaţia cu un copil, poate avea efecte foarte
puternice asupra echilibrului emoţional al copilului;

5. învinuirile şi reproşurile repetate. Apare frecvent tendinţa de a acuza victima pentru
comportamentul pe care îl are agresorul;
6. manipularea emoţională. Atunci când victima încearcă să iasă din relaţia cu persoana care o
agresează verbal – să întrerupă prietenia, să il ignore sau să iasă din grupul respectiv -, agresorul
poate face apel la diverse modalităţi de manipulare a victimei;

7. neîncrederea în deciziile victimei şi descurajarea continuă. Deși cuvintele in sine pot să nu fie
considerate neapărat “agresive” sau “jignitoare”, iar tonul pe care sunt spuse nu denotă agresivitate,
ele au acelaşi efect ca formele mai evidente de violenţă verbală;
8. glume şi/sau farse repetate, realizate atunci când aceasta se află într-un mediu social larg. In
grupurile de elevi, apar frecvent asemenea situaţii în care, de obicei, copilul cel mai vulnerabil sau
cel mai timid din grup este ironizat şi supus farselor care au ca scop umilirea lui;
9. diminuarea meritelor persoanei pentru scăderea stimei de sine, a încrederii în sine, a izolării sociale
a copilului-tânărului;
10. transmiterea ideii că victima nu valorează nimic fără agresor.
Pentru a face faţă violenţei verbale, îi putem învăţa pe elevi că:


abuzul nu este niciodată din vina victimei. Nimeni nu merită să i se vorbească urât sau să fie jignit,
oricât de mult ar fi greşit;



nu trebuie să răspunzi inapoi cu aceeaşi monedă. A raspunde violent inseamnă a contribui la
răspândirea violenţei şi a-l incuraja pe agresor. Evitarea acestuia şi apelul la un adult de încredere
reprezintă cea mai bună soluţie ;




violenţa verbală poate fi urmată destul de uşor de cea fizică;
orice persoană poate deveni un agresor sau o victimă a violenţei verbale. Este foarte important ca
elevii să poată identifica în mod corect semnele violenţei verbale şi să fie atenţi la felul în care atât
ei, cât şi ceilalţi vorbesc.

Copiii din instituțiile de învățământ din România vor avea un aliat important în lupta împotriva
violenței psihologice-bullying. Violența, care se poate manifesta fie fizic, prin comportamente repetate de
lovire, piedici, îmbrânceli, plesnit sau alte forme asemenea, fie verbal prin porecle, insulte, tachinări,
intimidări, umiliri, va fi interzisă prin lege și se vor lua măsuri ca aceasta să fie combătută în toate ciclurile
educaționale: primare, gimnaziale și/sau liceale. Inițiativa legislativă, care definește, previne și interzice
violența psihologică-bullying-ul, a modificat și completat Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Aceasta a
fost adoptată de Senat în calitate de cameră decizională (L652/2018)
Este necesar ca școala să rămână mediul sigur și prietenos unde copiii obțin cunoștințe și deprinderi
esențiale și dezvoltă relații definitorii pentru viitorul lor.
BIBLIOGRAFIE
listen.animusassociation.org/wp-content/uploads/2016/09/manual-rom-web
https://cuvantultinerilor.ro › Gânduri
http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-depistam-si-cum-il-combatem-pentru-scoli-maisigure/

PROGRAMA
pentru disciplina opțională
GEOȘTIINȚE
Prof. Diaconu Iulia
Școala Gimnazială “Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea
DE LA SECRETELE TRECUTULUI LA VIITORUL PLANETEI
curriculum la decizia şcolii pentru clasa a V-a

Structura programei
1. Nota de prezentare
2. Competenţele generale
3. Competenţele specifice şi exemple de activități de învățare
4. Conţinuturile
5. Sugestii metodologice
6. Sugestii bibliografice
1. NOTĂ DE PREZENTARE
Introducerea acestei discipline opționale răspunde unei cerințe educative majore, înțelegerea lumii în care
trăim. Lumea contemporană este o lume în care gestionarea resurselor, grija pentru calitatea mediului de
viață au devenit priorități, educația ecologică și dezvoltarea durabilă fiind una dintre dimensiunile educative
europene fundamentale.
În acest context, ca specialiști în geoștiințe urmăm calea explorării și a descoperirii soluțiilor pentru unele
dintre provocările majore ale societăților actuale:
• Prevederea și simularea comportamentului sistemelor Pământului și ale Universului;
• Găsirea de surse adecvate de resurse naturale, cum ar fi apa din sol, pretrolul sau metalele;
• Conservarea solurilor și menținerea productivității agricole;
• Menținerea calității resurselor de apă;
• Reducerea suferinței umane și a pierderilor de bunuri materiale din cauza hazardelor naturale, cum ar fi
erupțiile vulcanice, cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, uraganele și valurile tsunami.
• Determinarea parametrilor geologici ai mediilor naturale și ai habitatelor și prevederea impactului
activităților umane asupra lor.
• Definirea unui echilibru între nevoile de resurse naturale ale societății și nevoia de a dezvolta și susține
ecosisteme durabile.
• Înțelegerea modelelor climatice globale.

Cursul opțional Geoștiințe – De la secretele trecutului la viitorul planetei reprezintă o ofertă curriculară de
disciplină opțională pentru clasa a V-a, pe durata unui an școlar, cu buget de 1h/ săptămână, curriculum
integrat.
Demersurile răspund cerințelor care vizează îndeplinirea finalităților educației specificate în Legea
educației naționale, adică vizează formarea unor competențe foarte largi la elevi, ceea ce implică dobândirea
de cunoștințe, deprinderi, capacități și atitudini diversificate.
Un argument foarte important în favoarea acestui opțional este valoarea motivațională, stimulativă pentru
elevi. Demersul porneşte de la interesul deosebit manifestat de elevi faţă de studierea și înțelegerea unor
fenomene naturale. Este suficient să amintim, de exemplu, entuziasmul pe care copiii de vârste diferite îl
au pentru teme ca lumea dinozaurilor și dispariția lor, erupțiile vulcanice, minerale ș.a.
Parcurgerea acestei discipline opţionale permite formarea sau consolidarea unor competenţe de bază în
ştiinţe şi tehnologii, cum este utilizarea unei metodologii simple de cercetare a realităţii.
Un loc important îl ocupă și competențele de comunicare prin utilizarea corectă şi eficientă a diferite surse
de informare, cu accent pe ceea ce elevii folosc cel mai des – internetul. În acest sens, introducerea în planul
cadrul începand cu clasa a V-a a unor elemente de T.I.C creează un cadru metodologic eficient.
Această disciplină opţională are și avantajul de a veni in completarea studiului altor discipline, asigurând
formarea unor competențe interdisciplinare. Legăturile cele mai strânse sunt cu geografia și biologia.
Asigură, în același timp, indirect și atractiv, tranziția spre discipline din anii următori de studiu, este vorba
de chimie și fizică.
Programa este centrată pe atingerea unui sistem de competenţe generale și specifice adaptate nivelul de
vârstă, conform profilului de formare a absolventului de gimnaziu, așa cum este acesta definit de normele
Institutului de Științe ale Educației. Conținuturile respectă valori științifice fundamentale, prezentate întrun mod atractiv și raportat la realitatea înconjurătoare.
Disciplina opționala Geoștiințe – De la secretele trecutului la viitorul planetei vizează direct sau indirect o
mare parte din competențele-cheie pe care este fundamentat Curriculum-ul Național: comunicarea în limba
română și, după caz, în limba maternă, competențe în matematică și în științe și tehnologie, competențe în
utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicație, competențe pentru a învăța să înveți,
competențe de relaționare interpersonal și competențe civice, spirit de ințiativă și antreprenoriat.
Competenţele generale ce pot fi formate la elevi prin conţinuturile propuse permit abordarea unei
metodologii didactice care pune accent pe dimensiunea aplicativă a cunoaşterii. Învățarea activă, logică,
prin descoperire și experimentare este unul dintre cele mai importante atu-uri ale disciplinei. Componenta
educativă metodologică a programei permite utilizarea unei game largi de modele de reprezentare a
realității, a unor platforme e-learning şi al altor mijloace TIC.
Valențele interdisciplinare/transdisciplinare ale opționalului vizează în primul rând geografia si geologia,
cele două discipline fiind într-o relație profundă de complementaritate. Ele se raportează la aceleași valori
științifice, având același obiect de studiu – planeta pe care trăim. Și dimensiunile lor aplicative merg în

completare, pentru că oferă posibilitatea dezvoltării unor competențe esențiale în formarea personalității
tinerilor: identificarea de soluţii şi rezolvarea de probleme, capacitatea de investigare a realităţii şi de
raportare a demersului investigativ la realitate și la problemele lumii contemporane. Legături importante se
creează și cu disciplinele biologice, prin abordarea elementelor de paleontologie, precum și cu chimia și
fizica, prin domeniile mineralogiei, petrografiei, tectonicii. Un alt argument foarte important în favoarea
introducerii disciplinei este deschiderea foarte mare spre educația non-formală.
Competenţele generale sunt gândite prin raportare la competențele-cheie pe care este fundamentat
Curriculum-ul Național. Competențele specifice, derivate din cele generale, sunt adaptate nivelului cognitiv
al elevilor din ciclul inferior al liceului.
Conținuturile învățării sunt organizate pe domenii. Selectarea lor s-a făcut ținând cont de validitatea
informațiilor științifice, de particularitățile psiho-pedagogice ale elevilor și de valențele lor spre
interdisciplinaritate.
2. COMPETENȚE GENERALE
1. Prezentarea realității înconjurătoare utilizând modele de reprezentare a realității și un vocabular cu
termeni specifici, într-o manieră interdisciplinară.
2. Aplicarea cunoștințelor și a competențelor dobândite pentru explorarea și exploatarea durabilă a mediului
natural.
3. COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1. Prezentarea realității înconjurătoare, utilizând modele de reprezentare a realității si un vocabular cu
termeni specifici.
1.1. Descrierea unor elemente, fenomene, procese naturale observate direct sau indirect, utilizând corect
terminologia specifică
-identificarea unor discipline de studiu din aria geoștiințelor și argumentarea includerii lor în acest domeniu;
-identificarea unor profesii în care sunt utile competențe, abilități și cunoștiințe din domeniul geoștiințelor;
- exerciţii de descriere în cuvinte proprii a unor elemente și fenomene naturale, observate direct sau indirect
pe baza unui algoritm precizat (de exemplu: descrierea pe o fișă de observații a fosilelor sau a mineralelor
observate în colecția unui muzeu de științt/geologie, ]ntr-o excursie pe teren);
- elaborarea unui text pe baza unor informații culese din surse diferite (redactarea unui articol pentru o
publicatie de stiinta prezentand o informatie de actualitate din domeniul stiintific, respectand regulile de
documentare, verificare si citare a surselor, expunere logica).
-Utilizarea unor metode simple de investigare a fenomenelor naturale (exerciții de observare dirijată a unor
elemente și fenomene naturale, utilizarea informaţiilor în contexte noi, exerciţii de culegere de informaţii
referitoare la fenomene și procese naturale, utilizând diferite surse, organizarea informațiilor în scheme
simple – de exemplu folosirea aplicaței Google Maps pentru a vizualiza și descrie Marele Rift Est-African).
1.2. Explicarea fenomenelor observate prin experimentare
- observarea directă a unor elemente naturale (de ex., eşantioane de minerale și roci)

- identificarea, dirijată, a unor caracteristici ale elementelor prin observarea directă și prin experimentare
(duritatea rocilor, culoarea rocilor s.a)
- explicarea unor procese, fenomene prin observarea unor experimente virtuale (simulări de fenomene și
procese: erupții vulcanice, deriva continentelor, producția artizanală a unor unelte similare celor din epoca
pietrei folosind tehnici si materiale (plante, roci etc)
2. Aplicarea cunoștințelor și a competențelor dobândite pentru explorarea și exploatarea durabilă a mediului
natural
2.1. Evaluarea influenței fenomenelor naturale asupra vieții cotidiene.
- identificarea fenomenelor naturale cu impact direct asupra vieții cotidiene (de exemplu – identificarea
tipurilor de roci folosite în construirea unui imobil în funcție de proprietățile rocilor; vizită la un șantier de
construcții, la un depozit de materiale de construcții, întâlniri cu specialiști în domeniu – ingineri
constructori, structuriști; testarea durității apei dintr-o regiune și rezultatele asupra calității vieții din acea
regiune, corelația dintre mineralele utile descoperite în scoarța terestră și civilizația industrială, identificarea
pe o hartă a plăcii/lor tectonice a locaței României și implicațiile acestui fapt, exercitii tip “Dacă România
se află pe placa x, care se deplasează cu y cm pe an, cât se deplasează România în z ani?”.
- analiza efectelor producerii unor fenomene naturale asupra istoriei omenirii (de exemplu studierea
influenței poziționării sau epuizării unor resurse naturale dintr-un teritoriu - staniu, cupru, argint, aur, petrol
- asupra istoriei populațiilor din acel teritoriu).
2.2. Identificarea de soluții pentru reducerea riscurilor si pentru exploatarea durabilă a mediului.
- identificarea fenomenelor și a activităților din mediul local care pot avea efecte de risc (de exemplu: vizită
pe un șantier de construcții și discuții despre rolul expertizei geologice în realizarea de construcții sigure);
- simularea unor situații de risc într-un mediu controlat (de xe. instalații speciale care imita mișcările
seismice din muzee etc) și identificarea unor reguli de comportament ce trebuie respectate în situații de risc
- seisme, erupții vulcanice, alunecări de teren;
- analizarea unor situaţii-problemă din realitatea înconjurătoare în vederea identificării de soluţii (ex.
epuizarea resurselor, erupția unui vulcan în apropierea unei localități, etc)
- elaborarea unei schiţe de proiect cu pași clari pentru soluţionarea unei probleme prin activități de tip
“Imaginează-ți că ești persoana de decizie în următoarea situație...” in care trebuie elevii trebuie să realizeze
un plan de acțiune concret pentru a preîntâmpina sau diminiua efectele unei situații de risc;
4. CONȚINUTURI
Introducere în geoștiințe
• Ce sunt geoștiințele?
• Timp geologic si timp istoric
• Evenimente din trecutul planetei. Studiu de caz: Formarea și dezvoltarea supercontinentelor Tectonică
• Structura internă a Pământului. Studiu de caz: Propietăție învelișurilor

• Plăci tectonice. Dinamica plăcilor tectonice și relieful.
Studiu de caz: Islanda
• Cutremurele.Studiu de caz: Cutremure devastatoare în lume
• Vulcanismul. Studiu de caz: Vulcanism în Europa
Minerale și roci • Minerale. Roci. Studiu de caz: Proprietățile rocilor
• Utilitatea rocilor. Studiu de caz: Pietre prețioase și semiprețioase
Elemente de paleontologie
• Formarea fosilelor
• Plante fosile. Cărbunele
• Animale fosile. Petrolul
Resurse naturale si valorificarea lor
• Minereuri. Tipuri de minereuri: feroase și neferoase. Studiu
de caz: Metalele în istoria omenirii.
• Resurse de apă în lumea contemporană.
• Tipuri de resurse energetice. Studiu comparativ: resurse
convenționale vs neconvenționale.
• Rezervații geologice. Obiective geoturistice

5. SUGESTII METODOLOGICE
Pentru formarea competențelor asumate prin acest curs opțional, se recomandă particularizarea proiectării
didactice, în funcție de nivelul cognitiv al elevilor, precum și în funcție de resursele materiale disponibile
și de experiența didactică a profesorului.
Exemplele de activitați de învățare propuse prin programă sunt orientative și au un anumit grad de
generalizare, fiind raportate la fiecare compentență specifică. Ele vor fi particularizate în funcție de
conținutul vizat, de nivelul clasei, de resursele disponibile, prin elaborarea proiectelor de unități de învățare
(domenii de conținut).
Din perspectiva noilor abordări curriculare, centrate pe competențe, întregul demers didactic trebuie să pună
accent pe latura formativă. În acest sens, strategiile didactice activparticipative nu sunt doar necesare, ci și
mult mai atractive pentru elevi. De aceea, se recomandă utilizarea cu precădere a unor metode, ca:
observarea și analizarea unor elemente și fenomene sau a unor modele de reprezentare a realității (desene,
scheme, ilustrații, mulaje, simulări video, hărți), experimentarea, exercițiul, modelarea. Un loc important
revine utilizării metodelor, a mijloacelor şi a instrumentelor TIC/GIS. Ele pot fi utilizate atât ca sursă, cât
și ca instrument de lucru: proiectarea unor imagini, a unor filme documentare etc., sursă de documentare
pentru elaborarea unor teme, proiecte. În același timp, dacă ora de opțional se poate desfășura într-un
laborator de informatică, ea devine și un exercițiu de formare a competenței de a utiliza TIC .
Puternicul caracter practic-aplicativ al acestei discipline opționale oferă multe posibilități de exersare a
lucrului independent (ex. observarea unor eșantioane de roci pentru identificarea unor proprietăți: culoare,
duritate). Lucrul independent permite asumarea, responbilizarea actului învățării, elevul fiind pus în situația

de a exersa. Practic, fiecare lecție poate fi adaptată la lucrul independent, iar prin elaborarea unor fișe de
observații se asigură cu ușurință feed-backul. În același timp, activitatea independentă poate fi alternată cu
cea pe echipe, mai ales pe perechi, fără dificultăți de organizare.
Evaluarea urmărește nivelul competențelor dobândite de elevi, deci accentul se va pune pe latura formativă
a evaluării. De aceea, se pot introduce instrumente și tehnici alternative: portofoliul (de ex., suma fișelor de
observație realizate la ore), proiectul, studiul de caz. Instrumentele clasice de evaluare, testele, pot fi
abordate și din perspectiva deschiderii spre autoevaluare sau inter-evaluare. Foarte atractivă poate fi
realizarea testelor în diferite variante TIC (kahoot.it, google), elevii pot fi ei înșiși creatori de teste.
Realizarea unor proiecte este o formă de evaluare complexă, care dezvoltă spiritul de echipă și colaborare.
Într-un demers educațional centrat pe competențe se recomandă utilizarea evaluarii continue. La fiecare oră
de curs, implicarea fiecărui elev (participarea activă la fiecare dezbatere, discuție, temă) va fi monitorizată
și punctată de profesor.
Iată câteva exemple de activități care pot sta la baza unor modalități de evaluare continuă prin fișe de
observație pentru fiecare elev.
- Activități dedicate Zilei Pământului (22 aprilie), Zilei Mondială a Mediului (5 iunie):
realizarea unei expoziții de postere, realizarea unor flyere care să promoveze evenimentul ș.a;
- Elaborarea unor hărți / broșuri/ postere/ site-uri pe tema „Geoturism în România”
- Realizarea unei colecții de roci, de soluri (colectarea de pe teren, sortare, etichetare)
În același timp, competențele și conținuturile propuse oferă o largă deschidere spre activități complementare
de tip non-formal, bază pentru activități de învățare și evaluare continuă.
Propunem câteva astfel de exemple:
-Vizită la muzee tematice (Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Național de
Geologie / Muzeul de Mineralogie Baia Mare, Muzeul Mineritului Petroșani, Muzee Județene, Muzee de
Științe Naturale, Geoparcul Țara Hațegului etc.);
- Vizită la ateliere de bijuterii / prelucrare a „pietrelor”;
- Aplicație pe teren la o carieră, mină, salină, balastieră, sondă de petrol/platformă petrolieră;
- Aplicație pe teren într-un sit paleontologic;
- Vizită pe un șantier de construcții și discuții despre rolul expertizei geologice;
- Ateliere de lucru desfășurate în colaborare cu specialiști în domeniu;
- Întalniri cu specialiști din domeniu;
- Vizionarea de filme documentare pe teme ale cursului;

- Desfășurea unor excursii și tabere tematice.
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SERBAREA ȘCOLARĂ,
PRILEJ DE EMOTIE SI BUCURIE IN ACTIVITATEA ONLINE
Prof. Bucuroiu Gabriela Daniela
CNI MATEI BASARAB RM.VALCEA

Activităţile extraşcolare contribuie la dezvoltarea personalităţii armonioase a elevilor, pentru
cultivarea înclinaţiilor şi aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă, la organizarea raţională şi
plăcută a timpului liber .

Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul şi talentul profesorului de a atrage şcolarii în
asemenea activităţi şi au menirea să amplifice efectele formative ale procesului de învăţământ şi să
sporească zestrea de cunoştiinţe şi abilităţi ale elevului în vederea reuşitei integrării sociale .
Activităţile extraşcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare ,deoarece sunt factorii educativi cei
mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora,au o mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii elevului,
deoarece implică în mod direct elevul prin personalitatea sa.Ele prezintă unele particularităţi prin care se
deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor .Acestea se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la
metodele folosite şi la formele de organizare a activităţilor.
Având un caracter atractiv, elevii participă, într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi .Alegerea din timp a materialului şi ordonarea lui într-un
repertoriu cu o temă centrală este o cerinţă importantă pentru orice fel de activitate extraşcolară.
Serbarea şcolară

reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi înclinaţiilor

artistice ale elevilor .Prin conţinutul vehiculat al serbării, elevii culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc
,,autentic ,, spontan şi sincer situaţiile redate .
Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se
realizează prin intermediul serbării .Intervenţia la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit
fiecare elev şi susţinută de raportul afectiv motivaţional contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu
timpul sporeşte capacitatea rezistenţei la efort.Lectura artistică, dansul, devin puternice stimulări ale
sensibilităţii artistice.
Contribuţia elevului la pregătirea şi organizarea unui spectacol artistic nu trebuie privită ca un
scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor : distracţie, înălţare sufletească, plăcere
estetică, satisfacţie – toate acestea imbogăţindu –le viaţa, făcând –o mai frumoasă, mai plină de sens .Este
un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul
spectatorilor.Reuşita spectacolului produce ecou în public .Serbarea la care se face referire este
SERBAREA ABECEDARULUI, organizata la sfarsitul clase pregatitoare, pe platforma Zoom.
Pregătirea elevilor pentru serbare constituie un aspect tot atât de important ca şi pregătirea pentru
fiecare lecţie în parte .Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară
valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gustul şcolarilor.Ea evaluează talentul ,munca şi priceperea
colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui
elev în parte ;Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de
cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi
forma convingeri durabile .
Activităţile extraşcolare în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai
eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii
educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora .
Întregul lanţ de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub atenta şi priceputa îndrumare
a dascălului, aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora

şi are profunde implicaţii în viaţa spirituală a comunităţii, restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de
şcoală şi slujitorii ei .

Bibliografie:
 Bunescu, G., Negreanu E. (coord.), (2005), Educaţia informală şi mass-media, Institutul deŞtiinţe ale
Educaţiei, Teoria Educaţiei
 Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2000
 Popescu, G., (2007), Psihologia creativităţii, Ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti
 Revista invatamant primar,nr.2-3/2004,Editura Miniped

CALCULATORUL
UN AJUTOR PENTRU ELEV ȘI PROFESOR PENTRU ȘCOALA ONLINE
Prof. Ciochină Cristiana Daniela
Liceul Tehnologic ,,Căpitan Nicolae Pleşoianu” Rm. Vâlcea
Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată
astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. Calculatorul trebuie
folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită
elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Aceştia trebuie să fie
pregătiţi, orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a
face fată noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage
după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire,
în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze
continuu.
Deci, introducerea în şcoală a internetului şi a tehnologiilor moderne în desfășurarea orelor online
duce la schimbări importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi
efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării
cu profesorul.
Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective :
1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual
Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea calculatorului,
de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din
clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor
cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate.

Educaţia secolului XXI nu se mai bazează pe memorarea informaţiei, ci pe analizarea ei într-o
manieră creativă, originală. Prin urmare, sarcinile de lucru care să pună elevii în situaţia de a face cercetare,
şi de a prezenta informaţia obţinută astfel din surse multiple le oferă posibilitatea de a-şi exersa
competenţele superioare de gândire şi au şi avantajul de a creşte motivaţia elevilor. Interfeţele grafice
alcătuite din imagini, ilustraţii, diagrame, hărţi şi materiale video ajung să înlocuiască treptat materialele
de studiu imprimate, pentru că studiile în domeniu au confirmat impactul deosebit de puternic al stimulilor
vizuali asupra procesului de învăţare. Asocierea dintre concept şi imagini permite elevilor să înţeleagă
informaţia mult mai uşor şi asigură retenţia ei pe termen lung. Potrivit Visual Teaching Alliance putem
descifra o imagine în mai puţin de 1/10 secunde, deoarece 90% din informaţia transmisă către creier este
de ordin vizual şi imaginile vizuale sunt procesate de către creier de 60.000 mai repede decât textul,
îmbunătăţind învăţarea cu 400 %. Acest aspect este datorat faptului că imaginile afectează elevii la nivel
cognitiv şi le stimulează imaginaţia, făcând ca informaţia să fie mai uşor de procesat.
Materialele vizuale şi video creează emoţii puternice şi cresc concentrarea elevilor în timpul
urmăririi lor, dar învăţarea este mult mai eficientă atunci când elevii sunt antrenaţi activ în crearea de astfel
de materiale. Aceştia învaţă nu doar să-şi utilizeze competenţele digitale într-un mod organizat, ci şi să
structureze şi să organizeze informaţia pe care urmează să o prezinte, să alcătuiască un plan al prezentării
astfel încât să comunice informaţia în mod eficient. Ei vor face trecerea de la statutul de primitori pasivi ai
conţinutului la cel de creatori activi de resurse didactice, învăţarea devenind astfel auto-direcţionată şi
conducând la satisfacţii personale, cu atât mai mult cu cât materialele astfel create pot fi partajate cu
publicul larg prin intermediul canalelor online.
Multitudinea de aplicaţii disponibile online prin planuri gratuite poate aduce varietate în actul
didactic, crescând motivaţia elevilor şi aducând beneficii pe multiple planuri. Experimentarea la clasă sau
în cadrul diverselor activităţi extracurriculare a anumitor aplicaţii m-a convins de beneficiile utilizării lor.
Am aflat despre aceste aplicaţii prin contactul cu profesori din spaţiul European în cadrul proiectului
Erasmus+ Q.e.d.- improved competences, program finanţat de Comisia Europeană, acest contact fiind
punctul de plecare pentru cercetări individuale online care mi-au deschis orizonturile şi m-au ajutat să îmi
diversific metodele. De aceea, recomand o serie de aplicaţii şi site-uri:
Aplicaţii pentru crearea de materiale video:
• www.mysimpleshow.com – permite transformarea unui text (eseu, articol, discurs) într-o
animaţie, printr-un procedeu foarte simplu in 4 paşi, asistaţi de tutoriale video foarte explicite
• www.powtoon.com – permite crearea de prezentări animate, prin combinarea elementelor
textuale, vizuale (imagini, video) şi auditive, oferind mai multă libertate de alegere decât mysimpleshow
• www.videoscribe.com – program complex de creare de whiteboard animation, care permite
explicarea unor fenomene prin inluderea de elemente de desenate, imagini, text şi naraţiune audio – din
păcate, nu este un program gratuit
Aplicaţii pentru crearea de infografice/ organizatoare vizuale:
• www.glogster.com, www.thinglink.com, www.genial.ly, www.popplet.com – permit realizarea
de postere şi diagrame care să includă elemente audio şi video precum şi link-uri către site-uri externe

• www.canva.com – aplicaţie de graphic design care permite crearea de postere, prezentări,
elemente grafice pentru blog-uri cu un aspect profesionist
• www.draw.io – software online ce permite realizarea de diagrame, scheme, organigrame, hărţi
• venngage.com, piktochart.com – aplicaţii ce permit realizarea de infografice, oferind o varietate
de templates şi sugestii pentru organizarea informaţiei statistice, şi nu numai, în mod vizual
Aplicaţii pentru crearea de teste/jocuri interactive:
• getkahoot.com – permite crearea şi administrarea de teste/joc în grup, răspunsurile fiind
înregistrate prin utilizarea de către elevi a dispozitivelor mobile
• plickers.com – permite crearea şi administrarea de teste/joc în grup, răspunsurile fiind înregistrate
prin utilizarea de către elevi a unor planşe conţinând anumite coduri, răspunsurile fiind înregistrate pe o
aplicaţie de dispozitiv mobil folosită de profesor
• socrative.com – permite crearea şi administrarea de teste/joc, chestionare, aplicaţia înregistrând şi
analizând răspunsurile
Site-uri pentru învăţare colaborativă:
• wikispaces.com – spaţiu care permite elevilor să creeze pagini colaborative, să posteze informaţii
sub orice formă (textuală, vizuală, audio, video), precum şi să interacţioneze prin comentarii
• padlet.com – spaţiu ce nu necesită înregistrare online, utilizabil foarte uşor de pe dispozitivele
mobile, elevii putând să încarce materiale în orice format pe un link oferit de profesor
• nowcomment.com – permite organizarea de discuţii online pe tema unor materiale încărcate în
orice format
• wordpress.com – unul dintre cele mai usor de folosit site-uri de blogging, permiţând postarea de
mesaje însoţite de imagini şi materiale video, precum şi înregistrarea de comentarii.
• popplet.com – este un instrument online gratuit care îi ajută pe elevi să gândească şi să inveţe
vizual. Utilizatorii pot structura vizual ideile folosind resursele online, note şi alte tipuri de continut şi învaţă
să creeze relaţii între ele. În final, rezultatele pot fi partajate prin e-mail, Facebook sau Twitter sau ca un
link generat de site
• prezi.com – este o aplicaţie web prin intermediul căreia se pot concepe prezentări atractive şi
convingătoare, întrucât oferă o grafică prietenoasă şi posibilitatea de a evidenţia relaţiile dintre
componentele prezentării, fără a le „rupe” în slide-uri, aşa cum se întâmplă în prezentările clasice.
Din perspective activității mele didactice vreau să punctez câteva aspect legate de utilizarea TIC în
cadrul orelor de fizică:
Avantaje ale utilizării calculatorului în predare/învăţare/evaluare


partea teoretică, poate fi prezentată prin intermediul monitorului/ videoproiectorului putem
crea chiar noi, profesorii astfel de prezentări cu ajutorul aplicaţiei Power Point), dublat de
folosirea unor fişe pentru elevi;



exerciţiile simple pot fi rezolvate chiar cu ajutorul caclulatorului, “acesta” confirmând
corectitudinrea răspunsului dat



lecţia se poate finaliza şi cu o evaluare rapidă şi eficientă prin intermediul testelor de tip
grilă, realizate tot cu ajutorul calculatorului (programul AEL permite profesorilor
conceperea unor teste)



creşte motivaţia învăţării (prin prezenţa calculatorului la ore)

Dezavantaje ale utilizării calculatorului


forţează gândirea abstractă, intelectuală;



favorizează lipsa de disciplină (acesta este exact opusul unuia dintre obiectivele principale
ale educaţiei);



forţează utilizarea unor tipuri de raţionamente de tip maşină;



stimulează doar sentimentul unei provocări (copiii sunt fascinaţi în lucrul la calculator, de
fapt, de elementele grafice care au fost create de către programatori, mai puţin de problema
în sine;



mecanicizează mişcările, concentrarea maximă se face nu la operaţia în sine pe care o are
de efectuat, nu la rezolvarea (matematică a exerciţiului) ci la cum folosesc diferitele
componente ale calculatorului (de exemplu mouse-ul)



exclude total formularea itemilor cu răspuns deschis (este foarte greu, aproape imposibil
de programat încât să se permită utilizatorului tastarea oricărei fraze ca răspuns la o anumită
întrebare), tipurile de exerciţii rezolvate cu ajutorul calculatorului limitându-se la întrebări
de tip grilă, asocieri de elemente, răspunsuri de tip “adevărat”, “fals”, ori, se ştie, dezvoltarea
inteligenţei copilului, dezvoltarea spiritului inventiv/creator se bazează în special pe
răspunsuri deschise

IN INCHEIERE...
 NU CRED CĂ EXISTĂ O REŢETĂ A SUCCESULUI. CEEA CE ESTE DE
FOLOS PENTRU UNII ESTE ÎN DEFAVOAREA ALTORA
 CRED CĂ FIECARE PROFESOR ARE DREPTUL SĂ-ŞI ALEAGĂ METODELE
DE LUCRU CU ELEVII
 CRED ÎNSĂ CĂ AVEM ŞI OBLIGAŢIA DE A NE PERFECŢIONA ŞI DE A NU
RESPINGE NOUL.
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Exemple de itemi din test, culese din variantele de bacalaureat din anul 2008:

COMPLEMENTUL PREPOZIȚIONAL
Prof. Badea Petronela
Școala Gimnazială „Take Ionescu”
Râmnicu Vâlcea
1) Definiție:
Complementul prepozițional este partea de propoziție secundară care determină de regulă un verb,
arătând sursa, rezultatul sau ținta acțiunii.
Ex.: Vinul provine din struguri. (din ce provine? – arată sursa acțiunii)
Vinul s-a transformat în oțet. (în ce s-a transformat? – arată rezultatul acțiunii)
El apelează la prieteni. (la cine apelează? – arată ținta sau destinatarul acțiunii)
Ne bazăm pe fapte/pe prieteni. (pe ce ne bazăm? - arată ținta/destinatarul acțiunii)
(cu prepoziția „pe”, într-o construcție reflexivă)
Ea s-a referit la mine. (la cine s-a referit? – arată tema/obiectul acțiunii)
Întrebări: despre cine?/ despre ce?, de cine?/de ce?, la cine?/la ce?, cu cine?/cu ce?, pentru
cine?/pentru ce?, de la cine?/de la ce? etc.
NOTA BENE! Complementul prepozițional nu trebuie confundat cu cel direct (precedat de
prepoziția „pe”) și nici cu cel indirect (precedat de prepoziția „la”):
Ex.: L-am văzut pe Mihai. (compl. direct, caz Ac)
Se bazează/Contează pe Mihai. (compl. prepozițional, caz Ac)
Diferența dintre cele două funcții sintactice este dată de faptul că un complement direct poate fi
întotdeauna reluat/anticipat de un clitic pronominal, pe când complementul prepozițional nu are această
posibilitate:
Îl contează pe Mihai.
Aceeași distincție se face și între complementul indirect și cel prepozițional:
Ex.: Le-a trimis invitații la doi colegi. (compl. indirect, caz D)
Apelează la colegii săi. (complement prepozițional, caz Ac)
Le apelează la colegii săi.
2) Termeni regenți:
Complementul prepozițional se subordonează următoarelor cuvinte centru:
-

verb la un mod personal sau o formă verbală nepersonală:
Mă gândesc la cartea citită. (la ce mă gândesc?)

(indicativ)
Gândindu-mă la cartea citită, m-am hotărât să îi fac un rezumat.

(gândindu-mă la ce?)

(gerunziu)
locuțiune verbală la un mod personal sau o formă verbală nepersonală:

-

L-am rugat să țină seama de explicațiile mele. (de ce să țină seama?)
(conjunctiv)
Ținând seama de explicațiile mele, el a rezolvat corect exercițiile. (ținând seama de ce?)
(gerunziu)
A ține seama de explicațiile mele îi va aduce succesul. (a ține seama de ce ?)
(infinitiv)
interjecție:

Hai cu noi!

Halal de oamenii care știu să muncească!
Vai de leneși!
-

adjectiv:

Maria este atentă cu sora ei. (atentă cu cine?)
Bucuros de oaspeți, bunicul a scos din vinul lui cel mai bun. (bucuros de cine?)

NOTA BENE!
A nu se confunda complementul prepozițional, precedat de prep. „de”, cu:
* complementul de agent: Felicitat de oaspeți pentru vinul lui bun, bunicul este bucuros.
(felicitat de către cine?)
* circumstanțialul de cauză: Abia îmi pot ține ochii deschiși de oboseală!
(din ce cauză [abia] pot?)
* circumstanțialul de scop: Mă pregătesc de examen.
(cu ce scop mă pregătesc?)

-

adverb: Locuim aproape de bunici. (aproape de cine?)

3) Părți de vorbire prin care se exprimă complementul prepozițional:
- substantiv/locutiune substantivala în cazul Ac, cu prepozitie sau locutiune prep.:
Mă plimb cu sora mea pe deal. (cu cine mă plimb?)
În meseria noastră, nu ne preocupăm de locuri comune. (de ce nu ne preocupăm?)
Vă rog să vă fiți corecți față de coechipierii voștri! (corecți față de cine?)
(loc.prep.)
- substantiv/locutiune substantivala în cazul G, cu prep.împotriva, contra, asupra:

Pisica s-a năpustit asupra șoricelului. (asupra cui s-a năpustit?)
Românii au luptat împotriva turcilor cotropitori. (împotriva cui au luptat?)
Am luptat în zadar împotriva aducerilor-aminte.
NOTA BENE! Prepozițiile împotriva, contra, asupra nu mai pot impune cazul G în enunțuri în care
precedă forme neaccentuate ale pronumelui personal sau reflexiv specifice cazului D. În această
situație, cliticul pronominal impune cazul D:
Pisica s-a năpustit asupra-i. (pron.pers., caz D, compl. prep.)
Am luptat în zadar împotriva-mi.(pron.reflexiv,caz D,compl. prep.)
- pronume sau numeral cu valoare pronominală (înlocuitori ai substantivului) în cazul Ac, cu
prep./loc.prep:
Mă plimb cu tine/dumneata/acesta/ai mei pe deal. (cu cine mă plimb?)
Vorbim despre cei doi/al doilea. (despre cine vorbim?)
- o formă verbală nepersonală (infinitiv,gerunziu,supin):
L-am ajutat a curăța pomii din grădină. (la ce am ajutat?)
M-am săturat curățând cartofii pentru cină. (de ce m-am săturat?)
S-au apucat de spălat vasele. (de ce s-au apucat?)
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METODA BACKTRACKING. PREZENTARE GENERALĂ
Prof. Constantinescu Cristina
Colegiul Național “Zinca Golescu”- Pitesti
Se consideră n un număr natural nenul și mulțimile A1, A2, …, An. Se pune problema determinării
tuturor vectorilor x=(x1, x2,…,xn) unde xi  Ai , i  1,..., n; și în plus, componentele vectorului trebuie să
respecte niște condiții ale problemei, numite condiții interne.

Exemple de probleme rezolvate prin metoda backtracking:

Se dă un număr natural n, de ex. n=3 și mulțimea A={1, 2, 3}. Să se determine permutările

1.

acestei mulțimi.
Soluțiile aceste probleme sunt: (1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3, 2, 1)
Se dau două numere naturale n și m (m mai mic sau egal cu n) A={1, 2, …,n}, de ex. n=3

2.

și m=2, precum și mulțimea A={1, 2, 3}. Să se determine toate submulțimile ordonate de m elemente ale
lui A.
Soluțiile aceste probleme sunt: (1, 2,), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 2). Numărul acestor submulțimi este
dat de aranjamente de n luate câte m.
Se dau două numere naturale n și m (m mai mic sau egal cu n) A={1, 2, …,n}, de ex. n=3

3.

și m=2, precum și mulțimea A={1, 2, 3}. Să se determine toate submulțimile de m elemente ale lui A.
Soluțiile aceste probleme sunt: (1, 2,), (1, 3), (2, 1). Nefiind ordonate, soluția (1, 2) este aceeași cu
soluția (2, 1), soluția (1, 3) este aceeași cu soluția (3, 1), soluția (2, 3) este aceeași cu soluția (3, 2). Numărul
acestor submulțimi este dat de combinări de n luate câte m.
Se dă numărul natural n și să se determine toate submulțimile mulțimii A={1, 2,

4.

…,n}, de ex. n=3 precum și mulțimea A={1, 2, 3}. Soluțiile aceste probleme sunt: {}, {1}, {2}, {3},
{1,2}, {1,3}, {2,3}, {1, 2, 3}.
Se dă numărul natural n. Să se determine toate posibilitățile de a așeza pe tabla de șah n

5.

regine a.î. să nu se atace (să nu fie pe aceeași linie, coloană sau diagonală).

*

*
*

*

*

*
*

*

Algoritmul metodei Backtracking
Presupunem cǎ s-au gǎsit valori pentru componentele x1x2... xk-1 (au rǎmas de determinat valorile pentru
xk…xn). ne ocupǎm în continuare de componenta xk. Paşii urmaţi pentru determinarea unei valori pe poziția
k sunt următorii:
1. Pentru început, pentru xk nu s-a testat încǎ nici o valoare (xk are valoarea inițială).
2. Se verificǎ dacǎ existǎ valori netestate pentru xk .
a) În caz afirmativ, se trece la pasul 3.
b) Altfel, se revine la componenta anterioarǎ: xk-1; se reia pasul 2 pentru k-1.
3. Se alege prima valoare dintre cele netestate încǎ pentru xk.

4. Se verificǎ dacǎ acestǎ soluție parţialǎ cu valori pt elementele x1x2... xk-1 și xk ne poate conduce
la un rezultat (dacǎ sunt îndeplinite anumite condiţii de continuare).
a) Dacǎ valoarea aleasǎ este bunǎ se trece la pasul 5.
b) Altfel, se rǎmâne pe aceeaşi poziţie k şi se reia cazul 2.
5. Se verificǎ dacǎ s-a obţinut o soluţie .
a) În caz afirmativ, se tipǎreşte aceastǎ soluţie şi se rǎmâne la aceeaşi componentǎ xk,
reluându-se pasul 2.
b) Altfel se reia algoritmul pentru urmǎtoarea componentǎ (se trece la pasul 1 pentru k=k+1)
Algoritmul începe prin stabilirea unei valori pentru componenta x1(k=1) şi se încheie când pentru
aceasta am testat toate valorile posibile şi conform pasului 2b) ar trebui sǎ revenim la componenta anterioarǎ,
care în aceast caz nu existǎ.
Observații:
-

Sunt probleme în care se generează vectori de lungime variabilă (n variază de la o soluție la
alta).

-

Mulțimiile Ai pot să fie la fel pentru fiecare componentă sau pot să difere.

-

Metoda oferă toate soluțiile unei probleme.

Înainte de a scrie programul care ne va obţine soluţiile, trebuie sǎ stabilim unele detalii cu privire
la:
-

vectorul soluţie (SOLUTIE(k)) – câte componente are (Exemplu pentru permutări vectorul

soluție are n valori)
-

mulţimea de valori posibile (EXISTA(k)) pentru fiecare componentǎ (sunt foarte importante

limitele acestei mulţimi). (Exemplu pentru permutări x[k]<=n, deci, x[k] ia valori de la 1 la n , pentru orice
valoare k de la 1 la n)
-

condiţiile de continuare (VALID (K)) (condiţiile ca o valoare x[k]sǎ fie acceptatǎ). (Exemplu

pentru permutări, fiecare element x[k] ales la pasul k trebuie să fie diferit de elementul precedent x[k] #
x[i] oricare i de la 1 la k-1, pentru orice valoare k de la 1 la n)
Funcţia EXISTA(k) verificǎ dacǎ ultima valoare aleasǎ pentru componenta xk nu a atins limita
maximǎ admisǎ (indicele de valoare maximǎ). Întrucât elementele sunt testate în ordine, acest lucru este
echivalent cu a verifica dacǎ mai avem valori netestate încǎ pentru aceastǎ componentǎ.
Funcţia VALID(k) verificǎ dacǎ valoarea aleasǎ pentru x[k] îndeplineşte condiţiile de continuare,
deci dacǎ aceastǎ combinaţie parţialǎ x1x2... xk poate sǎ conducǎ la o soluţie.
Funcţia SOLUTIE(k) verificǎ dacǎ s-a ajuns la o soluţie finalǎ (de multe ori se verifică dacă k=n).
Procedura AFIS(k) tipǎreşte o soluţie.

ALGORITMUL PROPUS PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DE TIP BACKTRACKING
void BT()

{ int k;
K ← 1;
INIT(k);
while k>0 do
if (EXISTA(k))
{
x[k] ← x[k]+1;
if VALID(k)
if SOLUTIE(k)
TIPAR(k)
else
{
K ← k+1;
INIT(k);
};
}
else
k ← k-1;
}
De asemenea, trebuie sǎ avem în vedere cǎ algoritmul general se poate modifica şi adapta în funcţie
de problema rezolvatǎ.
Exemplu de implementare a algoritmului pentru generarea permutărilor mulțimii:
int x[100],n;
void INIT(int k)
{ x[k]=0;}
int EXISTA (int k)
{
if(x[k]<n)return 1;else
}
int SOLUTIE (int k)
{
if(k==n) return 1;
else return 0;
}
void TIPAR (int k)
{
int i;
for (i=1;i<=k;i++)

return 0;

cout<<x[i]<<” “;
cout<<”\n”;
}
int VALID(int k)
{
int i;
for (i=1;i<k;i++)
if (x[i]==x[k])
return 0;
return 1;
}

void BT()
{ int k;
k:=1;
INIT(k);
while k>0 do
if (EXISTA(k))
{
x[k]=x[k]+1;
if (VALID(k) )
if (SOLUTIE(k) )
TIPAR(k);
else
{
k=k+1;
INIT(k);
};
}
else
k=k-1;
}
int main()
{cin>>n; BT();}
Pentru o scriere mai rapidă, în practică nu vom folosi toate aceste funcții descrise mai sus.
Un algoritm mai scurt este:
int x[100],n;
void TIPAR (int k)

{
int i;
for (i=1;i<=k;i++)
cout<<x[i]<<” “;
cout<<”\n”;
}
int VALID(int k)
{
int i;
for (i=1;i<k;i++)
if (x[i]==x[k])
return 0;
return 1;
}
void BT()
{ int k;
k=1;
x[k]=0;
while k>0 do
if (x[k]<n)
{
x[k]=x[k]+1;
if (VALID(k))
if (k==n)
TIPAR(k)
else
{
k=k+1;
x[k]=0;
};
}
else
k=k-1;
}
int main()
{
cin>>n;
BT();

}

ALGORITMUL GENERAL PARTICULARIZAT PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR
CLASICE DE TIP BACKTRACKING:
PROBLEMA GENERĂRII PERMUTĂRILOR
Fie n un număr natural. Să se determine permutările mulțimii {1, 2, 3, …n}.
Problema se reduce la determinarea tuturor vectorilor x=(x1,x2,…xn) a.i. x[k] €{1,…, n} și
elementele vectorilor diferite.
INIT(k) se reduce la x[k]=0; (e valoarea inițializată pe poziția k; de aici începem să căutăm valori).
EXISTA(k)presupune verificarea existenței unui element care poate fi pus pe poziția k. Cum pe
fiecare poziție punem valori de la 1 la n => se reduce la x[k]<n!!  x[k] €{1,…, n}
VALID(k)verifică dacă elementul de pe poziția k este diferit de elementele precedente => x[k]!=
x[i] pt. oricare i de la la 1 la k-1!!!
SOLUTIE(k)se reduce la a verifică dacă am găsit un vector, adică: k==n!!!!
AFIS(k)afișează soluția găsită!!
PROBLEMA GENERĂRII ARANJAMENTELOR
Fie n și m două numere număr naturale. Să se determine toate aranjamentele de m elemente ale
mulțimii {1, 2, 3, …n}.
Problema se reduce la determinarea tuturor vectorilor x=(x1,x2,…xm) a.i. x[k] €{1,…, n} și
elementele vectorilor diferite.
INIT(k) se reduce la x[k]=0; (e valoarea inițializată pe poziția k; de aici începem să căutăm valori).
EXISTA(k)presupune verificarea existenței unui element care poate fi pus pe poziția k. Cum pe
fiecare poziție punem valori de la 1 la n => se reduce la x[k]<n!!  x[k] €{1,…, n}
VALID(k)verifică dacă elementul de pe poziția k este diferit de elementele precedente => x[k]!=
x[i] pt. oricare i de la la 1 la k-1!!!
SOLUTIE(k)se reduce la a verifica dacă am găsit un vector, adică: k==m!!!!
AFIS(k) (k)afișează soluția găsită!!
PROBLEMA GENERĂRII COMBINĂRILOR
Fie n și m două numere număr naturale. Să se determine toate combinările de m elemente ale
mulțimii {1, 2, 3, …n}.
Problema se reduce la determinarea tuturor vectorilor x=(x1,x2,…xm) a.î. x[k] €{1,…, n} și
elementele vectorilor diferite.
Observație: Soluția {1, 2} este aceeași cu {2,1}. De aceea vom varifica să fie elementele vectorilor în
ordine crescătoare.

INIT(k) se reduce la x[k]=0; (e valoarea inițializată pe poziția k; de aici începem să căutăm valori).
EXISTA(k)presupune verificarea existenței unui element care poate fi pus pe poziția k. Cum pe
fiecare poziție punem valori de la 1 la n => se reduce la x[k]<n!!  x[k] €{1,…, n}
VALID(k)verifică dacă elementul de pe poziția k este diferit de elementele precedente => x[k]>x[i]
pt. oricare i de la la 1 la k-1!!!
SOLUTIE(k)se reduce la a verifica dacă am găsit un vector, adică: k==m!!!!
AFIS(k)afișează soluția găsită!!
O astfel de soluție generează și cazuri inutile. Elementele fiind în ordine crescătoare nu vor mai fi inițializate
cu 0 ci cu elementul așezat pe poziția anterioară. Rămâne 0 doar pt prima componentă a vectorului.
Valid nu-și mai are sens, iar verificarea dacă există elemente netestate pe poziția k se reduce la: x[k]<nm+k
Astfel:
INIT(k) se reduce la x[k]=0; (pt k=1) (e valoarea inițializată pe poziția k; de aici începem să căutăm
valori) și x[k]= x[k-1], altfel.
EXISTA(k)presupune verificarea existenței unui element care poate fi pus pe poziția k. conf. obs
de mai sus => se reduce la x[k]<n-m+k!!  x[k] €{x[k-1]+1,…, n-m+k}
VALID(k) nu există!
SOLUTIE(k)se reduce la a verifica dacă am găsit un vector, adică: k==m!!!!
PROBLEMA GENERĂRII SUBMULȚILIMOR UNEI MULȚIMI
Fie n un număr natural. Să se determine toate submulțimile mulțimii {1, 2, 3, …n}: {}, {1}, {2},
{3}, {1 2}, {1 3}, {2 3}, {1 2 3}.
Problema se reduce la determinarea tuturor vectorilor x=(x1,x2,…xn) a.i. x[k] €{0,1} unde x[k] este
1 daca k face parte din submulțime.
INIT(k) se reduce la x[k]=-1; (e valoarea inițializată pe poziția k; de aici începem să căutăm valori).
EXISTA(k)presupune verificarea existenței unui element care poate fi pus pe poziția k. Cum pe
fiecare poziție punem valori de la 0 la 1 => se reduce la x[k]<1!!  x[k] €{0,1}
VALID(k) nu se impune!!!
SOLUTIE(k)se reduce la a verifica dacă am găsit un vector, adică: k==n!!!!
AFIS(k) afișează soluția găsită!!
PROBLEMA PLASĂRII PE TABLA DE ȘAH A N REGINE CARE NU SE ATACĂ
Fie n un număr natural. Să se determine toate posibilitățile de a așeza pe tabla de șah n regine a.i. să nu se
atace (să nu fie pe aceeași linie, coloană sau diagonală).
*
*
*
*

Soluția este: (2, 4, 1, 3)
X[1]=2, înseamnă că regina 1 am asezat-o pe coloana 2
X[2]=4, înseeamnă că regina 2 am asezat-o pe coloana 4 etc.
Problema se reduce la determinarea tuturor vectorilor x=(x1,x2,…xn) a.i. x[k] €{1,…, n};
elementele vectorilor diferite (nu se află pe aceeași coloană) și |x[k]-x[i]|#k-i (nu sunt pe diagonală).
INIT(k) se reduce la x[k]=0; (e valoarea inițializată pe poziția k; de aici începem să căutăm valori).
EXISTA(k)presupune verificarea existenței unui element care poate fi pus pe poziția k. Cum pe
fiecare poziție punem valori de la 1 la n => se reduce la x[k]<n!!  x[k] €{1,…, n}
VALID(k)verifică dacă elementul de pe poziția k este diferit de elementele precedente => x[k]!=
x[i] și |x[k]-x[i]|!=k-i pt. oricare i de la la 1 la k-1!!!
SOLUTIE(k)se reduce la a verifica dacă am găsit un vector, adică: k==n
AFIS(k)afișează soluția găsită!!

CREAREA MATERIALELOR RED PENTRU
LECȚIILE DESFĂȘURATE ONLINE LA MATEMATICĂ
Prof. Valeria Crudu
Procesul didactic în orice instituție de învățământ este unul foarte dificil, complex, un proces
continuu de învățare-predare-evaluare. Anul de studii 2020-2021 este un an foarte complicat din cauza
situației epidemiologice provocată de virusul Covid-19 care a rezultat cu organizarea orelor online și
provocând cadrele didactice spre schimbare prin prisma dezvoltării profesionale încontinuu, prin căutarea
de noi posibilități de realizare a orelor online calitative, interesante, captivante și care ar putea servi ca o
sursă de inspirație și pentru alte cadre didactice.
Una dintre principalele probleme ale pedagogiei şi didacticii este sporirea interesului elevilor față
de disciplinele de studiu. S-a dovedit că atunci când în activitatea didactică se creează o atmosferă destinsă,
amuzantă, activităţile de predare-învăţare îşi sporesc eficienţa. În acest context, orele online necesită o astfel
de abordare în mod inevitabil, doar astfel vom câștiga participarea activă a elevilor la ore, nu doar
conectarea în videoconferințele organizate.
Matematica este o știință exactă, cu o frumusețe deosebită, dar în acelaș timp complicată pentru
elevii de orice vârstă. Orele de matematică, inclusiv și cele online, trebuie să devină o plăcere pentru elevi,
astfel cadrului didactic îi revine cea mai mare responsabilitate – de a crea un climat favorabil pentru
desfășurarea acestora. În acest sens, se pune accent pe conceptul de resurse educaționale deschise care este
larg definit și cuprinde diferite tipuri de suporturi de învățare, de la materiale de curs, liste de referințe și
liste de lecturi, experimente și demonstrații, până la programe școlare, curricule și ghiduri pentru învățători,
dar și materiale educaționale cum ar fi articole, module, simulări disponibile în afara cursurilor.

În continuare, vom prezenta câteva activități create în diferite aplicații și platforme, utilizate în
cadrul orelor de matematică:
1. Teste create în Kahoot, o platformă care permite creearea jocurilor distractive în câteva minute. Pot
fi alcătuite o serie de întrebări, formatul şi numărul cărora depinde doar de alegerea fiecărui cadru
didactic. Există posibilitate de adăugare a imaginilor, video-urilor şi diagramelor, ceea ce face testul
cât mai plăcut. Le-am propus elevilor un test pentru verificarea însușirii noțiunilor de partea reală
și

parte

imaginară

a

unui

număr

complex,

disponibil

accesând

link-ul:

https://create.kahoot.it/share/notiuni-generale-cu-numere-complexe/770cec06-8e18-44ad-b71706e590427309 sau ca o evaluare formativă pentru a sublinia elementele unui cerc, disponibil pe
link-ul: https://create.kahoot.it/share/cercul/cb6d5839-d50a-4bf5-aaa9-123be3179956 .
2. Activități interactive în Wordwall, o altă aplicație care-mi place foarte mult și își ocupă locul bine
meritat în cadrul orelor. Această platformă permite crearea propriilor resurse de predare, a
activităților personalizate, precum: chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte etc. Astfel de activități
au fost propuse pentru subiectele discutate în cadrul orelor de predare a numerelor complexe,
disponibil accesând link-ul: https://wordwall.net/resource/6181751 sau în cadrul unei ore de sinteză
în cadrul modulului Funcția de gradul I. Ecuații și inecuații, disponibil accesând link-ul: :
https://wordwall.net/resource/7463885.
3. Activități interactive create în Learning Apps care este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a
sprijini procesele de învățare și predare prin module interactive. Aceste module de învățare pot fi
integrate direct în conținuturi de învățare, dar pot fi și concepute online de utilizatorii înșiși sau pot
fi modificate. Ceea ce îmi place mult în această aplicație este posibilitatea de crearea a grupurilor
de elevi. Astfel, se permite urmărirea activității acestora în cadrul orelor sau a lucrului independent.
În acest mod au fost utilizate la predarea modulului Figuri geometrice în plan, disponibil accesând
link-ul: https://learningapps.org/display?v=pzib1gubt18.
4. O altă platformă care a înlocuit instrumentul de toți îndrăgit Power Point din pachetul Microsoft
Office este Genially, o platformă care permite pregătirea visual-urilor memorabile, interactive și
captivante. Pe https://app.genial.ly/dashboard putem găsi 12 categorii de bază care cuprind și
subcategorii și o multitudine de șabloane nemaipomenite potrivite pentru orice disciplină de studiu,
precum: prezentare, dosar, raport, jocuri, imagini interactive, infografice orizontale și verticale,
prezentare video, branding personal, inclusiv CV etc. Elevilor le sunt pe plac activitățile create pe
această platformă, întrucât constituie un element de noutate și le provoacă interes. Mai jos, atașez
un link către un joc utilizat în cadrul unui proiect transnațional, Magia Numărului 𝜋, proiect
implementat de către elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, Republica Moldova și
Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”, comuna Belcești, județul Iași, România:
https://view.genial.ly/605f37fc22e8260d2545549b/presentation-cucereste-tara-proiect-numarul-pi
Pentru sporirea cointeresării elevilor este necesar de diversificat formele de organizare a orelor prin
crearea activităților interactive în diferite aplicații și platforme în concordanță cu subiectele propuse în
curriculum. În acest context, se solicită un efort considerabil din partea cadrelor didactice, întrucât este

nevoie de timp pentru însușirea modului de lucru diferite platforme, iar ulterior crearea acestor activități
care să-i capteze pe elevi și totodată să-i încurajeze în studiul matematicii. Activitățile interactive, jocurile
propuse în această lucrare, testele create pot fi utilizate cu brio în cadrul orelor online.
BIBLIOGRAFIE:
1. Matematica. Curriculum Național pentru clasele a X-a – XII-a. Chișinău: 2019. 85 p. [citat 25.04.2021].
Disponibil pe Internet: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_matematica_liceu_10.pdf
2. Resurse educaționale deschise. Chișinău, 2021. Disponibil pe Internet: http://red.prodidactica.md/
3. BEZEDE, R., GORAȘ-POSTICĂ, V. Resurse educaţionale deschise: oportunităţi pentru acces,
calitate şi relevanţă în educaţie. Chișinău: 2017. 46 p.

CREAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE
PENTRU EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR ELEVILOR

Deoarece, în prezent, educația este provocată să-și schimbe paradigmele și să se adapteze noilor
medii și instrumente online, cadrele didactice sunt nevoite să găsească și să folosească cele mai eficiente
metode de evaluare pentru a realiza și a oferi educație în era digitală. Resursele electronice, conţinuturile
on-line şi spaţiile educaţionale virtuale oferă cele mai noi, cele mai diverse informaţii şi oportunităţi de
educaţie și evaluare eficace.
Evaluarea cunoștințelor elevilor online nu este neapărat limitată la teste cu alegeri multiple sau
eseuri tradiționale.Crearea și utilizarea diferitelor resurse educaționale deschise ne oferă multe opțiuni de
evaluare eficientă într-un curs. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis
pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare.
Avantajele utilizării resurselor educaționale deschise online sunt: șiruri de prototipe de teste,
prezentări, colaje, etc., care pot fi modificate și adaptate la subiectul studiat și la vârsta elevilor; stocarea
într-o bază de date online a materialelor elaborate; libertatea de acces; interactivitate; autoevaluare; sporirea
competenţelor digitale; oferire de feedback din partea utilizatorilor; recunoaştere profesională şi creșterea
reputaţiei.
Pentru găsirea materialelor de interes sunt folosite motoarele de căutare specializate, cum ar fi:
www.search.creativecommons.org ; www.globe-info.org și altele sau se pot accesa direct marile baze de
date RED.
Pentru crearea și partajarea unui material suplimentar de curs de tip RED în format Word, de obicei
pregăteasc conținutul de învățare (text, imagini, link-uri etc.) întrun document Word. În timpul acestui
proces, verific cu atenție acuratețea informațiilor furnizate, precum și citarea corectă a lucrărilor, să mă
asigur că materialul furnizat poate fi ușor de citit de către oricine, luând în considerare, de exemplu, factori
precum dimensiunea textului, fonturi, culori, spațiere etc. Apoi adaug diverse cuvinte cheie (tag) acestui
RED. Etichetele trebuie să fie legate de conținutul RED și vor fi utilizate ulterior de motoarele de căutare

pentru a găsi acest RED. De exemplu,creând o fișă de evaluare pe o temă din gramatica limbii engleze, am
utilizat următoarele etichete:evaluare, gramatică, studierea limbilor și altele.In plus, am completat mai
multe informații importante care, pot ajuta de asemenea, în procesul de indexare a RED-ului în motoarele
de căutare, cum ar fi autorul, titlul, subiectul etc.
Licența atribuită Red-ului trebuie aleasă cu atenție pentru a satisface modurile preferate de utilizarea
lui în viitor.
În cele din urmă, am salvat documentul Word ca PDF și îl pot partaja cu alții publicându-l pe siteul

meu

personal

sau

încărcându-l

într-o

arhivă

publică

RED.

Utilizarea RED poate economisi timpul în pregătirea materialelor de învățare și evaluare, deci nu
ne rămâne decât să le folosim.
Referinţe bibliografice:


BEZEDE, Rima. Promovarea educaţiei deschise şi a resurselor educaţionale libere.

În: Didactica Pro… 2015, nr. 1, pp. 29-33. ISSN 1810-6455.


https://ro.wikipedia.org/wiki/Resurse_educationale_deschise



https://www.oercommons.org/courseware/lesson/79643/student/312944

CONTRIBUȚIA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE (RED)
LA EFICIENTIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
Prof. Cristina Maican
Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău
MOTTO: “Educația va funcționa acum și în viitor doar dacă este personalizată”
(SIR KEN ROBINSON)
Înțelegerea contextului larg dictat de peisajul educațional în continuă schimbare, cuplat cu
inițiativele europene și cele din plan național, conduc inevitabil către zona digitală, către nevoia de
armonizare și îmbrățișare a obișnuințelor și comportamentelor online ale nativilor digitali, care au nevoie
de o educație de calitate.
Resursele Educaționale Deschise împreună cu mai noul concept de Educație Deschisă reflectat și
prin inițiativele europene, nu sunt realități ale unui registru alternativ de opțiuni ale practicilor pedagogice.
Ele trebuie integrate pentru a realiza o mai strânsă cooperare între toți actorii din cercul educației românești.
Conform Declarației UNESCO de la Paris din 2012 Resursele Educaționale Deschise (RED) sunt
definite ca fiind ”materiale educaționale, de învățare și cercetare în orice media - digital sau nu - care sunt
în domeniul public și care poartă o licență deschisă care permite acces fără costuri, utilizarea, adaptarea
și redistribuirea făcută de alții cu restricții limitate sau fără niciuna.” Astfel, acestea poartă chiar în
denumirea lor cele mai importante concepte de ghidaj, pornind de la natura lor (resurse) până la încadrarea
și comportamentul exercitat în condițiile legilor arondate drepturilor de autor.
Perioada pandemică a impus cadrelor didactice o schimbare majoră, mai ales la nivelul strategiilor
de învățare utilizate, având în vedere abordarea învățării în mediul online. Confruntându-se cu absența unei
infrastructuri tehnologice decente atât la nivel personal, cât mai ales la nivelul elevilor, fără abilitare
consistentă în zona competențelor digitale proprii, fără acces la platforme online dedicate, de tipul Virtual
Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un
orizont de timp care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități
didactice într-un regim cu totul special. Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp
reprezintă resurse valoroase nu doar pentru cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru
specialiștii din științele educației, pentru că decantarea acestor experiențe poate fi valorificată epistemologic
prin sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării inițiale și
continue a cadrelor didactice.
În ceea ce privește utilizarea și valorificarea RED-urilor în vederea eficientizării predării-învățăriievaluării în mediul online, în dezvoltarea și perfecționarea competențelor digitale personale, în realizarea
unor demersuri didactice creative voi prezenta câteva aspecte din experiența personală privind descoperirea
și utilizarea unei platforme de învățare – LIVRESQ.

Această platformă oferă posibilitatea formării și dezvoltării unor competențe privind cunoaşterea
proiectării cursurilor în format eLearning, astfel încât să putem face faţă provocărilor în contextul învăţării
online.
Prin intermediul său, cadrele didactice au posibilitatea de a crea lecții interactive, corelate cu
viziunea proprie, adaptate, accesibilizate și particularizate nivelului de vârstă al elevilor cu care lucrează.
Modul de realizare este unul facil, având posibilitatea de a insera suport audio-video, imagini, linkuri spre
alte site-uri, aplicații, teste interactive, bariere care nu permit elevului să treacă mai departe până ce nu
parcurge o anumită secțiune.
Consider că este un instrument foarte util pentru creare de conținut, deoarece putem aduce într-un
singur loc elementele de teorie, aplicațiile practice, precum și o serie de resurse proprii sau nu, create și
cu ajutorul altor aplicații, astfel partea teoretică și partea practică/evaluarea aflându-se la un click
distanță.
În crearea demersurilor didactice am pornit de la competențele pe care doream să le dezvolt
elevilor, subordonând întregul conținut acestui scop, având posibilitatea de a introduce în lecție cam tot
ceea ce am dorit și am considerat necesar. Accesul pe platformă și la materialele create este relativ simplu,
chiar de către utilizatori mai puțin experimentați. Pot fi create lecții foarte interesante, complexe.
Elaborarea conținutului devine un proces captivant, viu cu posibilități multiple de manifestare a
creativității.
Realizarea unei lecții este o provocare din perspectiva: abordării unui demers creativ, respectării
etapelor acesteia, utilizării unor strategii interactive bazate pe metode atractive care să contribuie la
creșterea motivației pentru învățare, folosirii unor informații interesante și a unor imagini sugestive. Este
importantă gândirea logică, organizarea, pregătirea atentă a conținutului științific, fiind necesare însă,
multă atenție și muncă.
În sprijinul autorului, platforma oferă o varietate de instrumente pe care le are, iar pe parcursul
realizării activității ești avertizat în cazul în care greșești de persoane pregătite în a-ți oferi consultanță.
Șabloanele ajută mult în crearea lecțiilor. Prezentarea acestora este elegantă, organizată, fiind un real
ajutor pentru cadre didactice și elevi, atât în învățământul tradițional, cât și în cel on-line.
Aspectele formative ale activităților proiectate și realizate pe platforma LIVRESQ sunt cele mai
importante deoarece ele centrează învățarea pe elev:
-

faptul că pot fi îmbinate atâtea tipuri de resurse contribuie la motivarea elevilor și păstrarea
interesului pe parcursul lecției;

-

elevii pot utiliza link-urile și individual pentru exersare, astfel derulând și parcurgând fără
ajutor lecțiile/activitățile pregătite, dezvoltându-și competențe digitale;

-

activitățile sunt interactive, pe placul elevilor, învățarea fiind mult mai atractivă și mai ușoară;

-

lecțiile pot fi accesate în orice moment al zilei pe platformă, astfel putem vorbi de învățare
asincron, sincron, dar pot fi folosite cu mare eficiență și la școală, în formatul ,,face to face”;

-

platforma oferă o bibliotecă publică creându-se astfel sentimentul apartenenței la o mare
familie, cu rol de ghid și sprijin la nevoie, pentru elevi, dar mai ales pentru cadrele didactice.

Activitatea desfășurată pe platforma Livresq a fost o experiență intelectuală și emoțională
deosebită. A crea o lecție presupune, în opinia mea, un intens efort empatic, pe lângă cel intelectual, fiindcă
„produsul” tău ajunge să fie folosit de copii pe care nu îi cunoști și cărora trebuie să le intuiești nevoile
de învățare, dar și pe cele afective. Astfel, mi-a oferit șansa de a aduce la viață, într-o forma de excepție,
întreaga experiență didactică.
De asemenea, pentru mine, Livresq a însemnat posibilitatea de a face un update al activității de
predare-învățare-evaluare la momentul oportun. Pandemia de COVID-19 a mutat școala în mediul online,
iar aici am reușit să fiu mai aproape de elevii mei cu ajutorul lecțiilor interactive create de profesori din
întreaga țară, lecții aflate în BIBLIOTECA PUBLICĂ LIVRESQ.

WEBOGRAFIE:
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer.
https://library.livresq.com/browse/public&search=CAR
https://view.livresq.com/view/5f89ac84e050b9e4aaa4ce06/

CUM REALIZĂM O FIŞĂ INTERACTIVĂ
PRIN APLICAŢIA LIVEWORKSHEETS
Prof. Stămătoiu Anca,
Şcoala Gimnazială Slătioara
Noua situaţie epidemiologică, provocată în februarie 2020 de Coronavirus, a modificat întreaga
viziune asupra activităţii didactice. O data în plus cadrul didactic a trebuit să răspundă noilor cerinţe, să
instruiască elevii în folosirea platformelor educaţionale,să îi atragă prin diferite aplicaţii interesante.
Una din aceste aplicaţii este Liveworksheets.Numită şi aplicaţie pentru viaţă, platforma este folosită
pentru a construi activităţi de învăţare, foi sau caiete care se pot completa online, interactiv, putând fi
folosite pentru predare, consolidare sau evaluare, cu un feedback imediat.Există posibilitatea să înregistraţi
elevii, să le creaţi conturi, să le verificaţi temele sau să le acordaţi note în timp real. Elevii pot rezolva fişe
de lucru online şi pot trimite răspunsurile profesorului. Acest mod de lucru este benefic atât pentru elevi(se
pot autoevalua şi este motivant) dar şi pentru profesor şi chiar pentru mediu (economisim hârtie). Se pot
transforma fişele de lucru tradiţionale (doc.,pdf.,jpg...) în exerciţii online cu autocorecţie automată numite
foi de lucru interactive. Aceste foi pot fi împărtaşite cu întreaga comunitate. Foile de lucru profită din plin
de noile tehnologii aplicate educaţiei:pot include sunete, video, clipuri, exerciţii de tipul drag and drop ,
unirea cu săgeţi, alegerea multiplă şi chiar exerciţii de vorbire, pe care elevii trebuie să le facă folosind
microfonul. Foile interactive pot fi organizate în caiete interactive. Aplicaţia dă posibilitatea crearii a 10
caiete interactive, fiecare având 120 de pagini fiecare.

Pentru a crea o foaie interactivă este nevoie să cream un cont pe platformă astfel: inregistrare contcreare cont.Meniul platformei cuprinde : Acasa, Despre acest site, Fişe de lucru interactive, RealizaţI foi
de lucru interactive, Comunitate, Ajutor.
Modul de creare a unei foi de lucru interactive presupune următorii paşi:logare cu contul
personal,selectarea opţiunii Get starford,încărcarea unui fişier din calculatorul personal al unui document
în format doc., pdf., jpg., png. cu limita de 5 MB.Încărcarea fişierului facilitează crearea căsuţelor pentru
răspunsuri făcând click pe prima casetă din meniu (având ca pictogramă un creion).
Modul de creare a răspunsurilor corecte depinde de tipul itemului ales. Dacă se dorește valoarea de
adevăr a unei afirmații se

adauga în caseta deschisă cu mouse-ul la sfârșitul propoziției opțiunea

choose:*Adevărat/Fals, cu adaugarea steluței în fața valorii de adevăr. Dacă se dorește completarea unor
enunțuri cu cuvintele potrivite(de preferat precizate într-o coloana alăturată) se vor deschide căsuțe la
finalul propozițiilor unor se vor scrie cuvintele corecte.
Dacă se dorește completarea unor enunțuri cu cuvintele potrivite(de preferat precizate într-o coloana
alăturată) se vor deschide căsuțe la finalul propozițiilor unde se vor scrie cuvintele corecte.
Al treilea item presupune unirea cuvintelor cu același înțeles.Se vor deschide pe cuvintele din prima
coloană,cu mouse-ul, căsuțe în care se scrie join:1,2..În a doua coloana se vor numerota in funcție de
valoarea de adevăr.
Al patrulea item presupune să bifăm doar variantele corecte.Se adaugă căsuțe la sfârșitul propoziției unde
se scrie tick:yes sau tick:no, în funcție de cerință.
Ultimul item presupune colorarea cuvintelor din careu care au legătură cu lecția ‘’Ciuboțelele ogarului’’.Cu
mouse se incadrează tot careu într-un pătrat și în colțul stânga sus se scrie wordsearch.Se va deschide o
casetă în care se cere numărul de coloame si de rânduri.Se va da Save.Vom observa ca se colorează mai
închis doar căsuțele cu cuvintele cerute.
Pentru a vedea ce am lucrat se poate verifica prin funcția Previzualizare din stânga sus. Observăm
ca la primul exercitiu sunt căsuțe cu săgeata.

Daca am terminat, se dă FINISH. Copiii o vor găsi în postări.Se poate accesa linkul, se rezolvă(este ușor
chiar și pe telefon ) şi se controlează automat.

În școala on-line toți suntem începători, dar încercăm în fiecare zi să descoperim un instrument, o
aplicație,ceva util pentru elevii nostrii și care să ne ușureze munca de pregătire a lecțiilor.Putem șă
inventăm și să aplicăm propriile noastre medode, adaptate la sistemul de învățământ actual.Nu folosim
aplicații educaționale doar de dragul tehnologiei,ci pentru că ele ne oferă metode extraordinare pentru
organizarea activității!
Resurse/webografie/bibliografie: :
https://www.youtube.com/watch?v=tJj2DjMoOek
Constantin Cucos,Olimpus Istrate,Ion-Ovidiu Pânişoară,Petre Bodnariuc,Simon Vela, Şcoala onlineelemente pentru inovarea educaţiei, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020

DESCRIEREA UNEI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE CA RED
Prof. Drӑgan Camelia
C.N.I. “Matei Basarab”, Rm. Valcea
Experimentul: „ Verificarea legii pârghiilor”
Materiale necesare:


pârghia artizanală construită(un creion suspentat print-un fir)



greutăți de masӑ cunoscută.

A

B
O

𝐹⃗

𝑅⃗⃗

Mod de lucru
Se suspendӑ creionul prin intermediul firului de aţӑ
Se așază o greutate de masă m1 cunoscută , a cărei greutate constituie forța de rezistență 𝑅⃗⃗ , la o anumită
distanță de punctual O(reprezintă brațul forței rezistente bR)
Se așază o greutate de masă m2, a cărei greutate acționează ca o forța activă 𝐹⃗ la o anumita distantţӑ de
O(reprezintă brațul forței active bF) astfel încât să echilibrăm balanța
Se calculează produsul bR x R și bF x F și se constată că la echilibru sunt egale.

Inregistrarea si prelucrarea datelor:

Nr.crt.

m1(kg)

R=G1(N) bR(m)

m2(kg)

F=G2(N) bF(m)

bR x R

bF x F

Concluzia: la echilibru mereu bF x F = bR x R,
Deci dacă am un corp greu (cu masa mai mare), pentru ca pârghia să fie în echilibru trebuie ca brațul forței
să fie mai mic comparativ cu brațul forței corpului mai ușor
Tipuri de parghii:

R – reazem; E – forţa activă; R – forţa rezistentă

Bibliografie:
https://sites.google.com/site/mecanica1statica/capitolul-8-aplicatii-ale-staticii-in-tehnica/capitolul-8a

PROFESORII ȘI ELEVII – CREATORI ȘI UTILIZATORI
DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE
Prof. Victoria Duda
Profesor, director adjunct, Liceul Teoretic „George Călinescu”,
Municipiul Chișinău, Republica Moldova

“Modul cum culegi, administrezi și folosești informația fac din tine un castigator sau un înfrânt în viață”
(Bill Gates)
Dinamica schimbărilor ce au loc în lume, dar şi în Republica Moldova, constituie o provocare pentru
toţi actorii sistemului educational. Abordarea educaţiei din perspectiva celui ce învaţă şi desfăşurarea
procesului de învăţământ din perspectiva pedagogiei axate pe competenţe sunt doar câteva dintre noile

imperative. Toate aceste realităţi solicită o redimensionare a procesului şi a resurselor educaţionale, dar şi
a finalităţilor.

În acest context, se înscrie şi utilizarea pe larg, inclusiv în sistemul educaţional, a

tehnologiilor şi a resurselor informaţionale, dar şi facilitarea, prin intermediul acestora, a accesului şi a
schimbului de informaţii. Resursele electronice, conţinuturile on-line şi spaţiile educaţionale virtuale oferă
cele mai noi, cele mai diverse informaţii şi oportunităţi de educaţie continuă. În ultimii ani, aspectele ce se
referă nemijlocit la datele deschise/ resursele educaţionale deschise sunt abordate pe larg de comunitatea
educaţională internaţională.
David Wiley, unul dintre promotorii acestor idei, accentuează necesitatea educaţiei deschise, care
include şi o pedagogie deschisă cu anumite componente-cheie, inclusiv resurse educaţionale deschise
(RED)/Open Educational Resources.
Conceptul de Resurse Educaționale Deschise a fost definit pentru prima dată în anul 2002, în cadrul
unei întâlniri UNESCO la Paris. Resursele educaţionale deschise, conform Wikipedia, se referă la accesul
nestingherit la materiale cu caracter instructiv, facilitat de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, pentru
consultare, utilizare şi adaptare de către utilizatori în scopuri necomerciale.
Conceptul de resurse educaţionale deschise cuprinde pe lângă materialele propriu-zise şi
instrumente specializate precum software-ul necesar dezvoltării, folosirii şi livrării materialelor
educaţionale, inclusiv cel destinat căutării şi organizării conţinutului, precum şi comunităţile virtuale de
învăţare şi instruire. Ce permit RED-urile?


Deținerea controlului asupra creației proprii;



Reutilizarea creațiile altora respectându-le drepturile;



Revizuirea resurselor existente prin adaptare, ajustare, modificare, traducere;



Remixarea resurselor pentru a crea ceva nou;



Redistribuirea care permite reintroducerea în circuit a propriilor creații după ce ai adăugat un nou
nivel valoric.
După cum vedem, avantajele promovării şi aplicării acestui concept în sistemul educaţional sunt

impresionante, resursele educaţionale deschise sunt un catalizator al creativităţii şi dezvoltării sociale.
Resursele educaţionale deschise oferă un număr impunător de conţinuturi cu liber acces, de înaltă calitate,
în baza cărora se pot elabora noi generaţii de modele educaţionale, care, conform unor cercetări ştiinţifice
recente, pot fi extrem de eficiente din perspectiva costurilor şi a calităţii învăţării.
Pentru a oferi o experiență de învățare captivantă în timpul epidemiei de COVID-19, un rol
important o are aplicarea practicilor educaționale deschise (PED) pentru a preda diverse cursuri în clasele
de gimnaziu și liceu. Selectarea de instrumente și tehnologii de învățare prietenoase cu care elevii sunt deja
familiarizați pot face mai flexibile PED-urile implementate.

Esențial este ca profesorii să evite

supraîncărcarea elevilor, solicitându-le să utilizeze prea multe instrumente, ceea ce ar duce la practici de
învățare incomode pentru aceștia.
În ciuda faptului că PED poate îmbunătăți rezultatele învățării, pot fi identificate, de asemenea, mai
multe provocări. Uneori profesorii se tem să nu piardă controlul asupra procesului de predare, atunci când

își invită elevii să aducă propriile contribuții la activitățile cursurilor și să participe activ la dezvoltarea
acestora. Unii dintre aceștia nu dispun, de asemenea, de competențele necesare pentru a încorpora PED în
cursurile lor. În ceea ce privește elevii, aceștia sunt mai familiarizați cu abordările tradiționale de învățare,
prin urmare, le-ar putea fi dificil să devină mai autonomi și să se adapteze la un curs de tipul PED. În esență,
PED solicită ca profesorii și elevii să fie mai deschiși, mai activi, mai participativi și mai inovatori.
Aplicarea practicilor educaționale deschise necesită (re)utilizarea RED în diferite moduri pentru a
permite elevilor să fie inovatori și activi și conduce la o experiență educațională îmbunătățită.
Mai multe strategii de învățare la distanță utilizează în prezent RED, pentru a le oferi elevilor
conținut accesibil și diversificat. Exemple de astfel de strategii, raportate în timpul epidemiei COVID-19,
propun în continuare.
Resursele educaționale deschise pot fi întâlnite sub formă de materiale digitale (de exemplu,
videoclipuri, audio, prezentări etc.), dar și sub formă de materiale clasice, pe suport de hârtie (de exemplu,
cărți tipărite etc.). Prin urmare, RED nu înseamnă doar învățarea la distanță. Cu toate acestea, RED pot fi
utilizate pentru a sprijini învățarea la distanță. De obicei, RED sunt realizate în cea mai mare parte sub
formă de resurse digitale pentru a facilita reutilizarea lor de către alte persoane (spre exemplu, e mai ușor
să se reutilizeze o prezentare PPT, ca RED, față de o carte tipărită).
În timpul procesului de predare, profesorii trebuie să aplice predarea deschisă pentru a implica
elevii și a-i încuraja să participe la co-crearea de cunoștințe. De exemplu, se poate solicita elevilor să
actualizeze un anumit blog legat de un anumit subiect de învățare. De asemenea, profesorii pot aplica
abordarea învățării bazate pe conectare cerându-le elevilor să scrie rapoarte RED pe un anumit subiect,
precum și să creeze noi exerciții pentru un anumit capitol, dintr-un manual deschis, folosindu-se de mai
multe referințe și resurse. Acest lucru îi poate ajuta pe elevi să dobândească competențe de alfabetizare
digitală (căutare, evaluare și identificare a resurselor online) care sunt fundamentale pentru secolul 21.
În plus, mai multe arhive și platforme RED oferă în prezent instrumente de dezvoltare integrate
pentru a facilita procesul de creare a RED-urilor pe care profesorii și elevii pot continua să le utilizeze.
În timp ce creează RED, autorii (profesori sau elevii) trebuie să prezinte conținutul într-un mod bine
structurat, astfel încât să poate fi urmărit și înțeles cu ușurință de oricine. De asemenea, autorii trebuie să
își dezvolte conținutul într-un mod inteligibil, prin urmare să nu necesite utilizarea de materiale
suplimentare pentru a înțelege conținutul furnizat. În acest context, se recomandă furnizarea de exemple și
studii de caz pentru a explica anumite concepte. Acest lucru poate contribui la reducerea încărcării
memoriei a elevilor.
Evaluările tradiționale pe suport de hârtie nu mai sunt utile. Prin urmare, pentru a evalua
performanța studenților/elevilor în mediile de învățare deschise, profesorii trebuie să evalueze proiectele
RED realizate de aceștia. Astfel, profesorii își pot invita elevii să participe la prezentări deschise (la care
pot fi prezenți inclusiv părinții, dar și alți profesori) în care proiectele livrate sunt evaluate și notate. Acest
lucru poate fi realizat prin intermediul mai multor platforme care acceptă comunicarea live video, cum ar
fi Google Meet, Zoom sau Skype.

Important este să încurajăm participarea elevilor interesaţi de integrarea tehnologiei în activitățile
cu scop educațional şi care vor să-şi valideze competențele digitale şi să-şi promoveze bunele practici, prin
crearea unor materiale de învățare multimedia.
Resursele educaționale sunt importante în sine, pentru că pot să contribuie la creșterea calității
educației. Ar trebui să fie evident: cu cât profesorii au acces facil la mai multe resurse de calitate bună, cu
atât sunt șanse mai mari să le folosească la clasă. Crearea și publicarea de resurse educaționale contribuie
și la dezvoltarea profesională și personală a autorilor lor. Un profesor ce este și creator de resurse este un
profesor mai bun.
Activâd ca profesor de biologie, lucrez cu dăruire și tact cu elevii de gimnaziu și liceu, aplicând cele
mai noi metode didactice, interactive, pentru a face din disciplina Biologie una de mare interes chiar și
pentru cel mai neinteresat elev.
Pe parcursul predării online am descoperit, învățat, practicat și transferat bineînțeles și către elevi,
diferite aplicații, lecții online.
Așa cum bine știm, biologia este știința viului, făcând parte din aria curriculară „Matematică și
științe”. Pentru ca informațiile, conținuturile științifice să fie transmise într-un mod cât mai atractiv și pentru
a atinge competențele-cheie prevăzute în programa școlară, profesorul de biologie trebuie să fie nu doar
foarte creativ, ci trebuie să folosească numeroase mijloace de învățare (mulaje, atlase, ierbare, insectare,
material viu pentru experimente/lucrări practice etc.), dar în contextul nevoilor secolului XXI, în contextul
instruirii asistată de calculator.
Resursele educaționale, platformele educaționale, jocurile, aplicațiile, experimentele virtuale în
laboratorul virtual de biologie sunt din ce în ce mai folosite, pentru că elevii generației de azi sunt mai
pragmatici, mai înclinați spre partea practică și pe partea tehnică, obișnuiți zi de zi cu utilizarea
calculatorului sau a unui smartphone. În acest sens, profesorul trebuie să facă transferul de cunoștințe
folosind tot ce are la îndemână, punându-și creativitatea la încercare, timpul și alte resurse pentru a-i atrage
pe elevi spre știința viului.
Resursele Educaționale deschise reprezintă materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte
scopuri educaționale pe care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri – sau cu foarte puține
restricții – legate de drepturile de autor. Materialele RED pot fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări, cărți,
manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse
audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic și la care ai acces
liber.
Ca aplicații de videoconferință, ușor sunt utilizate aplicațiile Zoom și Google Meet. Aceste aplicații
permit nu doar funcția video între profesor și elevi, dar prezintă și proprietăți de chat, recording, share
screen, virtual background, permite vizualizarea tuturor elevilor și control asupra microfoanelor acestora,
se poate programa întâlnirea online, se poate genera ID unic și parolă personalizată pentru a evita
necesitatea oferirii datelor de conectare de fiecare dată etc.
În cazul dinamizării lecțiilor, interesantă este aplicația Kahoot, aplicație care trebuie instalată pe
telefonul elevilor, jocurile/testele realizate în Kahoot având un mare succes, începând cu clasa a V-a și până

la elevii de liceu cu care lucrez. Este atractivă, are culori, muzică, dinamism, timp, scor, podium, permite
integrarea tuturor elevilor, spirit competitiv etc. Și elevii de liceu sunt foarte ingenioși la crearea testelor
Kahoot. Iată câteva exemple create de către elevi:
https://create.kahoot.it/share/sis-endocrin/12d9cf1d-2d84-43fa-90b3-6c638a3a29f0
https://create.kahoot.it/share/test-in-baza-modulului-reproducerea-in-lumea-vie-bazelegeneticii/f78e132d-ba10-40a0-931f-a3544712afaa
Pentru crearea de diferite jocuri sau momente din lecție (pentru fixarea cunoștințelor de regulă sau
la începutul lecției pentru verificarea cunoștințelor anterioare), se poate folosi platforma Wordwall. Se
poate seta limba română și accesa din diferite șabloane (cuvinte încrucișate, anagrame, roata, lovește cârtița,
spânzurătoare etc.) pentru a crea propriile resurse. Și aici creativitatea elevilor nu are limite:
https://wordwall.net/ro/resource/14737704/sistemul-excretor-la-om-dabijag
https://wordwall.net/ro/resource/14739006/sistemul-excretor-dabijag
Pentru orele de consolidare/ sinteză a cunoștințelor interesante sunt diverse tipuri de prezentări ce
permit generalizarea cunoștințelor:
Originea omului.pdf
Creaționismul Bîrlădean D..pdf
file:///C:/Users/Victoria%20Duda/Downloads/infografic_rinichii_Povestca_Ana-Maria,XI-B.pdf
https://www.canva.com/design/DAEcsA3VU_k/4iEmaabfSbv8pOaEhQGcQ/watch?utm_content=DAEcsA3VU_k&utm_campaign=designshare&utm_medium
=link&utm_source=publishsharelink
Elevii sunt încântați să fie testați, antrenați în diferite aplicații, jocuri, iar evaluarea și punctajul final
obținute nu mai sunt un stres.
Modul în care lecțiile sunt proiectate permit activităţi de explorare/căutare individuală a informaţiei
şi de operare asupra ei, schimbul de informaţie şi cooperarea în rezolvarea unor sarcini de lucru, stimularea
gândirii critice, oferind posibilitatea de adaptare la caracteristicile personale și la nivelul individual de
cunoaștere. Toate acestea contribuie la dezvoltarea competențelor cheie și la învățare durabilă, autentică.
De o importanță majoră este schimbul de bune practici între cadrele didactice din cadrul unei arii
curriculare în vederea creării și a promovării RED.
Ca profesori, suntem creatori de resurse necesare procesului didactic. Fie că se elaborează o
proiectare a unei unități de învățare, o fișă de lucru pentru elevi sau chiar un curs opțional, toate acestea
apar mai întâi ca resurse digitale într-un calculator. Conform Legii drepturilor de autor, suntem considerați
a fi creatorii unor opere, iar pentru că acestea sunt digitale în natura lor, suntem creator de resurse digitale.
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:
1. Bezede R. Promovarea educației deschise și a resurselor educaționale libere. Didactica Pro, nr. 1
(89) 2015, CE PRO DIDACTICA.
2. Bezede R., GORAŞ-POSTICĂ V., GORINCIOI V., VOICU O. Resurse educaţionale deschise:
oportunităţi pentru acces, calitate şi relevanţă în educaţie. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2017.
3. Ghid pentru aplicarea Practicilor Educaționale Deschise în timpul pandemiei de coronavirus.

Utilizarea Resurselor Educaționale Deschise în conformitate cu Recomandările UNESCO, 2020.
4. http://red.prodidactica.md/
5. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources

TEST DE EVALUARE
Descompuneri în factori
Prof. Predoană Tatiana
Clasa: a VIII-a

Timp efectiv de lucru: 50 de minute
SUBIECTUL I ( 45 P.) – Pe foaia de evaluare scrieţi doar rezultatul:
1.Alege varianta corectă: (3x-2)²=………….
A.

B. 9x²-12x+4

-9x²+12x-4

C.9x²-4

D. 9x²+4

2. Adevărat sau fals?
(x+y)²=x²+y²
Completează spaţiile libere:
3.

Valoarea expresiei E(x)=x²-3(x+2) dacă x=3, este……………………………………….

4.

Numărul real pentru care 4x²-ax+9=(2x-3)² este………………………………………….

5. Restrângând expresia 4x²+4x+1, obținem:
A.

B. (2x+4)²

(4x-1)²

C.(2x+1)²

D.(2x-1)²

6. Stabiliți corespondențele între coloanele A și B:
A

B

I.

3x+3y=

a)

(x-3)(x-2)

II.

9x²-16y²=

b)

3(x+y)

III.

x²-5x+6=

c)

x²+4x+4

IV.

(x+2)²

d)

(3x-4y)(3x+4y)

e)

(4y-3x)(3x-4y)

SUBIECTUL I I ( 45 P ) -Pe foaia de evaluare scrieţi rezolvările complete:
7. Aplicând formulele de calcul prescurtat, calculați:
E(x)=(2x+1)²-(2x-1)²
8. Dacă a+b=9 și a²+b²=75, calculați a·b.
9. Descompuneți în factori expresia t²-7t+10=………..
10. Restrângeti expresia (x²-3x+5)(x²-3x+1)+4=……….
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Subiectele 1-5

5x5p=25p

Subiectul 6

4x5p=20p

Subiectul 7

10p

Subiectul 8

10p

Subiectul 9

10p

Subiectul 10

15p

Total: 100p=nota 10.
Succes!
TEST DE EVALUARE
Disciplina MATEMATICĂ-ALGEBRĂ
Clasa a VIII-a
Unitatea: DESCOMPUNERI ÎN FACTORI
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
Subiectul I: (45p) – Se punctează doar rezultatul. Pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim, fie
0 puncte.
Număr itemi 1

2

3

4

5

6
d-I

Rezultate

B

F

6

12

C

a-II
b-III
c-IV

Punctaj

5p

5p

5p

5p

5p

20p

Subiectul II: (45p)
7.E(x)=(4x²+4x+1)-(4x²-4x+1)

6p-aplicarea formulelor de calcul

=4x²+4x+1-4x²+4x-1

2p-desfințarea parantezelor

=8x

2p-reducerea termenilor asemenea

8. (a+b)²=81

4p

a²+b²+2ab=81

2p

ab=3

4p

9.

t²-5t-2t+10

5p-folosirea artificiului de calcul -7t=-5t-2t

=t(t-5)-2(t-5)

3p-gruparea termenilor și scoaterea factorului comun

=(t-2)(t-5)

2p-finalizarea rezultatului

10. Notație x²-3x=a
(a+5)(a+1)+4

5p-introducerea notației pentru expresia ce se repetă
3p

a²+6a+9

3p-efectuarea calculelor

(a+3)²

2p-restrângerea în pătratul unui binom

(x²-3x+3)²

2p-inlocuirea cu forma inițială

OBS:



Pentru orice altă formulare, chiar diferită de cea din barem, dar care scoate în evidență definiția
segmentelor congruente sau a mijlocului unui segment, se acordă punctaj maxim corespunzător.



Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru formulări
incomplete.

Se accordă 10p din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10.
Matricea de specificații pe baza căreia s-a elaborat testul de evaluare formativă pentru clasa a VIII-a –
algebră este următoarea:
MATRICEA DE SPECIFICAȚII – TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ: DESCOMPUNERI ÎN
FACTORI – CLASA A VIII-A
Competențe de evaluat/Conținuturi
Formulele de calcul prescurtat

C1
1(5p)
7(5p)

C2

6(5p)

C3
8(2p)
4(2p)

C4

Total/
continuturi

8(2p) 21

Calculul valorii unei expresii algebrice

3(3p) 3(2p) 8(3p) 6(5p) 13

Folosirea artificiilor de calcul

9(5p)

Restrângeri de expresii

5(3p) 10(2p) 10(5p) 9(5p) 15

Folosirea formulelor de calcul prescurtat în
descompuneri
Total puncte/item

10(5p)
6(5p)

6(5p) 8(3p)
26p 22p

2(5p) 4(1p) 21

7(5p)
4(2p)
24p

10(5p) 20
18p

90

COMPETENȚE SPECIFICE ASOCIATE TESTULUI
C1. Identificarea în exemple, în exerciții sau în probleme a numerelor reale și a formulelor de calcul
prescurtat.
C2. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real și utilizarea algoritmilor pentru optimizarea unor
calcule cu numere reale.
C3. Deducerea și aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule.
C4. Rezolvarea unor situații probleme utilizând expresii de numere reale reprezentate prin litere.

ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
-

media generală a clasei:7,05

-

ponderea(%) notelor sub 5(cinci) din numărul total al elevilor evaluaţi:12%

-

ponderea(%) notelor între 5 şi 7 din numărul total al elevilor evaluaţi 27%

-

ponderea(%) notelor între 7 şi 9 din numărul total al elevilor evaluaţi 50%

ponderea(%) notelor peste 9 din numărul total al elevilor evaluaţi: 13%

-

Nota

Sub 5

Intre 5-7

7-9

9-10

Nr note

3

7

13

3

Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:
1. Alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, concepte şi
explicarea fenomenelor matematice folosind termeni specifici.
2. Temă pentru acasă diferentiata.
3. Realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului
4. Testarea nivelului competenţelor la final de semestru/an.
5. Fişe de lucru diferenţiate.

INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA COMPETENȚELOR
Prof. Antonescu Valeria Cristia
C.N. ,, Mircea cel Bătrânˮ Râmnicu Vâlcea
Dataː
Numeleː Antonescu Valeria Cristia
Clasa a VI-a
Unitatea de învățare - Mărturii din trecut
Fișă de evaluare
Clasa a VI-a
Citește cu atenție textul dat și rezolvă cerințele:
Întâmplările care urmează s-au petrecut într-o altă lume. Nu numai istoria, care nevăzută, țese viața de zi
cu zi a oamenilor, era alta, dar și obiectele care le guvernează gesturile erau altele. Telefon exista, însă
doar fixː un aparat mare, de obicei negru, de ebonită, cântărind vreo jumătate de kilogram, cu fir încolăcit
sau împletit și un cadran alb cu 10 cifre, peste care se rotea un altul negru, perforat, mișcător. Puneai
degetul arătător în cercul unei cifre și, când îl învârteai, revenea la loc cu un mic sunet de arc. Cadranul
perforat se mișca de la stânga la dreapta până la un cârlig metalic, care-ți oprea degetul, cifrele erau
scrise de la dreapta la stânga, asemenea unui ceas invers. Era nostim să telefonezi, era ca o joacă ː cercul
lui 1 revenea repede la loc, al lui 5 mai greu, dar la 9 și la 0, până roteai cadranul și se-ntorcea, dura o
veșnicie, mai ales dacă te grăbeai, suna ocupat și trebuia să repeți numărul.
(Inocenții, de Ioana Pârvulescu)

A. Partea I (60 p.)
1. Încercuiește sinonimul potrivit pentru termenul ,,întâmplările ˮ prezent în text ː
a) evenimentele

b) știrile

c) teoriile

(1x10= 10 p.)

2. Precizează din câte litere și sunete sunt alcătuite cuvintele ,,exista ˮ, ,,ceas ˮ, ,, cifre ˮ, kilogram ˮ.
( 2.5 x 4 =10p.)
3. Completează enunțurile cu forma potrivită a verbelor din parantezăː
a) M- ( a întoarce) când îmi soliciți tu.
b) Lui i- ( a pune) o întrebare ușoară.
c) Ți- (a telefona) prietenii zilnic ?
d) I-( a fi) foame celui care nu vine la cină?

( 2.5 x 4 =10p.)

4. Construiește enunțuri în care verbul ,, a fi ˮ să fie (pe rând) laː
-modul indicativ ( timpul perfect compus, persoana a III-a, numărul singular);
-modul conjunctiv ( timpul prezent, persoana a II-a, numărul singular);
-modul indicativ( timpul imperfect, persoana a III-a, numărul plural);
-modul condițional -optativ (timpul prezent, persoana I, numărul plural) ;

( 2.5 x 4 =10p.)

5. Completează spațiile libere cu informații selectate din textː
a) Cadranul perforat se mișca ..........................................................................
b) Cifrele erau scrise.........................................................................................
c) Cât cântărea telefonul fix.............................................................................
d) Când s-au petrecut întâmplările................................................................... ( 2.5 x 4 =10p.)
6. În enunțul Puneai degetul arătător în cercul unei cifre și, când îl învârteai, revenea la loc cu un mic
sunet de arc, există ( în ordinea apariției)ː
a) un verb la modul indicativ, timpul imperfect, un verb la modul indicativ, timpul perfect simplu, un verb
la modul conjunctiv, timpul prezent;
b) un verb la mod indicativ, timpul imperfect, un verb la mod indicativ, timpul imperfect, un verb la mod
indicativ, timpul imperfect;
c) un verb la modul indicativ, timpul viitor, un verb la modul indicativ, timpul imperfect, un verb la modul
indicativ, timpul imperfect.
Încercuiește varianta corespunzătoare răspunsului corect

(1x10p=10p.)

B. Partea a II-a ( 30 p.)
Imaginează-ți că ești reporter și îi iei un interviu unui copil/adult care a folosit, în trecut, un telefon fix.
Scrie cinci întrebări pe care i le-ai adresa și cinci răspunsuri ale lui/ei. Transformă dialogul în vorbire
indirectă (minimum 10 de rânduri).
În elaborarea răspunsului vei avea în vedere următoarele repere :
-respectarea temei propuse ;
-formularea adecvată a replicilor și adecvarea lor la conținut;
-respectarea numărului minim de rânduri ;

Timp de lucru- 90 de min.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Barem de corectareː
Partea I- 60 p
1. Precizarea variantei corecte - a)

(1x10=10p)

2.Precizarea corectă a numărului de litere și de sunete din cuvintele următoareː ,,exista ˮ 6l.-7s. ,,ceas
ˮ 4l.-3s. ,, cifre ˮ 5l.-5s. ,,kilogram ˮ8l.-9s.

(2.5x4= 10p.)

3. Completarea enunțurilor cu forma verbală corectă (modul condițional-optativ, timpul prezent,
persoana I sg. , persoana a III-a sg. și persoana a III-a pl.)

(2.5x4= 10p.)

4. Alcătuirea corectă de enunțuri cu formele precizate ale verbului ,,a fi ˮ

(2.5x4= 10p.)

5. Completarea corectă a enunțurilor cu informații din text

(2.5x4= 10p.)

6. Precizarea, prin încercuire, a variantei corecte -b)

(1x10=10p.)

Partea a II-a ( 30 p.)
Conținutː 15p.
-corectitudinea exprimării ( claritatea și adecvarea la conținut) -5p.
-respectarea temei propuse -5p.
-formularea adecvată a replicilor și adecvarea lor la conținut -5p.
Redactare- 15p.
-utilizarea limbii literare - 4p.
-respectarea normelor de ortografie, punctuație - 5p.
-logica înlănțuirii ideilor - 2p.
-așezare în pagină, lizibilitate - 2p.
-respectarea numărului minim de rânduri - 2p.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
PARAGRAF REFLEXIV
Testul de evaluare a fost aplicat la clasa a VI-a ( 28 de elevi), la finalul unității de învățare
,,Mărturii din trecut ˮ. Prin intermediul acestui instrument de evaluare am urmărit parcurgerea noțiunilor
predate și modul în care elevii și-au însușit cunoștințele și le-au aplicat în contexte diverse de comunicare.
Am observat faptul că elevii au fost atenți, au lucrat corect, cu greșeli minore ( item 2). De asemenea,
am sesizat greșeli de ortografie, de punctuație și de exprimare ale unor elevi sau care au scris ilizibil și nu
așază corespunzător textul în pagină. Testul a vizat noțiuni din mai multe unități de învățare, itemii au fost
de dificultate medie și sunt de părere că rezultatele pot fi îmbunătățite prin lecții de fixare și consolidare pe
care le voi susține în următoarele săptămâni.

FRACTALII ÎN ȘTIINȚĂ
Prof. Lazăr Alina Ștefania
Liceul Tehnologic Forestier, Rm Vâlcea
De-a lungul timpului, frumoasele modele haotice au fost descoperite de aproape toate disciplinele
ştiinţifice. Începând cu binecunoscuta funcţie cosinus până la metoda lui Newton- fractalii răsăreau din
fiecare ecuaţie sau formalitate binecunoscută.
O metodă neutilizată , unică , de desenare a fractalilor , numită "Jocul Haosului"1, a evoluat în prima
parte a anilor 1980, matematicianul Michel Barsley alăturându-se comunității mereu crescânde de
"fractalieri". În 1985, Barsley şi John Elton au dovedit că orice imagine din lume poate fi reprezentată
folosind binecunoscute categorie de fractali (Fig.1.). Ei au intuit o metodă simplă şi unică de obținere a
aproape tuturor imaginilor autoreflective, cuprinzând şi toate imaginile despre care nimeni nu se gândise
că ar fi auto-reflective.

Fig.1
Operele de artă apărute pe imprimantele lor, trasând grafic starea particulelor –fizicienii le găseau
tulburătoare . "Boli dinamice", care apăreau când ritmurile fractale deveneau desincronizate- au fost
diagnosticate de biologi şi psihologi. Așa au fost descoperite de seismologi valurile fractale care pătrund
scoarţa terestră. Toate ramurile inginereşti s-au întâlnit cu multe forme care erau mult mai frumoase decât
previzibile - hidrologii şi meteorologii, chimiştii, economiştii…
La începutul anilor 1960 a fost creat unul dintre primii şi cei mai celebrii fractali matematici la
Observatorul din Nisa- Franţa de astronomul Michel Hanon, observând un obicei tulburător într-un model
simplu al stelelor care se află într-o galaxie: unele orbite erau fixe şi line , altele păreau aproape la
întâmplare. Împreună cu colegii săi au neglijat pur şi simplu, la început, orbitele anormale, bănuind că
ele se ivescdin cauza unor inexplicabile greșeli de calcul. Într-un final, Henon a demonstrat că acest tip de
comportament haotic face parte din dinamica orbitelor stelare.

1

http://muhaz.org/istoria-fractalilor-nu-este-lung-a-nceput-brusc-n-1975-cu-lucr.html

Cu mult înainte ca fractalii să fie recunoscuți ca matematică reală, imaginile produse de ei au
devenit foarte cunoscute. Artiştii matematicieni, ca de exemplu Turk şi Alan Norton,

prelucrând

procedurile principale ale lui Mandelbrot au creat peisaje uimitoare, realiste dar şi imaginare ( Fig.2).
Revenirea matematicii ca artă s-a petrecut târziu. Domeniul știinţific al secolelor XIX şi XX
pierduse legătura cu vizualul şi intuitivul. Modernele teorii-ale relativității şi mecanicii cuantice- sunt
estetice şi distinse însă frumuseţea lor poate fi prețuită la adevărata lor valoare doar de un Albert Einstein
sau Erwin Schrodiger2. Și totuși, atât matematicienii cât şi nespecialiştii pot evalua chiar şi cea mai concretă
imagine fractală.

Fig.2
Tot pe baza șirului lui Fibonacci se realizează și mandalele, care sunt desene sferice, știute în
culturile străvechi şi folosite pentru puterile sale, în special cele vindecătoare. Le putem regăsi pe pereţii,
pardoselile şi ferestrele bisericilor, al templelor și palatelor. Acestea reprezintă geometria sfântă – limbajul
cosmosului, putându-se descoperi și în diversele forme din natură.
În creier se realizează legături ale celor două emisfere şi omul îşi percepe propriul său centru prin
simpla privire a structurilor cristaline colorate , creierul recunoscând vibraţia culorilor şi activând
conexiunile de lumină care încercuiesc cromozomii, putând fi astfel dizolvate blocaje ale corpului eteric,
permiţând din nou curgerea nestânjenită a energiei vitale.

2

http://muhaz.org/istoria-fractalilor-nu-este-lung-a-nceput-brusc-n-1975-cu-lucr.html

Fractali în natură- arici de mare, nautilus, munți și linia țărmului
Până în zilele noastre, omul de ştiinţă s-a „inspirat” în munca sa de creaţie de via natură, imitând-o
în sens funcţional, în prezent suntem martori la încercarea lui de a pricepe din cît mai multe puncte de
vedere, viul. Modul acesta de abordare are implicaţii ce se fac resimţite pornind de la definirea știinţei
cogniţiei şi până la restructurarea tehnologiei în sens fenomenologic (ortotehnologic).
Se pare că şocul omului la diversitatea celor văzute în jur l- a făcut să caute, fără să vrea neapărat,
ceva fix, stabil. Și azi caută fizicienii, cu metode actuale, prin activitățile lor de cercetare, un invariant nou
în această lume care fluctuează; prea mult nu se deosebeşte scopul acestei căutări de cel al anticilor

Bibliografie
1. https://primulmeuwebsite.ro/blog/numarul-de-aur-in-design/#
2. https://www.youtube.com/watch?v=bpZndlBWbug&feature=youtu.be-

Matematician

Academician Prof. Univ. Dr. Alex Radulescu, Decan la Universitatea din Bucuresti.
3. http://www.academia.edu/4078898/Arte_e_Matematica
4. https://www.google.ro/search?q=%22Din+istoria+catorva+numere+de+seama%22%2Cde+Floric
a+T.+Campan+%2C&oq=%22Din+istoria+catorva+numere+de+seama%22%2Cde+Florica+T.+
Campan+%2C&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8

PROIECT DIDACTIC
Prof. Gavrișiu Iuliana Claudia
C.N.I Matei Basarab, Rm. Vâlcea
GRUPA: Mijlocie
PROPUNĂTOR: Gavrișiu Iuliana Claudia
TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi aici, pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: „Din lumea celor care nu cuvântă”
SUBTEMA: „Povestea puiului de arici” de Lucia Muntean
DOMENIU DE DEZVOLTARE: Dezvoltarea fizică, a sănătății şi igienei personale
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educație fizică
TIPUL DE ACTIVITATE: Învățare
TEMA ACTIVITĂȚII: Mers pe loc, mers organizat spre diferite direcții date cu diferite poziții ale brațelor
(mâini pe șold, pe umăr, pe ceafă, la spate)
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
COMPORTAMENTE:
1.1. Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a
executa o mișcare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc.)
1.2. Participă activ în jocuri, dansuri, jocuri în aer liber etc.
2.3. Își coordonează mișcările în funcție de stimuli vizuali, ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) cognitive:


să execute corect variante de mers (mers în cadență, mers pe vârfuri, mers pe călcâie) şi alergare
păstrând poziţia corectă;



să execute mersul pe loc, mersul organizat spre diferite direcții date cu diferite poziții ale brațelor
(mâini pe șold, pe umăr, pe ceafă, la spate);



să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.

b) psihomotorii:


să execute corect exercițiile de influențare selectivă a aparatului locomotor;



să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare).

c) afectiv-atitudinale:


să manifeste interes pentru activitatea psihomotrică;



să-și formeze în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI AL TIMPULUI:
Resurse umane: copiii grupei mijlocii „A”
Resurse spațiale: sala de sport a grădiniței

Timp de lucru: 35 - 40 de minute
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, jocul de mișcare, exercițiul, demonstrația.
Mijloace de învățământ: mascote (2 arici, 2 iepurași, 2 broscuțe, 2 vrăbii)
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri.
EVALUAREA: continuă, prin acțiunea motrică directă a copiilor, prin elemente de joc, prin acțiunea
directă pe arii de stimulare.
PRINCIPII DIDACTICE:
-

principiul sistematizării și continuității;

-

principiul accesibilității;

-

principiul legării teoriei cu practica;

-

principiul corelării senzorialului cu raționalul.

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:
 Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la
3 la 6/7 ani, 2008;
 Constantin Cristian Crețu, Constantin Ciucurel, Daniela Petre, „Ghid privind desfășurarea
activităților de educație fizică în grădiniță”, Editura Tiparg, 2006, Argeș;
 Grama Filofteia, Pletea Mioara, Spânu Cristina, „Ghid pentru proiecte tematice - Activități integrate
pentru preșcolari (3-5 ani)”, Didactica Publishing House, 2008;
 Georgeta Dragomirescu, Suzana Kun, Elena Bojin, Metodica educației fizice în grădinița de copii,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977;
 Dumitra Gherghina, Nicolae Oprescu, Ioan Dănilă, „Metodica activităților instructiv-educative în
învățământul preprimar”, Editura DidacticaNova, Craiova, 2007;
 Elisabeta Săbău, Călin Drăgoi, Lucia Săbău, „Educația fizică la preșcolari”, Editura Sport-Turism,
1989;

Momentele
activităţii

Strategii didactice
Elemente de conţinut

- alinierea în linie pe un rând;
- verificarea echipamentului şi
ea
grupei
a stării de sănătate a copiilor;
- poziţia de drepţi;
de copii
- salutul - „Bună dimineața,
arici!”;
- pe loc repaus;
- anunțarea temei activității:
„Fiecare este unic în felul său.
Nu trebuie să ne comparăm
cu ceilalți pentru a afla cât de
speciali suntem. Vă amintiți
de unde am învățat aceste
lucruri frumoase? Exact, de
la prietenul nostru, ariciul,
care a vrut să afle la ce
folosesc țepișorii săi. După ce
a întrebat iepurele, broasca și
vrabia, a aflat că, în ciuda
faptului că el nu are blăniță,
nu poate înota și nu poate
zbura,
țepișorii
săi
îl
protejează de alte animăluțe
ce îl pot ataca.
Astăzi vom trece și noi prin
aventura ariciului, pentru a
descoperi că toți suntem unici,
în felul nostru.”
- întoarceri la dreapta, la stânga;
- alinierea în coloană câte unul.
2.Pregătirea „Pe urmele ariciului pornim,/
De
ce
are
țepișori
organismul
descoperim!”;
ui
pentru - mers normal în coloană câte
unul;
efort
- mers pe vârfuri cu brațele sus
– „Mergem cu lăbuțele sus,/
Să nu ne atace vreun urs!”;
- mers normal;
-mers pe călcâie – „Pe călcâie
acum
pășim,/
Iepurașii
depășim.”;
- mers normal;
- mers ghemuit – „Să mergem
toți ghemuit,/ Cu broscuța am
vorbit.”;
- mers normal;
- alergare uşoară - „Repede
acum alergăm,/ Dar ca vrabia
nu putem să zburăm!”;
1.Organizar

Dozare
2’

Formații de lucru

Indicaţii metodice
Metode

În linie pe un rând.
„Arici
voioși
și
Copiii vor sta cu fața la frumoși,
propunătoare, umăr la Curioși, dar și țepoși,
umăr.
Împreună învățăm
Să mergem, să neorganizăm.”
Întoarceri la stânga și
la dreapta după puncte
fixe și repere („ne
întoarcem cu fața la
perete, la fereastră.”)
Organizarea
colectivului de copii în
coloană câte unul.
Distanța între copii va
fi de un braț întins
orizontal înainte.
Vom
folosi:
conversația
și
povestirea.

5'
1x tură
1x L
1xl
1xL
1xl
1xL
1xl
1xL
1xL
1xL
1xL
1xL

În coloană câte unul, la
o distanța de un braț
întins orizontal înainte,
fără a atinge spatele
celui din față cu vârful
degetelor.

Se va insista ca în
timpul mersului, copiii
să
păstreze
atât
distanța de un braț
între ei, cât și cadența
egală a acestuia.
Ținuta este dreaptă,
privirea
înainte,
brațele se mișcă liber
pe lângă corp. Se
pășește fără a târî
picioarele.
Se va pune accent
asupra
coordonării
mișcării brațelor cu
cea a picioarelor.
Alergare ușoară și
elastică, desprinzând
bine tălpile de pe sol.
Copiii
inspiră
adânc/expiră
cu

- mers cu mişcări de respiraţie –
„Aricii
sunt
obosiți,/
Respirați, vă reveniți.”;
- alergare cu pendularea
gambelor înapoi – „Repede
alergăm,/
Piciorușele
pendulăm.”
-mers cu mişcări de respiraţie –
„Floricele parfumate găsim,/
Le privim, le mirosim!”
- alergare cu genunchii sus –
„Cu genunchii sus alergăm,/
Pe alți arici să nu călcăm!”;
- mers cu mişcări de respiraţie –
„Acum că am alergat,/ Să
trecem la mișcat”.
3.Influențar „Dragii mei, acum că ne-am
plimbat prin pădure, ne vom
ea selectivă
încălzi puțin, pentru ca apoi
a aparatului să vedem ce ne-a pregătit
prietenul nostru, ariciul.”
locomotor
Se alcătuieşte formaţia de lucru
pentru optimizarea dezvoltării
fizice, în linie pe trei rânduri.
1. „Brațe scurte, brațe lungi”.
P.I. – stând depărtat;
T1 – îndoirea brațelor la umăr;
T2 – întinderea brațelor sus;
T3 – îndoirea brațelor la umăr;
T4 – revenire în PI.
2. „Pendulul”.
P.I.- stând ușor depărtat, cu
mâinile pe lângă corp;
T1 – legănarea piciorului drept
înainte, înapoi;
T2 – revenire în P.I.;
T3 – legănarea piciorului stâng
înainte, înapoi;
T4 – revenire în P.I.
3. „Ploaia”.
P.I. – stând ușor depărtat, cu
mâinile pe lângă corp;
T1-2 – ghemuire și lovirea
podelei cu degetele;
T2-4 – revenire la P.I.
4. „Hopa”.
P.I. - stând cu mâinile pe şold;
T1-2 – legănarea brațelor
înapoi cu aplecarea trunchiului
și îndoirea genunchilor;
T3-4 – ridicarea zvâcnită a
brațelor sus cu redresarea
trunchiului
și
întinderea
genunchilor.
4. Învățarea Jocul de mișcare - „Prietenii
ariciului”

ducerea brațelor sus și
revenire pe expirare.
Vom
folosi:
explicația,
demonstrația,convers
ația și exercițiul.

1xL

7'

Vom
În linie pe trei rânduri, explicația,
distanța de două brațe demonstrația
între ei.
exercițiul.

folosi:
și

4x4
„Brațe scurte, brațe
lungi”
Îndoirea brațelor la
umăr se efectuează cu
coatele lipite de corp,
vârful
degetelor
atingând umărul. La
întinderea brațelor sus,
capul
se
lasă
concomitent pe spate,
cu privirea spre palme.
„Pendulul”
La
legănarea
piciorului, spatele va
rămâne drept.
„Ploaia”
Lovirea podelei cu
degetele va fi însoțită
de sunetul „Pic, pic”.
„Hopa”
Odată cu întinderea
energică a braţelor în
sus, capul se va lăsa pe
spate, privirea spre
braţe.

4x4

4x4

4x4

10-15'

Copiii sunt organizați
îndouă șiruri (primul al

mersului pe „Copii unici, am ajuns la
jocul propus de prietenul
loc,
nostru, ariciul. Ca și voi, și el
mersului
are prieteni, cei pe care i-a
întâlnit în pădure și care l-au
organizat
ajutat să descopere de ce
spre diferite țepișorii lui sunt atât de
speciali. Astăzi, ariciul și
direcții date
prietenii săi vă vor ajuta pe 4x
cu diferite voi să descoperiți de ce
piciorușele voastre sunt atât
poziții ale
de speciale, chiar dacă nu
brațelor
aveți țepișori, nici blăniță, nu
aveți o piele lucioasă ca
(mâini pe
broscuța și nu puteți zbura,
șold,
pe fiindcă voi puteți merge cum 4x
niciun alt animăluț nu poate.”
umăr,
pe
Ex. 1. Copiii se așază în linie,
ceafă,
la în două grupe (prima a fetelor, a
doua a băieților) dispuse
spate)
paralel. În fața lor, la 2 metri se
așază câte un arici. La semnalul
meu, „De ești băiat sau ești
fată,/ Mergi pe loc, ca în
armată!”, copiii vor învăța
mersul pe loc. La semnalul
meu, „Pe arici să îl vedem,/
Cu mâinile pe șold mergem”,
copiii vor merge până la arici și
înapoi cu mâinile pe șold. La
semnalul meu, „1,2, 3 când
număr,/ Mergi spre arici cu
mâinile pe umăr!”, copiii vor
merge până la arici și înapoi cu
mâinile pe umăr. La semnalul
meu, „Cu mâinile pe ceafă
pășim,/ Pe arici îl ocolim.”,
copiii vor merge până la arici, îl
vor ocoli și se vor întoarce cu
mâinile pe ceafă. La semnalul
meu,
„Ținem mâinileocupate,/ Mergem spre arici
cu ele la spate.”, copiii vor
merge până la arici și înapoi cu
mâinile la spate.
Ex. 2. Copiii rămân în linie, în
două grupe (prima a fetelor, a
doua a băieților) dispuse
paralel. În fața fiecărei grupe, la
2 metri se așază un iepure, în
stânga se așază o broscuță, iar în
dreapta o vrabie. La semnalele
mele de la primul exercițiu,
modificate în funcție de direcția
de deplasare (de exemplu, „Pe
iepuraș să îl vedem,/ Cu

fetelor, a doilea al La semnal, fiecare
băieților)
dispuse copil va porni, va
paralel.
merge
până
la
animăluțul indicat și
apoi se va întoarce,
trecând la finalul
coloanei.
Vom
folosi:
povestirea, explicația
jocul de mișcare,
demonstrația
și
exercițiul.

Copiii sunt organizați
îndouă șiruri (primul al
fetelor, a doilea al
băieților)
dispuse
paralel.

mâinile pe șold mergem”,
„1,2, 3 când număr,/ Mergi
spre broscuță cu mâinile pe
umăr!”, „Cu mâinile pe ceafă
pășim,/ Pe vrăbiuță ocolim.”,
„Ținem
mâinile-ocupate,/
Mergem spre iepure cu ele la
spate.”), copiii vor merge în
modul indicat până la mascota
indicată și înapoi.
5.Revenirea Joc liniștitor - ”Plimbă 3 '
cățelul” – Copiii vor forma o
organismul
singură coloană. La semnalul
ui după efort meu, „Lesa o apucăm,/
Cățelul îl plimbăm.” toți vor
începe să „plimbe cățelul” prin
sală, în diferite direcții. La
următorul semnal, toți copiii se
vor întoarce în coloană.
6.Aprecieri Voi face aprecieri generale şi 1 '
individuale în legătură cu
finale
participarea şi randamentul
obţinute la activitate.

În coloană câte unul, la Plimbarea se va realiza
o distanța de un braț în ritm lent, fără a se
întins orizontal înainte. alerga.
Explicația
Jocul de mișcare

În
linie
pe
un
rând.Copiii vor sta cu
fața la propunătoare,
umăr la umăr.

Aprecieri
scurte
asupra
activității
grupei de copii și
asupra
rezultatelor
obținute.

Bibliografie:
Nițulescu (Gavrișiu) Iuliana Claudia, (2019), Teză de doctorat, „Abordări creative în predarea jocului de
mișcare cu personaje din poveste pentru educația timpurie a psihomotricității”, pagina 5, volum Anexe.

TIPURI DE REACȚII CHIMICE ÎN CHIMIA ORGANICĂ
Profesor Diana Mazilu
Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea
Reacțiile chimice constau în ruperea și refacerea legăturilor dintre atomi. În molecula unui compus
organic pot exista numai legături σ (compus saturat) sau legături multiple alcătuite dintr-o legătură σ și una
sau două legături π (compus nesaturat). Principalele reacții chimice se clasifică în reacții de substituție,
reacții de adiție, reacții de eliminare și reacții de transpoziție (izomerizare).
Reacţii de substituţie
În reacțiile de substituție, un atom sau o grupă de atomi este înlocuită cu alt atom sau grupă de
atomi. Schema reacție de substituție este:
R- X + A-Y → R-Y + A-X
În acest exemplu X a fost înlocuit cu Y. La desfășurarea reacției de substituție au loc următoarele procese:


Ruperea legăturii R—X care se produce cu atât mai ușor cu cât legătura este mai slabă;



Ruperea legăturii A—Y care dacă se face ușor, favorizează reacția de substituție. Uneori se folosesc
compuși în care această legătură este o electrovalență; de fapt se tratează compusul organic cu o
soluție care conține ionii A și Y;



Formarea legãturii R—Y care are loc cu atât mai ușor cu cât energia degajată este mai mare;



Formarea legăturii A—X care are loc cu atât mai ușor cu cât energia degajată este mai mare.

 Reacția de substituție/halogenarea alcanilor
 Reacția de substituție in poziția alilică la alchene
 Reacțiile de substituție la nucleu și la catena laterală la arene (halogenare, nitrare, sulfonare,
alchilare Friedel-Crafts, acilare Friedel-Crafts)
Reacțiile acizilor carboxilici cu oxizi metalici, baze, săruri ale acizilor mai slabi, reacția de esterificare
(obținerea acidului acetilsalicilic), etc.
Reacţii de adiţie
În reacțiile de adiție are loc desfacerea unei legături dintr-o covalență multiplă și legarea a doi atomi
sau două grupe de atomi, la atomii de carbon care participau la covalența multiplă.
˃C=C˂ + XY → ˃C-C˂
⃓ ⃓
X Y
În reacția de adiție se leagă întotdeauna câte doi atomi sau grupe de atomi. Printr-o reacție de adiție
un compus cu dublă legătură se transformă într-un compus saturat. Un compus cu triplă legătură se
transformã într-un compus cu dublă legătură care în anumite condiții poate suferi o a doua adiție cu
formarea unui compus saturat.
La dublele și triplele legături se pot adiționa halogenii, hidrogenul și apa.

 Reacții de adiție la alchene (hidrogen, halogeni, apa)
 Reacții de adiție la alchine (hidrogen, halogeni, apa, acic cianhidric)
 Reacții de adiție la alcadiene
 Reacții de adiție la arene (halogeni, hidrogen)
 Hidrogenarea trigliceridelor lichide din grăsimile lichide (uleiuri vegetale) care conțin acizi grași
nesaturați este tot o reacție de adiție. Reacția este aplicată industrial la hidrogenarea parțială a
uleiurilor vegetale și emulsionarea grăsimii rezultate în lapte pentru obținerea margarinei.
 Reacția de polimerizare constă într-o reacție de adiție repetată a unor compuși nesaturați, monomeri,
pentru a forma dimeri, trimeri etc., până la polimeri. (obținearea PVC, poliacrilonitrilului,
cauciucurilor sintetice, etc).
Reacţii de eliminare

În reacțiile de eliminare se formează un compus nesaturat prin îndepărtarea a doi atomi sau a două
grupe de atomi legate de doi atomi de carbon învecinați.
˃C-C˂ →˃C=C˂ + XY
⃓ ⃓
X Y
Moleculele eliminate sunt în general mici, ca H2, H2O, Cl2, HCl.

 Reacția de deshidratare a alcoolilor
 Reacția de dehidrohalogenare a compușilor halogenați.
Reacția de transpoziţie
Reacții de transpoziție reprezintă procesul prin care legături chimice, atomi sau grupe de atomi își
schimbă pozițiile în cadrul aceleiași molecule. Reacția de izomerizare este reacția prin care n-alcani se
transformă în izoalcani și invers, obținându-se un amestec de hidrocarburi izomere. Este cunoscută sub
denumirea de reacția Nenițescu. Aplicația practică a reacției de izomerizare este obținerea benzinelor de
calitate superioară care au cifra octanică mare.
Test de evaluare sumativǎ
1. (3p.) Care din reacţiile de mai jos sunt reacții de substituţie (RS), reacții de adiţie(RA), reacții
de eliminare (RE), reacții de transpoziţie (RT) ?
a. ………….

CH2 = CH2 + Br2 → CH2Br − CH2Br

b. ………….

CH3 − CH2 − CH2 − CH3 → CH3 − CH −CH3
ا
CH3

c. …………..

CH3 − CH2 − CH2 − CH3 → CH2 = CH − CH2 − CH3 + H2

d. ………….. CH2Cl2
e. …………..

+ Cl2 → CHCl3 +

CH2 = CH −CH3

+ HOH

HCl

→ CH3 − CH −CH3
ا
OH

f. …………… CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − OH → CH3 − CH2 − CH = CH2 + H2O
2. (4p.) Completaţi urmǎtoarea schemǎ cu substanţele organice corespunzǎtoare, notaţi pe sǎgeatǎ
tipul reacţiei şi denumiţi substanţele organice obţinute.
− H2

AlCl3

CH3 − CH2 − CH2 − CH3

……………………

+HCl

CH3 − C = CH2
ا
CH3

OH
…………………………

+HOH
−HCl

ا
CH3 − C − CH3
ا
CH3

3. (2p.) Enunţaţi regula lui Markovnikov şi scrieţi o reacţie chimie în care se aplicǎ aceastǎ regulǎ.
NOTǍ: Se acordǎ 1p. oficiu.

GRADELE DE COMP ADJ
Prof. Oana Mihaela Ungureanu

LES DEGRÉS DE COMPARAISON DES GRADELE
DE
ADJECTIFS
ADJECTIVELOR

COMPARAȚIE

Exemple :

Exemplu:

Sur l’autoroute il y a quatre voitures :

Pe autostradă sunt patru mașini:

Une Renault qui roule
une Peugeot qui roule
une Fiat qui roule
une Nissan qui roule à

Un Renault care merge cu 120
un Peugeot care merge cu
un Fiat care merge cu 110
un Nissan care merge cu
110

à 120
kilomètres
à
à l’heure,
à 110
km/h,
110
km/h
et
100 km/h.

ALE

km/h,
km/h,
km/h

și

100 km/h.
Comparons-les à l’aide de l’adjectif rapide.

Să le comparăm cu ajutorul adjectivului rapid.

degré positif :

gradul
Cele patru sunt rapide, dar
pozitiv:
gradul
comparativ
de
Fiatul
superioritate: e mai rapid decât Nissanul,
de
tot
atât
egalitate:
de rapid ca Peugeot-ul și
de
mai
inferioritate: puțin rapid decât Renaultul.
gradul
superlativ
relativ
de Renault-ul e cel mai rapid
superioritate: dintre toate.

Les quatre sont rapides, mais

degré comparatif
de supériorité : La Fiat est plus rapide que la
Nissan,
aussi rapide que la Peugeot et
d’égalité :
d’infériorité : moins rapide que la Renault.
degré superlatif
relatif de
supériorité :
d’infériorité :

La
Renault
plus rapide de toutes et

est la

La
Nissan
moins rapide de toutes.
absolu :

est la

La Renault est très rapide.

Voilà aussi un adjectif dont les degrés de
comparaison sont irréguliers :

de
Nissanul
e cel
mai
inferioritate: puțin rapid dintre toate.
absolut:

Renault-ul e foarte rapid.

Iată și un adjectiv ale cărui grade de comparație
sunt neregulate:

bon / bonne / bons / bonnes

bun / bună / buni / bune

meilleur / meilleure / meilleurs / meilleures

mai bun / bună / buni / bune

aussi bon, bonne, bons, bonnes

tot atât de bun / bună / buni / bune

moins bon, bonne, bons, bonnes

mai puțin bun / bună / buni / bune

le meilleur / la meilleure / les meilleur(e)s

cel mai bun, cea mai bună, cei mai buni,
cele mai bune

le / la / les moins bon / bonne / bons / bonnes
très bon / bonne / bons / bonnes

cel / cea / cei / cele mai puțin bun / bună /
buni
/
bune
foarte bun / bună / buni / bune

IMPACTUL CALCULATORULUI ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI
Prof.înv.primar Mihai Daniela
Școala Gimnazială nr. 5, Rm. Vâlcea/Vâlcea
Introducerea în şcoala a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în
procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.
Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective :
1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual
Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea calculatorului,
de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din
clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor
cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate.
Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit, a calculatorului în timpul
lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie,
nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţareevaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul şi de
investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea individualizarea excesivă a învăţării
duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial.

Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind
dirijată pas cu pas.
Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje :


Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă;



Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică;



Conştientizarea faptului ca noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;



Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor
elevilor;



Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare ;



Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei ;



Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă ;



Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;



Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului ;



Dezvoltarea culturii vizuale;



Formarea deprinderilor practice utile ;



Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în
funcţie de secvenţa anterioară;



Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de
realizare de grafice, de tabele ;



Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii ;



Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme
elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concreta ;



Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă (educaţia
de-a lungul întregii vieţi);



Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat
calculatorul si faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii ;



Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional ;

De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese şi fenomene complexe pe
care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă
elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor
neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente imposibil de
realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau
a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile
în care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată
urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi.
Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele si posibilităţile elevului impune
desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel.

Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să reţină
cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are
nevoie.
Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască exact
la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele si posibilităţile.
Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine si dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel
o fiinţa capabilă de autoinstruire.
Utilizarea calculatorului si a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai scurt.
Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare care să
implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale didactice
necesare studiului. Se dezvolta astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi
să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să
se integreze social.
În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile profesorului. Poate
chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării
simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt realizate de
asemenea pe nivele de dificultate diferite.
Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a
informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării
abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html.
Deşi avantajele utilizării calculatorului în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat întrun “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este posibil
experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, răbdarea,
atenţia, abilităţile practice.
De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de importantă
este şi necesitatea educaţiei pentru viată, tot ceea ce generează interes şi cunoaştere.

Deci nu se poate

pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea
procesului instructiv-educativ, în anumite etape. Deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor
întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai important rol în educaţie!
Utilizarea calculatorului în şcoala nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu, de exemplu
informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod raţional şi bine
gândit! Voi da exemplu de câteva materii la care, consider eu, este nevoie de lucrul cu calculatorul.
Cred că instruirea asistată de calculator la lecţiile de matematică are următoarele avantaje:


contribuie la eficienţa instruirii, este un rezultat al introducerii treptate a informatizării în
învăţământ;



permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai ample, mai
logic organizate, structurate variat, prezentate in modalităţi diferite de vizualizare;



pune accentul pe participarea elevilor, îi dă elevului un rol activ in procesul de învăţare;



elevii lucrează în ritmul propriu;



învăţarea este individualizata, nu standardizata;



stimulează interesul faţă de nou;



stimulează dezvoltarea imaginaţiei;



pe ecran pot fi simulate unele procese, situaţii care cu ajutorul resurselor tradiţionale este dificil (sau
chiar imposibil) să le obţii;



permite aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute de elev.

Printre caracteristicile instruirii programate şi asistate de calculator la biologie, istorie, geografie se pot
menţiona:
Asigură unitatea organică între funcţiile de comunicare, stocare şi control determinând ameliorarea
învăţării prin manifestarea fenomenului de feedback.
Sporeşte ritmul învăţării şi reduc timpul de studiu, după unele aprecieri cu 30 – 50 % faţă de sistemul
tradiţional de învăţare.
Scuteşte profesorul de o serie de acte didactice de rutină pe care le poate îndeplini cu succes calculatorul,
cum ar fi unele acţiuni de predare, repetare sau evaluare, oferindu-i posibilitatea să-şi concentreze eforturile
şi timpul pentru perfecţionarea conţinuturilor prin documentele de investigaţie ştiinţifică, pentru
ameliorarea strategiilor de învăţare.
Instruirea programată şi asistată de calculator necesită îmbinarea studiului prin intermediul manualului
sau calculatorului cu lectura altor materiale bibliografice şi cu experimentul, menţinând rolul suplu al
relaţiei elev-profesor.
Diferitele aplicaţii multimedia ajută la crearea unei imagini de ansamblu asupra evenimentelor sau
locurilor.
Se poate spune ca integrarea calculatorului în educaţie este benefică şi duce la o creştere a
performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
Calculatorul nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă
manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al profesorilor,
cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de personalitatea şi de posibilităţile
elevului.
Utilizarea calculatorului nu trebuie să devina o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la succes
şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea trebuie găsite metodele
pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să renunţăm la cretă, tablă şi burete, la lucrul
cu manualul, la rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale deoarece prin realizarea unei
legături directe între experienţa practică şi ideile teoretice, studiul fizicii contribuie la formarea
competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte.

În concluzie putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele mai
bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi metodele
moderne!
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BENEFICIILE RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE
Prof. Ioan Maria
Liceul Tehnologic “Justinian Marina” Băile Olănești
Resursele educaționale deschise (Open Educational Resources) se referă la accesul deschis la
resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și
adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale.
Termenul a fost adoptat la Forumul UNESCO din 2002, la care s-a analizat impactul pe care
proiectele Open Courseware le au asupra învațământului superior.
Resursele educaționale deschise cuprind:
materiale pentru predare - învățare: proiecte deschise (open courseware și open content),
cursuri free, directoare de obiecte de învățare (learning objects), jurnale educaționale;
software open source - pentru dezvoltarea, utilizarea, reutilizarea, căutarea, organizarea
și accesul la resurse; includ si medii virtuale de învățare ( LMS - Learning Management
Systems ), comunități de învățare;
licențe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor,
principii de design și bune practici, localizarea conținutului3.
Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu
respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor.
Accesul liber la aceste resurse oferă beneficii importante pentru toți:
calitate sporită şi flexibilitate a resurselor educaționale;
aplicarea cunoştințelor într-un context mai larg;
libertatea de acces (de exemplu, la locul de muncă/acasă) şi oportunități sporite pentru
învățare;
suport pentru abordări centrate pe elev, individualizate, nonformale;
finalități deschise
3

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

dezvoltarea abilităților, prin elaborarea de RED generice care pot fi reutilizate şi recontextualizate în diferite domenii;
oportunități de a se implica în inițiative RED, prin contribuție la dezvoltarea RED,
testare sau evaluare, prin activități de marketing, acționând împreună cu alţi colegi sau
individual;
Relaționare cu surse elaborate de colegii preocupați de aceleaşi probleme din domenii
similare sau conexe din varia spații culturale și lingvistice;
Exemple de soluții educaționale online:
G Suite for Education + Microsoft Office 365 A1;
Kahoot ;
Adservio
Digitaliada
Școala Intuitext
ASQ;
Canva;
Quizlet
Platforme pentru (video)conferințe:
 Google Meet;
 Zoom;
 WhatsApp;
 Skype;
 Facebook Messenger
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ÎNVĂȚAREA ONLINE SUSȚINUTĂ DE PLATFORMA ASQ
ȘI TABLA INTERACTIVĂ WHITEBOARD
Prof.înv.primar: Tudora Elena Ramona
Liceul ,,Preda Buzescu,, Berbești, Vâlcea
Este bine cunoscut faptul că în această perioadă problematica organizării și desfășurării acti
vității didactice în mediul online este o mare provocare pentru întreg corpul profesoral. Începând cu luna
martie 2020, ca urmare a măsurilor instituite prin starea de urgență, întreg sistemul de învățământ a
fost nevoit să se reorienteze către practici care să asigure funcționarea organizațională.Aceste

schimbări

transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în
totalitate sau în mare parte a interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii cu întâlnirile mijlocite de
aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului
educațional 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 perceptive ale
paradigmei educaționale.
În situația generată de pandemia de COVID-19 , societatea a conștientizat și recunoscut că sistemul
de învățământ a fost parțial pregătit pentru a răspunde noilor provocări.
Impedimentele de natură logistică, procentul destul de mic al cadrelor didactice care în acest moment pos
edă informați și competențe

specifice

instruirii

asistate

de

calculator,

curriculumul care permite doar în mică măsură transpunere în activități la distanță, au consti
tuit serioase bariere pentru desfășurarea activităților didactice.
Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă
perspectivă prin înlocuirea în totalitate sau în mare parte a interacțiunilor face-to-face cu elevii și
colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiveducativ desfășurat în cadrul grupului educațional 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 perceptive ale paradigmei educaționale.
Pentru interacțiunea sincron și asincron cu elevii am ales platforma educațională ASQ. Aceasta aplică
metode tehnologice inovatoare adaptate la sistemul educațional actual. Ea ajută elevii, pe de o parte, să
parcurgă, în ritmul lor, un traseu educațional personalizat prin funcționalități specifice de învățare
autonomă, dar ajută și profesorii în optimizarea modului de lucru cu elevii prin module digitale de învățare
asistată. Platforma ASQ ajută elevii să învețe într-un mod dinamic și interactiv, să urmărească lecții video
în ritmul lor, să rezolve exerciții și teste cu verificare automată și feedback instant și le oferă o experiență
de învățare gamificată ce îi motivează să obțină puncte și medalii virtuale. Profesorii au, prin platforma
ASQ, o unealtă eficientă de lucru prin care pot urmări activitatea elevilor în timp real, pot da teme și lucra

diferențiat, urmărind cu ușurință progresul individual al fiecărui elev, toate aceste aspecte fiind aproape
imposibil de realizat în modelul clasic de predare învățare.
Care sunt facilitățile oferite de această platformă:
Pentru profesori
 Activitate în timp real- în timp ce elevii dintr-o clasă au aplicația deschisă, poți vedea de pe telefonul
tău la ce lucrează fiecare, și detaliat, unde greșește fiecare.
 Lucrează diferențiat- în timpul unei ore poți da sarcini diferite elevilor, ajutându-i astfel pe cei cu
lipsuri să recupereze ritmul.
 Teme- dă teme elevilor direct din aplicație. Aceștia vor primi notificare în contul lor cu sarcinile
ce trebuie rezolvate și timpul limită.
 Teste- testează elevii direct din aplicație. Nu trebuie să mai corectezi pentru că nota este calculată
automat pe baza baremului.
 Materiale- pe lângă materialele deja existente în aplicație, poți crea propriul tău conținut, exerciții
și teste, disponibile doar elevilor tăi.
 Clase


Adaugă clasele tale de elevi.

Pentru elevi
 Recompense- învățând, le crește nivelul, obțiin medalii, puncte și premii virtuale.
 Studiu interactiv- lucrează singuri, în ritmul lor, la orice lecție. Au la dispoziție explicații video,
exerciții, jocuri, exemple, teste.
 Progres -își urmăresc evoluția și află cât la sută mai au până stăpânesc o noțiune, un capitol sau o
întreagă materie.
 Colegi- își poți vedea colegii din clasă în aplicație.
 Jocuri- intră în competiții cu mai mulți utilizatori, câștigând puncte și avansând în nivel.
 Teme- rezolvă pe aplicație temele primite de la profesori.
Doar că o platformă pentru interacțiunea sincron sau asincron cu elevii nu este suficientă pentru
desfășurarea în condiții optime a unei activități didactice on-line. De aceea eu am ales să folosesc, pe lângă
tot felul de aplicații interactive( Kahoot, Learningapps, Liveworksheets, Wordwall, Quizizz etc. ) și tabla
virtuală Whiteboard. La acestă tablă m-am oprit după ce am testat și altele, deoarece este foarte intuitivă și
atractivă pentru elevi. Aceasta am folosit-o alături de o tabletă grafică pe care am decis să o achiziționez
deoarece este foarte utilă.
Pentru a utiliza această tablă virtuală trebuie descărcată aplicația din Google Chrome pe dispozitivul
dumneavoastră.
Nu este nevoie să vă creați un cont de utilizator pentru folosirea acestei aplicații. Puteți alege să lu
crați pe un conținut realizat anterior, sau puteți să creați un nou conținut, dând click pe ,,NEW,,.
Instrumentele
ei sunt foarte simple, și includ: o paletă de culori, instrumentul de unde selectați grosimea și opacitate

a scrisului, în funcție de nevoile dumneavoastră, creion de diferite mărimi, stilou,marker, pensulă, text,
radieră. Trebuie doar să selectați instrumentul dorit.
Puteți schimba culoarea fundalului, accesând instrumental indicat din colțul dreapta sus și tot de aici puteți
schimba

background-ul noii pagini( de dictando, de matematică sau alte liniaturi). Whiteboard

oferă și posibilitatea adăugării unor imagini pe care le puteți încărca de pe dispozitivul dumneavoastră.
Puteți salva ceea ce ați scris apăsând pe cele trei liniuțe din colțul din dreapta sus și selectând ,,Export,, . O
puteți salva ca imagine pe dispozitiv sau o puteși posta direct pe platforma oficială de la școală, în cazul
meu Teams.
În școala on-line toți suntem începători, dar încercăm în fiecare zi să descoperim un instrument, o
aplicație,ceva util pentru elevii nostrii și care să ne ușureze munca de pregătire a lecțiilor. Putem șă
inventăm și să aplicăm propriile noastre medode, adaptate la sistemul de învățământ actual. Nu folosim
aplicații sau platforme educaționale doar de dragul tehnologiei, ci pentru că ele ne oferă metode
extraordinare pentru organizarea activității.
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RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE UTILIZATE ÎN GEOGRAFIE
Prof. Alina Anghelescu
Școala Gimnazială Nr. 5 Rm. Vâlcea
O lecție de calitate desfășurată online nu înseamnă doar postarea unui bun conținut informațional.
Cadrele didactice trebuie să aibă în vedere că interacțiunea față în față cu elevii este transpusă acum în
mediul virtual. Prin urmare, comunicarea și activitățile colaborative sunt esențiale pentru desfășurarea unei
lecții online. La fel de importante sunt și activitățile prin care elevul este solicitat să interacționeze cu
materialul de studiu pentru a putea să ofere un răspuns: sarcinile de lucru, testele de autoevaluare cu scop
formativ, jocurile educative etc.
Definiția resurselor educaționale deschise este largă și cuprinde diferite tipuri de suporturi de
învățare, de la materiale de curs, liste de lecturi, experimente, până la programe școlare, curricule și ghiduri,
dar și materiale educaționale, cum ar fi articole, module, simulări etc. Resursele educaționale deschise

sunt materiale adaptate nevoilor specifice ale procesului instructiv-educativ care pot fi folosite și
redistribuite în mod liber.
Resursele educaționale sunt importante pentru creșterea calității educației. Cu cât profesorii au acces
mai ușor la mai multe resurse de bună calitate, cu atât mai mari sunt șansele de a le folosi la clasă. Crearea
și publicarea resurselor educaționale contribuie și la dezvoltarea profesională și personală a autorilor lor.
Un creator de resurse este un profesor mai bun. Niciodată nu a existat un moment mai important pentru
utilizarea creativă a tehnologiei educaționale, acum când ne punem întrebări despre cum și când se va
întâmpla desfășurarea cursurilor față în față. Ca urmare, întreaga comunitate educațională continuă să caute
soluții spre a oferi experiențe didactice interactive și motivante în această perioadă.
Geografia este una dintre disciplinele școlare în cadrul căreia resursele educaționale interactive pot
fi folosite pe scară largă, fiind redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, tabletă,
telefon sau tablă interactivă. Pot fi coordonate de profesori, iar elevii ajung pe rând în ”fața” clasei. Ei se
bucură de magia învățării accesând resurse și instrumente spectaculoase și pot transforma o parte din timpul
pe care oricum îl petrec în fața unui dispozitiv într-o experiență valoroasă. Internet-ul oferă o uriașă
bibliotecă cu resurse educaționale gratuite, fie că vorbim despre instrumente de lucru cu elevii, materiale
educaționale, animații 3D, videoclipuri etc.
Cu aplicația https://docs.google.com/forms se pot realiza teste și evaluări pentru elevi. Acestea se
pot personaliza în funcție de nevoile fiecărui utilizator. Cu ajutorul Google Earth se poate explora lumea
prin intermediul 3D-urilor, videoclipurilor, imaginilor.
Cu Google Expeditions, profesorii nu mai sunt limitați de spațiul clasei. Cu acest instrument
captivant de învățare și predare putem explora lumea virtual, ghidând elevii prin colecții diverse. Learning
Apps este o aplicație interactivă care sprijină procesele de învățare și predare cu module interactive.

Wordwall este un alt intrument interactiv cu ajutorul căruia putem crea activități personalizate,
jocuri distractive, chestionare, potriviri de cuvinte. Aceste resurse educaționale deschise se adaptează foarte
bine activităților de consolidare/evaluare a cunoștințelor geografice. Profesorul trebuie să pregătească
conținutul de învățare (text, imagini, link-uri etc.) într-un document Word. În timpul acestui proces,
profesorul trebuie să verifice cu atenție acuratețea informațiilor furnizate și trebuie să se asigure că
materialul poate fi ușor de citit de către oricine, luând în considerare, de exemplu, factori precum
dimensiunea textului, fonturi, culori, spațiere etc. O fișă de recapitulare despre relieful României, constând
în itemi semiobiectivi și obiectivi (cu imagini atașate), poate fi rezolvată de către elevi într-o manieră
atractivă, sub forma mai multor activități, cum ar fi: ”Deschide caseta”, ”Roata aleatoare”, ”Cărțile
aleatorii” etc.
Fișă de recapitulare – Relieful României

Precizați răspunsurile corecte:
1. Recunoașteți forma de relief (imagine atașată) și precizați o unitate de relief unde apare acest tip de relief.
2. Precizați subdiviziunile Podișului Moldovei.
3. Explicați de ce Grupa Apuseni reprezintă un mozaic petrografic.
4. Precizați subdiviziunile Dealurilor de Vest.
5. Zona marginală estică a Depresiunii Colinare a Transilvaniei poartă numele de....
6. Precizați două trasături ale Podișului Mehedinți.
7. Menționați subdiviziunile Podișului Getic localizate la vest de Olt.
8. Precizați orogenezele manifestate pe teritoriul țării noastre și precizați pentru fiecare dintre ele o unitate
de refief în care aceasta s-a manifestat.
9. Precizați punctele extreme ale României.
10. Explicați dispunerea concentrică a reliefului României.
11. Precizați trei subdiviziuni ale Subcarpaților Moldovei.
12. Precizați trei caracteristici ale Podișului Dobrogei.
13. Definiți termenul ”depresiune submontană” și dați un exemplu.
14. Precizați râurile între care sunt cuprinși Subcarpații Curburii.
15. Enumerați munții vulcanici din Carpații Orientali.
16. Precizați două subdiviziuni ale Dealurilor Bănățene.
17. Enumerați cinci depresiuni din Carpații Orientali.
18. Enumerați cinci depresiuni din Carpații Occidentali.
19. Precizați tipurile de câmpii din Câmpia Română. Dați exemple.
20. Brațele Deltei Dunării.
21. Definiți termenii ”lagună” și ”liman”.
22. Precizați trei subdiviziuni ale Podișului Bârladului.
23. Enumerați subdiviziunile Podișului Dobrogei de Sud.
24. Recunoașteți tipul de relief și precizați tipul de rocă care determină apariția lui.

Fișa de recapitulare prezentată anterior poate fi supusă rezolvării de către elevi sub mai multe forme
de desfășurare a activității de recapitulare/consolidare a cunoștințelor. ”Deschide caseta” presupune

atingerea/alegerea unei casete pe rând de către fiecare elev pentru a o deschide și a dezvălui
elementul/întrebarea din interior. ”Roata aleatoare” este, de asemenea, foarte atractivă pentru elevi. Această
activitate presupune rotirea roții pentru a vedea care este următoarea întrebare. Profesorul coordonează
activitatea, făcând clic pe rotița circulară, care va începe să se rotească câteva secunde. Rezultatul este
selectarea aleatorie a uneia dintre întrebările din listă. ”Cărțile aleatorii” presupune împărțirea cărților la
întâmplare dintr-un pachet amestecat. Șabloanele interactive pot fi prezentate în diferite teme. Fiecare temă
schimbă aspectul cu diferite grafice, fonturi și sunete. Există, de asemenea, opțiuni suplimentare pentru a
seta un cronometru sau pentru a schimba jocul.

Activitatea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățare. Resursele
educaționale deschise contribuie la creșterea gradului de accesibilitate a educației, în special acolo unde
banii pentru materialele de învățare sunt puțini. Acestea hrănesc cultura participativă a învățării, creația,
distribuția și cooperarea care schimbă cu rapiditate cunoașterea de care au nevoie societățile. Dezvoltarea
tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă o realitate a lumii actuale
față de care școala trebuie să manifeste deschidere, capacitate de asimilare, adaptare și valorificare eficientă
în raport cu beneficiarii săi direcți.
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CREAREA MATERIALELOR RED ÎN CONTEXTUL ȘCOLII ONLINE
Prof. Simona Ianc
Colegiul Național “Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea
Despre Resursele Educaționale Deschise (RED) s-a vorbit și se vorbește din ce în ce mai mult. În
2012 Declarația UNESCO de la Paris le definea ca fiind “materiale educaționale, de învățare și cercetare
în orice media - digital sau nu - care sunt în domeniul public și care poartă o licență deschisă care permite
acces fără costuri, utilizarea, adaptarea și redistribuirea făcută de alții cu restricții limitate sau fără niciuna”.
Resursele educaționale deschise (Open Educational Resources) se referă la accesul deschis la resurse
educaționale, facilitat de tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare

de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale. Termenul a fost adoptat la Forumul UNESCO
din 2002.
RED sunt resursele de învățare care sunt utilizabile și adaptabile la nevoile specifice ale procesului
de învățare, și care pot fi distribuite gratuit. Acest tip de resurse permite deținerea controlului asupra
propriei creații, reutilizarea creațiilor altora respectându-le drepturile, revizuirea resurselor existente prin
adaptare, completare, modificare, traducere, combinarea resurselor existente pentru a crea noi resurse
precum și redistribuirea care permite reintroducerea în circuit a creațiilor proprii după adăugarea unui nou
nivel valoric.
Suntem în anul 2021, suntem în plină pandemie. Este o situație dificilă, dar dacă facem efortul de a
ne păstra luciditatea, putem extrage din toată această situație și aspecte pozitive care într-un viitor nu foarte
îndepărtat sperăm noi, vor constitui puncte de pornire spre noi construcții.
Pentru noi, dascălii, toată această situație s-a transformat într-o mare provocare: aceea de a reuși să
transmitem (și aici mă refer nu numai la informație) prin intermediul ecranului, să facem în așa fel încât
cursurile să prindă viață, să capteze, să ofere, să trezească, să îi ambiționeze pe partenerii noștri de la capătul
celălalt al terminalului.
Am pierdut o serie de atuuri ale orelor desfășurate în sălile de clasă: contactul vizual, gestica,
mimica, imaginea de ansamblu a întregii clase, spiritul colectiv al procesului de predare-învățare, emoția,
emulația creată. Oare am reușit să punem altceva în locul lor? Este întrebarea care ne urmărește în această
perioadă pe mulți dintre noi.
Acel altceva ar putea fi reprezentat și de resurse educaționale create de noi pentru orele online,
resurse care să acopere nevoile specifice ale unui anumit colectiv de elevi. Probabil că pentru mulți dintre
dascăli una dintre cele mai mari provocări din această perioadă a fost, pe lângă aceea de a trece de la
învățământul tradițional la cel online, aceea de a reuși să creeze resurse educaționale care să îi ajute în
susținerea orelor online sau să găsească resurse educaționale deschise pe care să le utilizeze adaptându-le
eventual la ceea ce are nevoie.
Această perioadă de mai bine de un an de zile cu siguranță ne-a adus pe fiecare dintre noi în ipostaza
de a deveni creatori de conținut educațional pentru tot ceea ce înseamnă predare - învățare - evaluare în
mediul online. Astfel, fie că am creat un material care să susțină predarea unei anumite lecții, fie că am
creat o fișă de lucru pentru elevi, fie că am creat un instrument de evaluare online sau orice alt material ce
poate fi utilizat în cadrul orelor online, cu toții am devenit creatori de resurse digitale. În toată această
perioadă fiecare dintre noi și-a construit o bibliotecă de materiale educaționale care pot deveni resurse
educaționale deschise. Important este ca toate aceste resurse educaționale să ajungă să fie puse la dispoziția
tuturor celor interesați. Este de apreciat în acest sens inițiativa ISJ Vâlcea care a coordonat anul trecut
realizarea Ghidului metodologic pentru activitatea didactică cu elevii care nu au avut/nu au acces la
tehnologie la disciplinele informatică și TIC, ghid care conține resurse educaționale deschise puse la
dispoziția elevilor de către mai mulți profesori de informatică din județ. Cred că baze de date care să conțină
resurse educaționale deschise ce pot fi folosite în procesul de predare – învățare – evaluare online pot fi

create în cadrul fiecărei școli. Aceste resurse ar putea fi puse la dispoziția celor interesați pe site-urile
școlilor respective.
Putem spune că perioada aceasta care ne-a pus în fața atâtor provocări ar putea reprezenta punctul
de plecare pentru realizarea unor baze de date județene, naționale care să pună la dispoziția tuturor celor
interesați a unor resurse educaționale deschise de calitate pentru tot ceea ce înseamnă școală online. Cu
siguranță experiența acestui an de predare online a generat resurse educaționale adaptate specificului
fiecărei clase, resurse care pot deveni deschise și care pot fi adaptate pentru folosirea de către toți cei
interesați.
Prezint în continuare un exemplu de material educațional care poate fi folosit ca suport pentru o oră
online (de informatică) de aplicații cu matrice la clasa a IX-a.
Sume parţiale în matrice
Există probleme în care trebuie să determinăm suma elementelor dintr-o submatrice (dată prin colţul
din stânga-sus (li, ci) şi dreapta-jos (lf, cf)) a unei matrice date. Liniile şi coloanele matricei sunt numerotate
începând de la 1.

Exemplu:
Presupunem că avem o matrice cu m linii (m=4) şi n coloane (n=5).

L1
L2
L3
L4

L1
L2
L3
L4

C1

C2

C3

C4

C5

a[1][1]

a[1][2]

a[1][3]

a[1][4]

a[1][5]

a[2][1]

a[2][2]

a[2][3]

a[2][4]

a[2][5]

a[3][1]

a[3][2]

a[3][3]

a[3][4]

a[3][5]

a[41[1]

a[4][2]

a[4][3]

a[4][4]

a[4][5]

C1

C2

C3

C4

C5

2

5

-3

9

-2

10

4

2

-5

-10

5

25

10

13

8

13

45

-50

20

100

Vreau să calculez suma elementelor matricei cu colţul stânga-sus în (2, 2) şi colţul dreapta-jos în (3,
4). Am marcat cu fundal galben elementele din cele două colţuri.
Asemănător cu ceea ce ştim de la vectori vom construi matricea sumelor parţiale. Elementele acestei
matrice au următoarea semnificaţie:
Sp[i][j] = suma elementelor din matricea care are colţul stânga-sus în poziţia (1, 1) iar colţul dreapta-jos în
poziţia (i, j).
Observaţie: Considerăm matricea declarată global astfel încât elementele aflate pe linia 0, respectiv
coloana 0 să aibă valoarea 0.

𝑺𝒑[𝒊][𝒋] = {

𝟎,
𝑺[𝒊 − 𝟏][𝒋] + 𝑺[𝒊][𝒋 − 𝟏] − 𝑺[𝒊 − 𝟏][𝒋 − 𝟏] + 𝒂[𝒊][𝒋],

𝒅𝒂𝒄𝒂 𝒊 = 𝟎 𝒔𝒂𝒖 𝒋 = 𝟎
𝒅𝒂𝒄𝒂 𝒊 > 𝟎 𝒔𝒊 𝒋 > 𝟎

Matricea sumelor parţiale este:

L1
L2

L3

L4

C1

C2

C3

C4

C5

2

2+5=7

7+(3)=4

4+9=13

13+(-2)=11

13+20-4+(-

11+24-13+(-

5)=24

10)=12

2+10=12

12+5=17

17+13=30

12+72+4=21

4+21-7+2=20

21+17-

51+20-

24+60-

77+12-

12+25=51

21+10=60

20+13=77

24+8=73

30+51-

109+60-51+(-

68+77-

105+73-

17+45=109

50)=68

60+20=105

77+100=201

Suma elementelor din matricea cu colţul stânga-sus (li, ci) şi colţul din dreapta-jos (lf, cf) va
putea fi calculată în felul următor:
Sp[lf][cf]-Sp[li-1][cf]-Sp[lf][ci-1]+Sp[li-1][ci-1]
Pentru exemplul nostru:

Sp[3][4]-Sp[1][4]-Sp[3][1]+Sp[1][1]=77-13-17+2=49
4 + 2 – 5 + 25 + 10 + 13 = 49

Suma elementelor din dreptunghiul care incepe la (li, ci) si se termina la (lf, cf) = Suma elementelor
din dreptunghiul care începe la (1,1) şi se termină la (lf, cf) – Suma elementelor din dreptunghiul care
începe la (1,1) şi se termină la (li-1, cf) – Suma elementelor din dreptunghiul care începe la (1,1) şi se

termină la (lf, ci-1) + Suma elementelor din dreptunghiul care începe la (1,1) şi se termină la (li-1, ci1).

C1

C2

C3

C4

C5

L1

2

7

4

13

11

L2

12

21

20

24

12

L3

17

51

60

77

73

L4

30

109

68

105

201

Sp[lf][cf] (suma elementelor din dreptunghiul cu colţul stânga-sus (1,1) şi colţul drepta-jos (3,4))
Sp[3,4]=77

L1
L2
L3
L4

C1

C2

C3

C4

C5

2

5

-3

9

-2

10

4

2

-5

-10

5

25

10

13

8

13

45

-50

20

100

Trebuie să scădem din sumă două zone.
Sp[li-1][cf] (suma elementelor din dreptunghiul cu colţul stânga-sus (1,1) şi colţul drepta-jos (1,4))
Sp[1,4]=13

L1

L2

L3

C1

C2

C3

C4

C5

2

5

-3

9

-2

10

4

2

-5

-10

5

25

10

13

8

L4
13

45

-50

20

100

Sp[lf][ci-1] (suma elementelor din dreptunghiul cu colţul stânga-sus (1,1) şi colţul drepta-jos (3,1))
Sp[3,1]=17

L1
L2
L3
L4

C1

C2

C3

C4

C5

2

5

-3

9

-2

10

4

2

-5

-10

5

25

10

13

8

13

45

-50

20

100

Observăm că o sumă a fost eliminată de două ori Sp[li-1][ci-1]. Deci, această sumă va trebui
adăugată.
Rezultă: 77 – 13 – 17 + 2 = 49

CITESTE m, n
//matricea initializata automat cu 0
//citesc elementele matricei si calculez matricea sumelor partiale
PENTRU i=1, m EXECUTA
PENTRU j=1, n EXECUTA
CITESTE a[i][j]
Sp[i][j]=Sp[i-1][j]+Sp[i][j-1]’-Sp[i-1][j-1]+a[i,j]
SFARSIT PENTRU
SFARSIT PENTRU
CITESTE li, ci, lf, cf //citesc coordonatele (stanga-sus si dreapta-jos) ale submatricei
SSp[lf][cf]-Sp[li-1][cf]-Sp[lf][ci-1]+Sp[li-1][ci-1]
SCRIE S
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M. Călineci, C. Țibu, S. Oancea - Aspecte transversale în abordarea și implementarea curriculumului
național, suport de curs ,Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - Proiect cofinanțat din Fondul
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ACTIVITĂȚI DESTINATE PĂRINȚILOR
ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII REZULTATELOR PRIVIND
CORECTAREA / RECUPERAREA / COMPENSAREA LIMBAJULUI
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea
Centrul Logopedic Interșcolar Vâlcea
Prof. Mariana Lazăr
Colegiul Național de Informatică „M.Basarab”
și Liceul Sanitar „A. Ivireanu” Rm.Vâlcea

ANUL ŞCOLAR ……………………………………………
Argument:
Familia are o nobilă responsabilitate pentru creșterea și educarea copilului. Încă de la primul contact
cu grădinița, cu grupa de copii sau cu clasa de elevi, copilul ar trebui să dețină abilitățile necesare integrării
și formării relațiilor cu ceilalți. Pentru aceasta, comunicarea cu ceilalți, înțelegerea mesajului verbal-scriscitit trebuie să se desfășoare cu succes.
Utilizarea unui limbaj corect facilitează integrarea în colectiv, rezultatele școlare, reducerea
abandonului, dar și dezvoltarea personalității copilului.
Programul de consiliere logopedică își propune îmbunătățirirea rezultatelor privind corectarea /
recuperarea / compensarea limbajului fiind elaborat ca răspuns la nevoia ca toți părinţii să cunoască și să
înțeleagă activitatea logopedică, dar și să fie pregătiți pentru continuarea activităților logopedice în familie
și în afara școlii.
Scop:
Optimizarea relaţiilor părinte – profesor logoped și părinte – copil, în demersul corectării /
recuperării / compensării limbajului.

Oiective:
1. Implicarea părinților în cunoașterea demersurilor logopedice potrivite deficienței copiilor.
2. Implicarea părinţilor în calitate de parteneri competenţi şi responsabili în corectarea și exersarea
corectă și permanentă a limbajului la copii în familie și în afara școlii sau familiei.
Grupul ţintă:
Părinţii copiilor/elevilor logopați, din învăţământul preşcolar și primar, care însoțesc copiii la
grădiniță/școală sau participă la activitățile logopedice on-line.
Obiective specifice:


familiarizarea părinţilor cu activitatea logopedică din cabinet sau din mediul on-line;

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare corectă în familie;
 exersarea abilităţilor de corectare permanentă a copiilor,
 responsabilizarea părinților pentru utilizarea comunicării corecte cu copiii,
 conștientizarea rolului de model pentru copil, în familie, în afara școlii.

Teme generale:
 ٭Rolul părintelui în corectarea vorbirii copilului.
 ٭Cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi a etapelor de dezvoltare.
 ٭Comunicarea în familie.
 ٭Copii cu dificultăţi de învăţare. Particularități ale copilului logopat.
 ٭Familia extinsă. Conlucrarea pentru însușirea la copii a unui limbaj corect.
Durata programului: anul școlar .....................................
Activităţi concrete
1. Întâlnirea cu părinţii / aparținătorii legali la cabinet sau în mediul virtual pentru cunoașterea
copilului, evaluarea logopedică, reevaluări.
2. Relaţia cu proprii copii în familie (supraprotejarea copiilor, utilizarea limbajului de bebeluș în
comunicarea cu copilul, comportamente neadecvate (așteptări prea înalte raportate la nivelul
dezvoltării copilului, utilizarea în exces a echipamentelor electronice de către copil...)
3. Identificarea părinţilor aflaţi în dificultate şi orientarea lor spre cabinetul de asistenţă
psihopedagogică în vederea oferirii serviciilor de consiliere psihologică în scopul echilibrării în
plan afectiv şi oferirii de sprijin până la depăşirea situaţiilor problemă
4. Recomandări pentru sprijinul integrarii copilului (spre exemplu, obținerea Certificatului de
orientare școlară a copilului și cunoașterea serviciilor de care poate beneficia)
5. Participarea părinților la activitățile logopedice la cabinet sau on-line – workshop-uri –
6. Continuarea activității de corectare a limbajului în afara școlii (exerciții cu rol asemănător
temelor).

7. Însuşirea bunelor practici în comunicarea cu copilul.
Activitățile
logopedice
Octombrie – Evaluarea
Decembrie
logopedică
amănunțită are loc
la prima întâlnire
cu
copilul
prezență în cabinet
sau on-line -.
Reevaluările se fac
de
regulă
la
începutul
semestrului
al
doilea și la sfârșitul
anului școlar.
Perioada

Octombrie

Cunoașterea
copilului
și
acomodarea
cu
activitatea
logopedică
(la
cabinet sau online). Activitățile
au menirea de a
atrage copilul și de
a stabili ordinea
intervențiilor
următoare.

Noiembrie - Activități
Decembrie
logopedice
specifice fiecărui
copil/elev,
conform
diagnosticului
logopedic stabilit.

Ianuarie
Iunie

Activitățile cu părinții

Rezultate

1.Prezentarea activității logopedice la Cunoașterea copilului
întâlnirea cu părinţii / aparținătorii legali
pentru cunoașterea copilului, evaluarea Evaluarea logopedică
logopedică.
Stabilirea aplicației de
2.Informarea
părinților/aparținătorilor contact on-line
despre aplicațiile ce pot fi folosite pentru
activitățile on-line.
Anamneza
3.Completarea
Anamneza.

fișei

logopedice.

4.Relaţia cu proprii copii în familie
(supraprotejarea
copiilor,
utilizarea
limbajului de bebeluș în comunicarea cu
copilul,
comportamente
neadecvate
(așteptări prea înalte raportate la nivelul
dezvoltării copilului, utilizarea în exces a
echipamentelor electronice de către
copil...)
5.Identificarea părinţilor aflaţi în
dificultate şi orientarea lor spre cabinetul
de asistenţă psihopedagogică în vederea
oferirii
serviciilor
de
consiliere
psihologică în scopul echilibrării în plan
afectiv şi oferirii de sprijin până la
depăşirea situaţiilor problemă

Corectarea
eventualelor
comportamente
ale
adulților,
care,
în
mediul familial și
extrașcolar pot afecta
achiziționarea
limbajului la copilul
logopat precum și
dezvoltarea
armonioasă
a
personalității lui
Posibilitatea orientării
familiei către cabinetul
de
consiliere
psihopedagogică din
școală
Orientarea copilului

6.Recomandări pentru sprijinul integrarii
copilului (spre exemplu, obținerea
Certificatului de orientare școlară a Familiarizarea
copilului și cunoașterea serviciilor de care părinților cu exercițiile
poate beneficia)
potrivite
deficienței
logopedice a copilului
7.Participarea părinților la activitățile
logopedice la cabinet sau on-line
Comunicarea eficientă
cu copilul
8.Continuarea activității de corectare a
limbajului în afara școlii (exerciții și Corectarea permanentă
recomandări cu rol asemănător temelor)
a copilului

9.Însuşirea
bunelor
practici
în
comunicarea cu copilul.
- Adaptarea
10.Participarea părinților la activitățile Familiarizarea
permanentă
a logopedice la cabinet sau on-line
părinților cu exercițiile
intervenției
potrivite
deficienței
logopedice
la 11.Continuarea activității de corectare a logopedice a copilului.
evoluția copilului. limbajului în afara școlii (recomandări și Comunicarea eficientă
Planificarea
exerciții cu rol de temă)
cu copilul.
terapiei urmează

demersurile
din
programele
logopedice,
în
funcție
de
deficientele
copilului și de
evoluția lui.
Iunie, ultima Recapitulare
săptămână
finală, evaluarea
de școală.
rezultatelor.

12.Însuşirea
bunelor
comunicarea cu copilul.

practici

în Obișnuirea familiei cu
activitatea de corectare
permanentă a copilului.

13.Continuarea activității de corectare a Corectarea permanentă
limbajului în afara școlii.
a copilului.
14.Recomandări pentru vacanță.

*Notă: În funcție de evoluția copilului și de implicarea familiei în activitățile logopedice, activitățile
de consiliere logopedică a părinților vor fi adecvate fiecărui caz.
Rezultate așteptate:


Creşterea nivelului implicării părinţilor ca parteneri informaţi, responsabili, în activitatea de
corectare a limbajului și în acțiunile de integrare școlară.



Corectarea deficiențelor de limbaj a copiilor.



Integrarea copiilor în școală, în colectivul de copii / elevi și în societate.

Dificultăţi estimate:
1. Neprezentarea la cabinet a părinților / bunicilor care petrec cea mai mare parte a timpului cu
copiii.
2. Imposibilitatea contactării on-line a copiilor din cauza lipsei echipamentelor IT sau a
reticenței persoanelor care îngrijesc copilul.
3. Programul încărcat al elevilor şi părinţilor poate afecta volumul şi calitatea informaţiilor
transmise precum şi necontinuarea exercițiilor acasă sau pierderea parțială a abilităților
formate în urma activităților logopedice.
4. Realizarea unei legături permanente cu familiile elevilor, într-o societate cu un ritm alert al
vieţii cotidiene, necesită eforturi deosebite din partea celor implicaţi.
5. Abandonul activității logopedice.
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METODE SI MIJLOACE DIDACTICE INTERACTIVE IN MEDIUL ONLINE
Prof. Înv. Primar Stoica Durla Raluca
Școala Gimnazială Prundeni
Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi în
clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de
învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție
este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și
creativitatea.
Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile
și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai mai interesant și
adaptat elevului digital.
Invățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și moduri susținute de tehnologii care permit
oricărui elev să acceseze cu ușurință informații interne și externe și să interacționeze în rețele cu experți
și colegi. Mixarea metodelor face ca învățarea să fie mai eficientă.
E cert faptul că predarea în mediul online este diferită, dar nu cu un grad înalt de dificultate,
informațiile pe care le vei preda rămân la fel, doar că vor trebui selectate metode interactive de predare,
deoarece la distanță este mai greu să-i ții focusați pe copii pe o perioadă mai lungă, astfel și interactivitatea
va fi la același nivel
E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie. Teoria ar
trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea informațiilor care
urmează să fie predate, recomand prezentările PowerPoint. Slide-urile vor cuprinde doar cele mai
importante informații, astfel, urmând să se dezvolte împreună subiectul cursului.
De asemenea, prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive, dar nu obositoare pentru ochi, astfel,
aleg o temă de culoare și culori care se pot citi.
Am realizat un PowerPoint pe care l-am folosit disciplina Limba şi Literatura Română,in activitatea
de predare-învațare,având ca titlul „Verbul”.
Câte verbe poți identifica în
fragmentul de mai jos?

Câte verbe poți identifica în
fragmentul de mai jos?

Ce exprimă fiecare verb?

Câte persoane realizează fiecare acțiune?

Vlad așteaptă cu
nerăbdare expoziția.

Vlad este în atelierul de
pictură.
El visează la vacanța de
vară și pictează un tablou
cu răsăritul soarelui.

El și profesoara de desen
au aranjat tablourile în
galeria de artă.

Arată răspunsul

Arată răspunsul

Cartonașe buclucașe

Învârte roata

Întoarce cartonașul și citește verbul. Spune un sinonim și un antonim.

a permite

Învârte roata și așteaptă până când
indicatorul se oprește în dreptul unei
căsuțe, spune un verb care să
îndeplinească cerințele, apoi
alcătuiește o propoziție cu acesta.

a culege

a vorbi
a omite

persoana I,
numărul plural

a ascunde

a termina

persoana a III-a,
numărul singular

a separa
a onora

a munci

a râde

Învârte roata

S-au putut expune cateva idei, insă cu toții ştim că internetul este foarte util în învățare, atât a celor
mici, cât şi a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o
motivație puternică pentru a o utiliza in mod eficient.
BIBLIOGARAFIE:
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METODE MODERNE FOLOSITE ÎN ONLINE
Prof. Calota Ionel Adrian
CNI MATEI BASARAB RM. VÂLCEA
Activitatea didactică online generează o serie de schimbări atât în ceea ce privește activitatea
cadrelor didactice, cât și în ceea ce privește activitatea elevilor. Procesul de predare învățare prin
intermediul platformelor educaționale implică prezența unor abilități digitale și a unor competențe de
sistematizare și prelucrare a conținuturilor. Relațiile didactice evoluează în direcția comunicării virtuale și
a socializării online. Realizarea unor resurse educaționale digitale facilitează accesarea materialelor într-un
ritm propriu adaptat nevoilor personale.
Utilizarea metodelor adecvate învățării online presupune un demers de analiză și alegere a cestora
în funcție de obiectivele vizate. Din multitudinea instrumentelor disponibile cadrul didactic relizează o
selecție având în vedere o serie de avantaje:
-comunicarea este multidirecționala
-accentul cade pe dezvoltarea gandirii
-încurajează participarea, inițiativa, creativitatea
-sunt centrate pe activitatea de învațare a copilului, acesta devenind subi ect al
procesului educațional
-sunt centrate pe acțiune, pe invațarea prin descoperire
-sunt flexibile, încurajează învatarea prin cooperare si capacitatea de autoevaluare la
copii
-stimuleaza motivația intrinsecă

-relația profesor-elev este democratică
-prin metodele moderne se încurajează participarea elevilor, inițiativa și creativitatea
Prezentăm o metodă numită „Eseul în cinci munute”ce poate fi utilizată atât în
activitatea didactică online, cât și în activitatea față în față. Nivelul de aplicabilitat e este
cel primar, disciplina limba română, clasa a II -a, a III-a, a IV-a.
Subiectul este „Textul narativ” și utilizm ca text suport „Dumbrava minunată” de
Mihail Sadoveanu.
Sarcini de lucru: imaginează-ți că te-ai afla singur sau însoțit doar de animalul tău de companie în
pădurea pe care o traversează Lizuca și Patrocle, noaptea. Prezintă intr-un eseu de 5 minute care ar fi stările
prin care ai trece și ce anume le-ar provoca.
Este o metodă care se folosește la sfarșitul orei, pentru a-i ajuta pe copii să-și adune ideile legate de
tema lecției și pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întamplat, în plan intelectual,
în acea oră. Acest eseu le cere elevilor să scrie un lucru pe care l-au învățat din lecția respectivă și să
formuleze o întrebare pe care o mai rețin în legatură cu aceasta.
Profesorul strange eseurile/colectează pe platforma de învățare de îndată ce elevii au terminat de
scris și le folosește pentru a-și planifica, la aceeași clasă, lecția următoare.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE
Prof. Osiac-Mișcodan Daniela
Școala Gimnazială Chevereșu-Mare,
Județul Timiș
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și
în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca
document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și
să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:
a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;
b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date;
c) să editeze fotografii și materiale video;
d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. Există numeroase
aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor
de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și
crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar.
Acest instrument Web se poate utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor conținuturi
de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de evaluare

formativă), exersarea unor conținuturi, identificarea unor informații necesare parcurgerii materiei.
Aplicația poate fi utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în
format digital.
Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale
elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei.
Itemii proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul
limitat de caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe
(aproximativ 20 secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea
de probleme.
Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând
resursele disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are
un nivel care poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum
posibilitatea de a imprima povestea creată pe site. Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi,
atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă
că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați să obțină rezultate tot mai bune la fiecare
sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, o procedură facilă, atât pentru
profesor, cât și pentru elevi.
Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor
instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea acestora într-o activitate al cărei caracter
ludic îi stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai bune.
Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în
relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente,
întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod
explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți
de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul
online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în
învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale.
Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere
individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care
contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită
atenția.
Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea
în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte
frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui
feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza
contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de

orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe
profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid.
Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă
a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele
indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale
sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de
banda limitata sau de trafic încărcat.
Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace
specifice, dintre care cel mai frecvent:
• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă d
• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev
Pe locurile următoare se situează:
• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și
ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale,
Digitaliada, LearningApps e grup, precum Whatsapp, Facebook messenger
• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc;
• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex,
Zoom, Meet, Teams, Skype.
Instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us,
Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe.
Sunt încă diferențe semnificative între mediul rural și urban în ce privește disponibilitatea
instrumentelor tehnologice. Dacă, în mediul rural, cadrele didactice găsesc mai potrivită, mai rapidă
și mai convenabilă utilizarea apelului telefonic și a aplicațiilor pentru comunicare asincronă cum ar
fi Whatsapp și Facebook Messenger, mediul urban are condițiile necesare pentru a face, într-o mai
mare măsură, apel la platforme de elearning și la aplicații pentru comunicare sincronă precum Webex,
Meet, Teams, Skype, Zoom .

Bibliografie:
1.Constantin Cucoș ,Mai 2020 Editura Universității din București
1. Karthwohl 2002 – David Karthwohl, A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview, în Theory
into Practice, volum 41, nr. 4, The Ohio State University, p. 212-218. Song 2015 – Meiyi Song, 2.
Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-inteachingand-learning/,

RED – CREATIVITATE ȘI ORIGINALITATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Prof. Nica Daiana – Cristina
ȘCOALA GIMN. NR. 4 – RM. VÂLCEA

Păstrând ideea unei abordări metodologice în spiritul programelor școlare în vigoare, voi prezenta,
în detaliu, o activitate de învățare la disciplina „Matematică și explorarea mediului”, clasa a II-a. În
realizarea demersului didactic am vizat o metodologie centrată pe competențe cheie. Descrierea
activității de învățare cu tema „Medii de viață” cuprinde prezentarea metodelor alese, pașii de
desfășurare, modalitățile de facilitare a implicării elevilor (individual, grup), resursele utilizate și
modalitățile de evaluare.
Toate instrumentele utilizate pentru a susține activitatea (ex.: suport vizual, fișele de lucru,
prezentarea PPT etc.) pot fi accesate cu ajutorul link-urilor indicate la finalul materialului.
Clasa: a II-a
Aria curriculară: Matematică şi știinţe ale naturii
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învăţare: „Toamna, doamnă ruginieˮ
Subiectul lecţiei: Medii de viață
Tipul lecţiei: recapitulare
Competență specifică:
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, jocul didactic, diagrama Venn, „hârtia de un
minut”, „metoda inteligenţelor multiple”, ciorchinele.
Material didactic: videoproiector, materiale PPT, coli albe, markere, carioci, şabloane, planșe şi
elemente de faună din diferite medii de viață.
Moduri de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe, în pereche

Scenariu didactic:
În faza de reactualizare a cunoștințelor anterioare le prezint elevilor un material PPT (Anexa
1) cu imagini şi informaţii despre mediile de viață, apoi realizează un ciorchine care reprezintă o schemă
de recapitulare (Anexa 2).

Anexa 2

În faza de stimulare a interesului, le propun elevilor un Joc didactic: ,,Jocul numelui’’. Le solicit
să scrie o plantă/un animal care poate fi întâlnit într-un anumit mediu de viață (ex. pădure) şi să înceapă
cu prima literă din prenumele său. (ex. Viorica - vulpe). După fiecare al patrulea elev, schimb mediul de
viață (ex. jungla, zona polară, deșert, etc.).
În faza de evocare, împart clasa în 4 grupe a câte 6 – 7 elevi, fiecăreia solicitându-i să descrie, pe
un poster, un animal dintre cele 4 propuse (cârtița, lupul, ciocănitoarea, rechinul), având ca suport
următoarele întrebări scrise pe tablă:
1. Cum se numește animalul echipei voastre? Deseneză-l!
2. Unde trăiește?
3. Cum se deplasează?
4. Cu ce se hrănește?
După 10 minute de lucru, un elev prezintă rezultatul muncii întregii echipe. Celelalte grupe pot
veni cu completări sau pot cere anumite informații suplimentare, care nu se regăsesc pe poster sau care
susțin ideile expuse.
Pentru a facilita încadrarea în activitate a tuturor elevilor, este ales câte un coordonator de echipă
care va urmări ca fiecare membru să își expună ideile, părerea. La realizarea posterului, lucrează simultan
toți copiii: unii desenează, alții extrag și notează informații, alții scriu.
În faza de realizare a sensului, după prezentarea lucrărilor, având ca suport posterele expuse,
copiii determină mediile de viață caracteristice regnului animal și numesc câțiva reprezentanți din fiecare
mediu.

În continuare voi realiza un joc, o aventură, ce facilitează înțelegerea, de către copiii, a relațiilor
cauză – efect (modificările din structura corpului ca rezultat al adaptării la diferite condiții/medii de
viață).
Elevii primesc câte o fișă pe care sunt scrise câteva noțiuni (ex.: sol, scorbură, cioc, aripă, apă,
omidă, etc.). Numesc un elev care va juca rolul unui animal (ex.: leu, barză, focă, etc.) El va merge pe la
fiecare coleg și va alege fișele cu noțiuni specifice animalului dat.
Deținătorul fișei trebuie să argumenteze alegerea făcută de cel care reprezintă un animal (ex. A
ales coada pentru că el reprezintă leul și acest animal are coadă cu ajutorul căreia…). Elevul ce joacă
rolul unui animal va explica de ce nu a ales anumite fișe. Activitatea este reluată de 3 – 4 ori, elevii
făcând schimb de fișe.
În faza de obţinere a performanţei voi utiliza Metoda inteligenţelor multiple. Elevii, împărţiţi în
5 grupe, vor primi fişe cu sarcini diferite.
Inteligenţa verbal – lingvistică:
Citiţi curiozităţile despre pădure, apoi comentaţi proverbul:„Pădurea, aurul verde al planetei”
Inteligenţa logico – matematică:
Calculaţi operaţiile scrise pe fiecare ramură şi veţi afla câţi copaci au plantat elevii clasei a II-a.
Inteligenţa naturalist:
Prezentaţi două dintre condițiile de viață ale deșertului.
Inteligenţa corporal – kinestezică: Vor primi pe fişă patru sarcini pentru un joc mut – mimarea unor medii
de viață bazându-se pe condițiile de trai oferite de acestea sau pe asocierea cu diferite animale/personaje
din filme/cărți.
Inteligenţa spaţială: Solicit elevilor să realizeze o sortare și apoi să poziționeze diferite animale pe planșe
ce reprezintă diferite medii de viață. În plicuri vor primi imagini cu animale pregătite dinainte (decupaje
din reviste). Vor avea și planșe cu diferite medii de viață, utilizate ca planșe suport.
Elevii vor prezenta rezultatele fiecărei grupe în faţa clasei.
În faza de fixare a cunoștințelor le propun copiilor realizarea unui poster ,,Copacul aşteptărilorˮ.
Împart elevilor câte o frunză decupată din hârtie şi cer fiecăruia să scrie un îndemn, slogan pentru ca în
viitor pădurea să fie cu adevărat „plămânul Pământului”. Mesajele create (hârtia de un minut) vor fi
expuse în ,,Copacul aşteptărilor”.
În faza de asigurare a feed-back-ului, copiii completează, în pereche, diagrama Venn cu
asemănări şi deosebiri între deșert și zona polară. (Anexa 3)

Anexa 3 - Diagrama Venn - asemănări şi deosebiri între DEȘERT şi ZONA POLARĂ.

DEȘERT

ZONA POLARĂ
(deosebiri)

(asemănări)

(deosebiri)

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________

În încheierea activităţii, fac aprecieri asupra modului de lucru al copiilor și felul în care au cooperat.
Temă: Le voi cere să completeze, pentru portofoliu, Fișa nr. 1 – Medii de viață (Anexa 4)

Anexa 4
Link-uri:
RED. Scenariu didactic
https://www.facebook.com/groups/resurseeducationaledeschise/permalink/416214742720834
Anexa 1 – PPT Medii de viață
https://www.facebook.com/groups/resurseeducationaledeschise/permalink/416215149387460
Anexa 2 - Ciorchine
https://www.facebook.com/groups/resurseeducationaledeschise/permalink/416215519387423
Anexa 3 – Diagrama Venn
https://www.facebook.com/groups/resurseeducationaledeschise/permalink/416214832720825
Anexa 4 – Fișă de portofoliu 1
https://www.facebook.com/groups/resurseeducationaledeschise/permalink/416214986054143

FIȘĂ DE EVALUARE
Prof. Nica Elena Loredana
C.N.I Matei Basarab
Data_______________
Numele și prenumele_____________
Punctaj estimat___________________
Punctaj obținut_____________________
Conținuturi verificate:
Limbaj figurat (comparaţia)
Textul descriptiv
Substantivul. Categoria determinării: articolul (hotărât, nehotărât). Posibilități combinatorii ale
substantivului (substantiv+ atribut). Prepoziția
Fișă de evaluare – clasa a V-a
Citește cu atenție textul următor:
Era o fetiţă mărunţică, însă voinică şi plinuţă. Rochiţa de doc albastru stătea strâmbă şi în chip cu totul
nepermis pe trupuşorul ei. Botinuţele îi erau pline de colb şi cu şireturile desfăcute. Colţunii căzuseră şi
arătau nişte picioruşe pârlite de soare, cu genunchii nu tocmai curaţi. CapuI era foarte scurt tuns,
băieţeşte, şi arăta în rotunzimea lui felurite bulbucături neregulate. NăsuşoruI mititel ar fi avut nevoie de
batistă, lucru pe care-l dovedeau şi mânecile rochiţei. Gura-i era cam mare şi obrajii prea roşii. Nu era
deloc frumuşică şi delicată duduia Lizuca. Numai ochii căprii, umbriţi de gene negre, aveau în ei câte-o
mică floare de lumină.(…)
Fetița începu a scânci subțire ca un căţeluș, înțepenindu-se în picioare și trăgându-se într-o parte.
- Lasă-mă! Dă-mi drumul! Tu ești o servitoare... Am să te spun la tata.
- Da? Ai să mă spui? Și slujnica îi făcu vânt înainte, ajutându-se puțin și cu piciorul. Domnu nu
vine degrabă acasă și până s-a întoarce el, îți spânzurăm noi chelea- n băț!
Lizuca făcu bot și întoarse o privire de ură pe sub sprâncenele încruntate.
- Așa? strigă slujnicuța; Lizuca, te uiți ca hoții? Are dreptate cuconița. Dihanie și soi rău ce ești!
Prinzând iar pe copilă de-o poală a rochiței, îi făcu ceea ce se cheamă un șurub,
răsucindu-i în moalele capului unghia cea mare și monturile degetelor. Văzând că Lizuca se stăpânește
încă, îi mai făcu unul și mai îndesat, și mai în răspăr, până ce simți sub degetele mânii celelilalte carnea
tremurând și auzi lacrimile forfotind în năsușorul cel neînsemnat.
(Dumbrava minunată, de Mihail Sadoveanu)

I. Lectură
1. Transcrie două secvențe ȋn care există cȃte o comparație.

2x3p=

6p
_____________________________________________________________________________
2.Prezintă, ȋn 30-50 de cuvinte, patru aspecte care se referă la ȋnfățișarea fetei.6 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Cu ce crezi că se ocupă, ȋn general, o servitoare?.2p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Explică, ȋn 50-60 de cuvinte secventa, Numai ochii căprii, umbriţi de gene negre, aveau în ei câte-o mică
floare de lumină, evidențiind si alte trăsături ale fetei. 8 p
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
II. Elemente de construcție a comunicării
Selectează varianta corectă de răspuns pentru enunțurile de mai jos:5x 4 p=20 p
5. Ȋn enunțul , Numai ochii căprii, umbriţi de gene negre, aveau în ei câte-o mică floare de lumină există:
a. patru substantive
b. cinci substantive
c. trei substantive
6. Substantivele din enunțul Numai ochii căprii, umbriţi de gene negre, aveau în ei câte-o mică floare de
lumină .au, ȋn ordine, genul:
a. masculin, feminin, feminin, feminin
b. neutru, feminin, feminin, neutru
c. neutru, feminin, feminin, masculin

7. Ȋn enunțul, Numai ochii căprii, umbriţi de gene negre, aveau în ei câte-o mică floare de lumină există:
a. două substantive nearticulate, un substantiv articulat hotărȃt și un substantiv articulat nehotărȃt
b. trei substantive nearticulate, un substantiv articulat hotărȃt și un substantiv articulat nehotărȃt
c. patru substantive nearticulate și un substantiv articulat hotărȃt
8. Ȋn enunțul. Prinzând iar pe copilă de-o poală a rochiței, îi făcu ceea ce se cheamă un șurub, există:
a. patru atribute
b. trei atribute
c. un atribut
9. Ȋn enunțul Numai ochii căprii, umbriţi de gene negre, aveau în ei câte-o mică floare de lumină, există:
a. două prepoziții
b. trei prepoziții
c. patru prepoziții
10. Subliniază greșelile, rescriind corect enunțurile:
15 p.
Apreciază prietenile adevărate.
Păsărelele cȃntau pe crengiile copacilor.
Discutase cu niște barcagiii.
Ȋn codri cei negri e răcoare.
Toți copii fac tema.

III. Redactare

33 p.

Scrie un text, de 80-100 de cuvinte, ȋn care să descrii animalul tău de companie/ animalul pe
care ți-ar plăcea să-l ai.
Ȋn realizarea compunerii, vei avea in vedere:
- detalierea a cinci aspecte ce țin de ȋnfățișare;
- evidențierea acțiunilor pentru care ȋl ȋndrăgești;
- utilizarea a două personificări și a două comparații ȋn descrierea lui;
- exprimare corectă, coerentă;
- așezare ȋn pagină și aspect.
Conținut- 20 p.; Redactare- 13 p.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5x3p-

Oficiu-10 p.
Barem de corectare
I. Lectură
1. transcrierea a două secvențe ȋn care există cȃte o comparație: Fetița începu a scânci subțire ca un căţeluș
; Lizuca, te uiți ca hoții 2x3p= 6 p
2. prezentarea, ȋn 30-50 de cuvinte, a patru aspecte care se referă la ȋnfățișarea fetei (4p – conținut; 2 p.redactare) 6 p
3. exemplu de răspuns:

2p

4. explicarea, ȋn 50-60 de cuvinte, a secventei date, evidențiind trăsăturile fetei (5p – conținut; 3 p.redactare)
II. Elemente de construcție a comunicării5x 4 p=20 p
5. a. patru substantive (ochii , gene ,floare, lumină)
6. a. masculin, feminin, feminin, feminin (ochii , gene ,floare, lumină)
7. a. două substantive nearticulate, un substantiv articulat hotărȃt și un substantiv articulat nehotărȃt (ochii
, gene , o floare, lumină)
8. c. un atribut (a rochiței)
9. b. trei prepoziții (de, în ,de)
10. (2p -sublinierea greșelii; 1 p- rescrierea corectă)

5x3p-

15 p.
Apreciază prietenile adevărate.
Păsărelele

cȃntau

pe

Apreciază prieteniile adevărate.

crengiile Păsărelele cȃntau pe crengile copacilor.

copacilor.
Discutase cu niște barcagiii.

Discutase cu niște barcagii.

Ȋn codri cei negri e răcoare .

Ȋn codrii cei negri e răcoare.

Toți copii fac tema.

Toți copiii fac tema.

III. Redactare

33p

Descrierea unui animal de companie:
-

prezentarea a cinci aspecte ce țin de ȋnfățișare ( specie, mărime, culoare, blană/ păr, ochi etc)

2x5 =10p
- evidențierea acțiunilor pentru care ȋl ȋndrăgești (manifestă afecțiune, parcă ȋnțelege sentimentele umane,
se joacă etc) 6 p
- crearea unor personificări și comparații- 4 p.
- exprimare corectă, coerentă -10 p (se va scădea 1 p. la orice greșeală de ortografie și de punctuație)
- așezare ȋn pagină și aspect
Oficiu-10 p.

- 3p

CREAREA MATERIALELOR RED PENTRU LECȚII DE FIZICĂ
DESFĂȘURATE ONLINE
Prof. Ochia Mădălina
Liceul Tehnologic “Ferdinand I” Rm. Vâlcea
Resursele Educaționale Deschise sunt resurse de învățare, utilizabile și adaptabile la nevoile specifice ale
procesului de învățare. Acestea permit, pe lângă utilizarea de creații proprii, și reutilizarea, revizuirea
resurselor existente, prin adaptare, ajustare, modificare, traducere. Totodată este permisă și remixarea
resurselor existente, pentru a crea ceva nou. De asemenea, redistribuirea permite reintroducerea în circuit a
propriilor creații după ce a fost adăugat un nou nivel valoric.
Nu orice rezultat al unei căutări pe Internet este în mod necesar un RED. Pentru a fi sigur de natura deschisă
a materialelor găsite, trebuie, mai întâi, verificată licența sub care sunt publicate. Pentru a ajunge la
rezultatele căutate, primul lucru pe care utilizatorul trebuie să îl facă este să folosească un motor de căutare
specializat.
Pentru a simplifica procesul de creare și partajare a RED, trebuie să se urmeze etapele de bază. Următoarele
cinci etape sunt esențiale în timpul creării unui material suplimentar de curs de tip RED în format Word.
I.

Profesorul trebuie să pregătească conținutul de învățare (text, imagini, link-uri etc.) întrun
document Word. În timpul acestui proces, profesorul trebuie să verifice cu atenție acuratețea
informațiilor furnizate, precum și citarea corectă a lucrărilor. Profesorul trebuie, de asemenea,
să se asigure că materialul furnizat poate fi ușor de citit de către oricine, luând în considerare,
de exemplu, factori precum dimensiunea textului, fonturi, culori, spațiere etc.

II.

Pentru a se asigura că documentul RED creat este accesibil, profesorul poate folosi instrumentul
de verificare a accesibilității din Microsoft Word.

III.

Profesorul trebuie apoi să adauge diverse cuvinte cheie (tag) resursei create. Aceste etichete
trebuie să fie legate de conținutul RED și vor fi utilizate ulterior de motoarele de căutare pentru
a găsi acest RED. De exemplu, dacă profesorul pregătește un RED cu privire la educația în
mediul online, acesta poate utiliza următoarele etichete: învățarea online, învățarea sincronă,
învățarea asincronă etc. În plus, profesorul trebuie să completeze mai multe informații
importante care pot ajuta de asemenea, în procesul de indexare a RED-ului în motoarele de
căutare, cum ar fi autorul, titlul, subiectul etc.

IV.

Profesorul trebuie să atribuie o licență deschisă RED-ului său. Licența atribuită trebuie aleasă
cu atenție pentru a satisface modurile preferate de utilizare a RED. La final, profesorul poate
copia licența necesară și o poate insera în documentul său.

V.

Profesorul își poate salva documentul Word ca PDF și îl poate partaja cu alții publicându-l pe
site-ul său personal sau încărcându-l într-o arhivă publică RED. Pentru a promova RED-urile

publicate, profesorii și elevii pot utiliza rețelele sociale pentru a face schimb de linkuri cu privire
la RED-urile lor. În plus, mai multe arhive și platforme RED oferă în prezent instrumente de
dezvoltare integrate pentru a facilita procesul de creare a RED-urilor pe care profesorii și elevii
le pot utiliza.
În tabelul de mai jos, sunt prezentate exemple de instrumente de dezvoltare RED

În cazul în care o RED este partajată în domeniul public, aceasta nu înseamnă că poate fi utilizată fără
restricții. De fapt, fiecare RED trebuie să aibă o licență deschisă care să definească modul în care poate
fi utilizată de către alte persoane.
În tabelul de mai jos, sunt exemplificate cele patru condiții de licență. Definițiile sunt preluate ca atare
din creativecommons.org (https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/)

Resursele educaționale deschise pot fi întâlnite sub formă de materiale digitale (de exemplu,
videoclipuri, audio, prezentări etc.), dar și sub formă de materiale clasice, pe suport de hârtie (de
exemplu, cărți tipărite etc.). Prin urmare, RED nu înseamnă doar învățarea la distanță. Cu toate acestea,
RED pot fi utilizate pentru a sprijini învățarea online. De obicei, RED sunt realizate în cea mai mare
parte sub formă de resurse digitale pentru a facilita reutilizarea lor de către alte persoane.
Bibliografie:
1. Ghid pentru aplicarea Practicilor Educaționale Deschise în timpul pandemiei de coronavirus;
utilizarea RED în conformitate cu recomandările UNESCO, mai 2020, versiunea 1.0

2. UNESCO (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. Online at https://
en.unesco.org/covid19/educationresponse.
3. Pavel Burloiu, V., Chirvase, T., Manolea, B., Voicu, O. et alia 2014. Ghid de bune practici RED

LE PRÉSENT DU VERBE AVOIR
FICHE PÉDAGOGIQUE
Prof. Perța Gabriela Mihaela
Școala Gimnazială Nr.4 Rm.Vâlcea
Niveau CECRL: A1 (première année d’étude)
Activité 1 : Mise en situation
Support : Chanson le verbe avoir : https://www.youtube.com/watch?v=HrdyXbwDfSI
Activité 2 : Exercices d’application



Exercice

1:

Tu

sais

conjuguer

le

verbe

avoir ?

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%
A8re_(FLE)/Le_verbe_avoir/Verbe_avoir_qq1258138ji


Exercice 2. Choisis le sujet convenable :
Exemple: Je / Tu / Elle as un livre.

a. Je / Tu / Elle a une gomme.
b. J’ / Tu / Elle ai onze ans.
c. Nous / Vous / Ils avez des cahiers.
d. Nous / Vous / Ils avons cours de français.
e. Nous / Tu / Elles as vingt crayons.
f. Nous / Vous / Ils ont la même passion.


Exercice 3. Complète avec la forme convenable du verbe AVOIR :
1. Moi, j’ai un stylo rouge. Et toi, tu … un stylo bleu.
2. Nous … des posters sur le mur. Et vous, vous … des affiches.
3. Claire … 12 ans. Luc et Paul … 13 ans.
4. Nous … 4 cours de maths par semaine et elles … 4 cours de roumain.



Exercice 4. Traduis en français.
1. Eu am o un stilou negru.
2. Noi avem un prieten englez.
3. Voi aveți oră de franceză.

4. Pe perete se află o hartă.
5. Ele au 11 ani.
6. Ei au un prieten simpatic.
7. Tu ai un birou și o bibliotecă.
8. Ea are o materie preferată ?
Activité

3:

Quizz

–

Le

présent

du

verbe

AVOIR :

https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(F
LE)/Le_verbe_avoir/Verbe_avoir_sv164793on

Bravo ! Tu as fini !

Sitographie :
o https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%
A8re_(FLE)/Le_verbe_avoir/Verbe_avoir_sv164793on
o https://www.youtube.com/watch?v=HrdyXbwDfSI
o https://www.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%
A8re_(FLE)/Le_verbe_avoir/Verbe_avoir_qq1258138ji

FISE LUCRU ALGORITMI, BAREME
Prof. Claudia Petre
Unitatea de învățare: Algoritmi
Clasa a V-a
Evaluare sumativă
TEST
Toate subiectele sunt obligatorii. Notați pe foaia de test răspunsul/răspunsurile corecte. Se acordă 1 punct
din oficiu. Timp de lucru 50 min;
Nr.crt Enunțul cerinței
I.

(1,5p) Potriviți în spațiile punctate, cuvintele: date de intrare, succesiune, particulară, definită,
date de ieșire, generală, astfel încât afirmațiile să fie adevărate.
a) Algoritmul este o....................finită de pași, realizați într-o ordine bine................, pentru
ca pornind de la date cunoscute numite..........................să obținem informații
numite....................................
b) Generalitatea este proprietatea algoritmilor prin care aceștia sunt concepuți pentru o clasă
.........................de probleme, nu pentru o problemă................................

Nr.crt Enunțul cerinței
II.

(1p) Evaluați următoarele expresii, știind că a și b au valorile a=7 și b=9:
a) a * 4 + b * ( 14 * a div 3-2 * b )
b) ( b + 5 * a ) div 2 > 10
c) a div 5 * 5
d) b mod a + 5

III.

IV.

(1p) Care din următoarele afirmații este adevărată:
a) > nu este operator relațional

c) div este operator aritmetic

b) mod este operator logic

d) <= este operator aritmetic

(1p) Ce rol are blocul:

a) introduce o întârziere de 1 secundă în cadrul execuției programului
b) determină programul să se blocheze
c) determină personajul să avanseze cu 1 secunda
d) Nici o acțiune
V.

(1,5p) Se citește un număr întreg a. Realizați algoritmul care să verifice dacă numărul a este par
sau impar.

VI.

(1,5p) Scrieți cifrele de pe coloana B de mai jos, în ordinea așezării finale a blocurilor grafice
corespunzătoare lor din coloana A, astfel încât să verifice realizarea cerinței din problema
enunțață anterior, utilizând Scratch
Coloana A

Coloana B
4

2

1

5

3

6

Nr.crt Enunțul cerinței
VII.

(1,5p) Se citește un număr întreg x. Să se construiască algoritmul, folosind secvența de mai jos,
care verifică dacă ultima cifră a numărului x este cuprinsă între 3 și 8 și să se afișeze mesajul Da,
iar în caz contrar Nu.
dacă ((x..........>… ) and (x.........<....)) atunci
scrie ”…..”
altfel
scrie “.......”
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
Se acordă 1 punct din oficiu.
Nr.

Punctaj

Itemi

Crt
I.

1,5p

b) generală

a) succesiune

(0,75p x 2)

particulară

date de intrare
date de ieșire

II.

1p

a) 154

b) true

c) 5

d) 7

(0,25p x 4)
III.

1p

c)

IV.

1p

a)

1,5p

pas 1. start

V.

pas 2. citește a
pas 3. dacă (a mod 2 = 0) atunci execută pas 4, altfel execută pas 5
pas 4. scrie ”număr par”
pas 5. scrie “număr impar”
pas 6. stop
VI.

1,5p

3, 1, 5, 2, 4, 6

(0,25p x 6)

VII.

1,5p

pas 1. start

(0,75p x 2)

pas 2. citește x
pas 3. dacă ((x mod 10 > 3) and (x mod 10 < 8)) atunci execută pas 4,
altfel execută pas 5
pas 4. scrie ”Da”
pas 5. scrie “Nu”
pas 6. stop

Unitatea de învățare: Algoritmi
Clasa a V-a

ALGORITMI - CLASA A V-A
FISA DE LUCRU
Toate subiectele sunt obligatorii. Notați pe foaia de test răspunsul/răspunsurile corecte. Se acordă 10
puncte din oficiu. Timp de lucru 30 min;
Nr.crt
I.

Enunțul cerinței
1. (20p) Stabiliți valoarea de adevăr/fals:
a) Algoritmul este o succesiune finită și ordonată de pași (operații) care transformă
datele de intrare în date de ieșire.
b) O schemă logică poate avea doar un Start și mai mult de un Stop.
c) Un pseudocod nu poate fi interpretat sau compilat de către un calculator dar poate fi
transformat intr-un limbaj de programare.
d) Aplicația Scratch nu este un mediu grafic interactiv.

II.

2. (20p) Completați spațiile punctate:
a) Proprietățile algoritmilor sunt: ………
b) Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmi:……….
c) În funcție de operatorii folosiți expresiile pot fi: ……
d) Structura alternativă permite:................

III.

3. (25p) Se citește un număr nenul pozitiv. Să se afișeze mesajul „da” dacă numărul
are ultima cifră mai mică decât 5 și în caz contrar mesajul „nu”.
Ex: 234 R: da
Ex: 28 R: nu

IV.

4. (25p) Se citesc două numere nenule pozitive. Să se afișeze maximul dintre ele.
Ex: 12, 34 R: 34

ALGORITMI - CLASA A V-A
BAREM FISA DE LUCRU
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nr.

Punctaj

Itemi

Crt
I.

(4x5p=20p)

1. Stabiliți valoarea de adevăr/fals:
a) A
b) F
c) A
d) F

II.

(4x5p=20p)

2. Completați spațiile punctate:
a) claritatea, generalitatea, finitudinea, completitudinea, eficiența.
b) date de intrare (preluate din citire), date de manevră (date
intermediare) și date de ieșire (transmise pentru afișare).
c) aritmetice, logice, relaționale.
d) selectarea între două sau mai multe acțiuni, în funcție de anumite
condiții.

III.

(25p)

citeste n
daca n mod 10<5 atunci
scrie “da”
altfel
scrie “nu”

IV.

(25p)

daca a<b atunci
scrie b
altfel
scrie a

SOFTWARE INTERDISCIPLINAR
– CONȘTIINȚĂ NAȚIONALĂ ȘI TRAGEDIA RĂZBOIULUI
Prof. Pop Mihaiela Antonela
Şcoala Gimnazială nr. 195, Bucureşti
Utilizarea noilor tehnologii informatice în educaţie favorizează trecerea la învăţarea interactivă,
având în vedere faptul că noile tehnologii permit împletirea învăţării cu informaţia.
Noile tehnologii informatice sunt bazate pe abordarea multimedia prin asocierea diferitelor
tehnologii: calculator, videoproiector, tabla interactivă, cameră video etc.

Lecţiile interactive vin în sprijinul procesului de predare/învăţare, oferind noi metode de învăţare
care îmbunătăţesc performanţa şcolară.
Lecţiile multimedia interactive sunt realizate într-o manieră atractivă, modernă şi motivantă,
contribuind la formarea de aptitudini, abilităţi şi competenţe.
Prezentările făcute de profesor, folosind noile tehnologii, permit realizarea de demonstraţii,
sintetizarea informaţiei, vizualizarea de fenomene, evidenţierea aspectelor majore avute în vedere într-o
manieră interactivă.
Elevii consideră că aceaste lecţii fac studiul mai interesant şi mai accesibil deoarece le este facilitată
învăţarea într-un ritm propriu, în concordanţă cu stilul de învăţare al fiecăruia, li se asigură accesul la
materiale exact când şi unde este necesar.
Exemplu de lecţie interactivă
În continuarea voi prezenta o lecţie interactivă interdisciplinară, realizată cu ajutorul programului
pentru animaţii AdobeFlash CS4.
Soft-ul <Conștiință națională și tragedia războiului în romanul „Pădurea spânzuraţilor” de Liviu
Rebreanu> prezintă tema Primului Război Mondial în literatură, istorie și filosofie.
Soft-ul este structurat în mai multe momente și submomente. Fiecare moment şi submoment
cuprinde conţinutul ştiinţific, conţinutul multimedia, activitatea de evaluare şi sarcinile de lucru în acord cu
modul în care profesorul dorește să își structureze lecția la clasă.
Modul de structuarea al lecţiilor este un element important pentru a oferi elevului un cadru plăcut de
învăţare, care să nu îl plictisească.
Momentul introductiv
În partea stângă a cadrului principal avem o casetă cu titlul “Conţinuturi”, în interiorul căreia sunt
inserate mai multe hyperlinkuri care permit utilizatorului să navigheze între diferitele secvenţe ale lecţiei.
Caseta “Conţinuturi” este vizibilă şi pe următoarele cadre ale lecţiei.
Partea centrală a cadrului principal este rezervată textului care se derulează cu ajutorul unui
scrollbar. Sursele vizuale se derulează de jos în sus cu o viteză potrivită pentru a putea fi vizualizate. În
momentul în care utilizatorul merge cu cursorul mouse-ului deasupra suitei de imagini, derularea se opreşte,
iar atunci când utilizatorul va da click pe una dintre imagini, aceasta se va mări. Atunci când utilizatorul va
deplasa cursorul mouse-ului în afara suitei de imagini, derularea reîncepe (Fig.1).
Tot în partea centrală este inserat un hyperlink cu titlul “Film” care face legătura cu resursa video.

Momentul 1
Partea centrală este rezervată textului, care este distribuit pe pagini. Navigarea între pagini se face cu
ajutorul butoanelor “înainte”/“înapoi”.

Textul apare fie sub forma de text ştiinţific pe care se sprijină demersul educaţional, fie sub formă de
hypertext. Hypertext-ul permite deschiderea de ecrane în care sunt date informaţii suplimentare sau sunt
prezentate imagini.
În secvenţa din Fig. 2 elevul are posibilitatea să descopere conţinuturi suplimentare realizând click
pe anumite butoane speciale sau pe alte elemente.
Textul şi imaginile sunt elemente prezente în toate momentele lecţiei.

Momentul 2
Animaţia din harta intitulată “Dubla monarhie” reprezintă realizarea unui buton cu eveniment la
mouse over. Textului din caseta i s-a aplicat un efect de fade (Fig.3).

Momentul 3
Harta intitulată “Frontul de vest” are următorul tip de animaţie: când elevul va da click pe butonul
“Play”, săgeţile care indică direcţiile de atac se animează şi se opresc (Fig.4). Animaţia permite elevului
să descopere care era situaţia frontului de vest în vara anului 1914.

Momentul 4
Animaţia din harta intitulată “Regatul României” reprezintă realizarea unui buton cu eveniment la
mouse over: când elevul va deplasa cursorul mouse-ului pe o anumită zonă a imaginii va apărea o casetă
cu informaţii despre zona respectivă (Fig.5). Când utilizatorul va da click pe hartă, imaginea se va schimba.
Animaţia îl ajută pe elev să descopere teritoriile care s-au unit cu ţara în 1918.

Momentul 5
Momentul 5 prezintă războiul în literatură.
Momentul 6
În momentul 6 tema războiului este tratată din punct de vedere filosofic.
Momentul 7
După studierea lecţiei, elevul are posiblitatea de a-şi evalua cunoştinţele dobândite prin exerciţii
interactive diverse: exerciţii cu itemi pereche, exerciţii cu itemi cu alegere simplă sau multiplă, de completat
frize cronologice etc.
În partea centrală inferioară sunt inserate hyperlinkuri care fac legătura cu ceilalţi itemi (Fig.6).
Componenta de evaluare permite utilizatorului să-şi verifice cunoştiinţele dobândite în cadrul lecţiei.

În concluzie, lecţiile interactive permit participarea activă a elevilor în cadrul lecţiei.
Animaţiile interactive, textele, evaluările, filmele de prezentare din cadrul unor astfel de lecţii îi ajută
pe elevi să înţeleagă mai bine fenomenele şi să înveţe cu plăcere. Fiecare are posibilitatea să parcurgă lecţia
în ritmul său şi să revină asupra lucrurilor care îi sunt neclare.
Procesul de învăţare este, prin urmare, transformat într-o activitate interesantă, o modalitate de a
descoperi şi explora, de a observa principii ştiinţifice complexe.

Bibliografie:
[1] Barnea, Al. (coord.), Istorie – manual pentru clasa a X-a, ed. Corint, Bucureşti, 2009
[2] Brut, Mihaela, Instrumente pentru e-learning, Ed. Polirom, Iași, 2006;
[3] Milbourne, P.,Oliver, M.,Kaplan, Ch., The Essential Guide to Flash CS4 with ActionScript;
[4] SIVECO Romania SA, Metodologia SIVECO de elaborarea a software-ului educational, 2008

SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS
Prof. Mihaela Popescu
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud Argeș
Alimentația sănătoasă este alimentația care corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ
nevoilor organismului și nu conține în exces factori alimentari de risc, precum alcool, sare, zaharuri sau
grăsimi saturate.
Niciun aliment singur nu poate furniza toți nutrienții esențiali organismului. Astfel este important
să se consume alimente din toate categoriile, pentru aportul lor, necesar și diferit, în vitamine, substanțe
minerale și fibre.
Creată în urmă cu mai bine de 20 de ani, în SUA, Piramida Alimentației Sănătoase a ajuns repede
să reprezinte un reper de încredere pentru persoanele interesate de un stil de viață sănătos.
Observăm că Piramida Alimentației Săntătoase nu oferă informații clare despre numărul porțiilor
pe care ar trebui să le consumăm zilnic din fiecare tip de aliment. Asta deoarece Piramida nu se dorește a
fi rigidă, iar porțiile si cantitățile care ar trebui consumate într-o dietă sănătoasă variază în funcție de
greutatea și activitatea fizică ale fiecăruia.
Există o singură regulă simplă și ușor de intuit, după care ar trebui să ne ghidăm când “citim”
Piramida:


o dietă sănătoasă include mai multe alimente din partea de jos și mai puține din partea de sus
Concepută cu ajutorul nutriţioniştilor, MyPlate ( farfuria mea ) delimitează clar cinci grupe de

alimente, în care cerealele şi legumele sunt pe primul loc, urmate de fructe şi proteine. Pe ultimul loc se
află produsele lactate.
8 sfaturi pentru o alimentație sănătoasă
1. Mâncăruri bazate pe amidon
Mâncărurile cu amidon ca pâinea, cereale, orez, paste și cartofi sunt o componentă importantă a
unei mese sănătoase și ar trebui să reprezinte o treime din mâncarea consumată. Sunt o sursa de energie și
sursa principală de nutrienți în dieta noastră. Pe lângă amidon aceste mâncăruri mai conțin și fibre, calciu,
fier și vitamina B.
2. Mâncarea integrală
Mancarea integrală conține mai mulți nutrienți decât mâncărurile cu amidon, de asemenea digestia
mâncării integrale se face mult mai încet și asta ajută să te simți plină mai mult timp.
3. Mâncați multe fructe și legume
Încercați să mâncați 5 feluri de fructele și legume în fiecare zi.
4. Mancați pește

Mulți dintre noi ar trebui să mănânce pește, incluzând o porție de "pește uleios" pe săptămână.
Este o excelentă sursă de proteine și conține multe minerale și vitamine. Consumați cel puțin două porții de
pește pe săptămână și nu uitați să includeți o porție de "pește uleios". Puteți să alegeți ori proaspăt, ori
înghețat, ori conservat- dar țineți minte peștele conservat sau afumat poate fi sărat.
5.

Reduceți

din

grăsimile

saturate

și

zahăr

Pentru a te menține sănătos avem nevoie și de grăsimi în dieta noastră. Ceea ce este important e
genul de grăsimi pe care le mâncăm. Sunt două tipuri de grăsimi:
- grăsimi saturate - dacă mănânci prea multe grăsimi saturate riști să crești colesterolul din sânge, care
sporește șansa de a avea o boală de inimă.
- grăsimi nesaturate- dacă mănânci grăsimi nesaturate în loc de grăsimi saturate poți să scazi colesterolul
din sânge.
6.Încercați

să

folosiți

mai

puțină

sare

-

nu

mai

mult

de

6

grame/zi

Multă lume crede că nu consumă prea multă sare, în special dacă nu o adaugă în mâncare. În fiecare
zi 85 % bărbați și 69 % femei consumă sare multă. Adulții și copiii peste 11 ani nu ar trebui să consume
mai mult de 6 grame pe zi. Copiii mai mici ar trebui să consume mult mai puțin. 75 % din sarea care o
consumăm este deja în mâncarea pe care o cumpărăm, de exemplu: cereale, supă, carne preparată și sosuri.
Consumul excesiv de sare poate avea ca și consecință scăderea tensiunii.
7. Beți multă apă!
Ar trebui sa bem 1,2 litri de apă sau alte lichide în fiecare zi, pentru a nu ne deshidrata. Când vremea
este caldă sau când suntem activi, corpul are nevoie de mai multă apă, dar evitați să consumați băuturi cu
un conținut mare de zahăr.
8.Nu

săriți

peste

micul

dejun

Micul dejun ne poate ajuta să căpătăm energia suficientă pentru a face față la ziua care urmează, de
asemenea poate fi un surplus de vitamine și minerale. Unele persoane sar peste micul dejun, crezând că-i
ajută să scape de greutate. Dar ei se înșeală, aceaste decizii pot avea consecințe grave asupra noastră,
deoarece putem să ratăm importanți nutrienți.
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REZUMAT
Alimentația sănătoasă este alimentația care corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ
nevoilor organismului și nu conține în exces factori alimentari de risc, precum alcool, sare, zaharuri sau
grăsimi saturate.
8 sfaturi pentru o alimentație sănătoasă
1. Mâncăruri bazate pe amidon
2. Mâncarea integrală
3. Mâncați multe fructe și legume
4. Mancați pește
5. Reduceți din grăsimile saturate și zahăr
6. Încercați să folosiți mai puțină sare - nu mai mult de 6 grame/zi
7. Beți multă apă!
8. Nu săriți peste micul dejun

TEST KAHOOT! – CLASA a IV-a
Prof. învățământ primar Popescu Mirela
C.N.I. „Matei Basarab”, Râmnicu-Vâlcea
Obiectul: Științe ale naturii
Subiectul: Medii de viață – Pădurea
Clasa: a IV-a
Competențe specifice: :
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
Sarcina de lucru pentru elevi:
La finalul lecției, elevii răspund la 10 întrebări pregătite de profesor, utilizând aplicația Kahoot!.
Elevii accesează, pe telefon, kahoot.it, își scriu prenumele și PIN-ul indicat pe videoproiecție. După
începerea jocului, aleg varianta corectă de răspuns pentru fiecare cerință.
Linkul pentru lansarea jocului Kahoot!:
https://create.kahoot.it/share/medii-de-viata-padurea/8cf9db3a-820c-4ee0-a74f-94c8e62cf6b5
Tip de activitate: Activitate în clasă/online
Sarcina de lucru: Individual
Modul probabil de desfășurare a activității:
Elevii vor rezolva testul, conectându-se pe kahoot.it, cu PIN-ul dat de cadrul didactic (disponibil pe
videoproiecție).
La sfârșitul sesiunii Kahoot! are loc o discuție cu elevii privind variantele corecte de răspuns.

Profesorul accesează rezultatele testului pentru a verifica numărul de răspunsuri corecte și poate da
explicații suplimentare, prin care să reactualizeze cunoștințele elevilor.
Utilizarea constantă a acestei aplicații îi stimulează pe elevi să fie atenți în timpul predării pentru a rezolva
cu ușurință întrebările de la finalul lecției și pentru a fixa informațiile primite în timpul orei.

Imagini: ro.wikipedia.org

PRINCIPIUL INVARIANTULUI
Prof. Mazilu Marin
Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” – Rm. Vâlcea

Introducere
Invariantul este o mărime, o relație sau o proprietate care rămâne neschimbată în urma aplicării sau
intervenției unei transformări.
Strategia constă în căutarea și găsirea invariantului. Acest principiu se aplică algoritmilor(jocuri,
transformări). Se realizează o anumită operație în mod repetat și ne punem întrebările: Ce rămâne la fel?
Ce rămâne invariant?
În general avem o situație inițială care este supusă în mod repetat unor transformări, după care se
cere să se demonstreze că în urma acestor transformări nu se poate ajunge la o anumită formă (situaţie), sau
să găsim forma finală a mărimii respective. Demonstrația se poate face depistând „caracteristica” obiectului
ce a fost supus transformării, adică “invariantul” transformării. Vom exemplifica prin câteva probleme
rezolvate.
Aplicații
1. Un cerc este împărțit în 6 sectoare. Numerele 1, 0, 1, 0, 0, 0
sunt scrise, în această ordine, în sectoare. La fiecare pas se pot
mări două numere din sectoare vecine cu 1. Este posibil ca după
câțiva pași să obținem șase numere egale?
Răspuns:
S = a1 – a2 + a3 – a4 + a5 – a6 = 2
Dacă toate numerele din sectoare ar fi egale atunci S = 0 Imposibil!
2. Pe o tablă sunt scrise toate numerele naturale de la 1 la 99. La fiecare operație înlocuim două numere de
pe tablă cu diferența lor. Poate să rămână la sfârșit un număr par? Dar un număr impar?
Răspuns:
La început pe tablă sunt 49 numere pare și 50 numere impare. Dacă se înlocuiesc 2 numere impare cu
diferența lor (care este pară) numărul numerelor impare scade cu 2. Dacă din cele 2 numere unul este impar
și celălalt par atunci ele se înlocuiesc cu diferența lor care este impară deci numărul numerelor impare
rămâne același. Dacă ambele numere sunt pare atunci și diferența lor este tot pară deci scade numărul
numerelor pare cu 1 dar numărul numerelor impare rămâne același. Deci invariantul în acest caz este
numărul numerelor impare care întotdeauna este un număr par. Deci în final nu poate rămâne un singur
număr impar.

3. Pe o tablă sunt scrise numerele naturale de la 1 la 2000. La fiecare pas se șterg două numere și se scrie
în loc suma lor micșorată cu 2. Aflați ultimul număr rămas scris pe tablă.
Răspuns:
Fie S suma inițială a numerelor scrise pe tablă. Suma numerelor de pe tablă scade cu 2 la fiecare pas. Sunt
necesari 1999 pași pentru ca pe tablă să rămână un singur număr. Deci avem ultimul număr egal cu S –
2x1999.
4. Pe o tablă sunt scrise numerele naturale de la 1 la 1987. La fiecare pas se șterg câteva numere și se scrie
în loc restul dat de suma numerelor șterse la împărțirea cu 7. La un moment dat pe tablă au rămas două
numere dintre care unul este 987. Aflați care este celălalt număr rămas pe tablă.
Răspuns:
În acest caz invariantul este restul împărțirii la 7 al sumei 1 + 2 + 3 + … + 1987 adică 0.
Dacă x este al doilea număr rămas pe tablă atunci x + 987 se divide cu 7, deci x este multiplu de 7. Dar unul
din ultimele 2 numere rămase pe tablă trebuie să fie restul împărțirii la 7 și cum 987 ”este cam mare” atunci
x este acela. Obținem imediat x = 0.
5. Pe o tablă sunt desenate 14 cerculeţe albe, 17 roşii şi 18 verzi. Se şterg două cerculeţe de culori diferite
şi se desenează în loc un cerculeţ de a treia culoare. Se repetă operaţia până rămâne un singur cerculeţ.
Precizaţi culoarea lui.
Răspuns:
Sunt în total 49 de cerculeţe,deci pentru a ajunge în final la un cerculeţ.sunt necesari 48 de paşi. La fiecare
pas, numărul cerculeţelor de fiecare culoare îşi schimbă paritatea,deci după un număr par de paşi (48)
paritatea numărului de cerculeţe de fiecare culoare rămâne aceeaşi cu cea iniţială. Deducem că în final va
ramâne un cerculeţ roşu.(unu fiind impar ca şi 17).
6. Un balaur are 2011 capete. Un cavaler poate să taie cu o lovitură a sabiei 11, 14 sau 15 capete. În fiecare
caz îi cresc la loc 8, 17 sau 12 capete. Este posibil ca balaurul să fie omorât?
Răspuns:
Numărul capetelor balaurului după fiecare lovitură prin împărțirea la 3 dă de fiecare dată același rest(acesta
e invariantul!!). Cum 2011 dă restul 1 la împărțirea cu 3 atunci mereu balaurul va avea un număr de capete
de forma 3k + 1.
7. În pomul minune grădinarul a făcut să crească 25 banane și 30 portocale. În fiecare zi el rupe două fructe
și în același timp în pom mai crește un fruct. Dacă rupe două fructe de același fel atunci crește o portocală,
iar dacă rupe două fructe diferite atunci crește o banană.
Care este ultimul fruct din acest pom minune și de ce ?
Răspuns:
În acest caz invariantul transformării este numărul impar de banane. Deci ultimul fruct este o banană.
Concret, dacă rupe o banană și o portocală atunci crește la loc o banană. Dacă rupe două banane sau două
portocale atunci numărul bananelor rămâne impar.

8. Pe o tablă sunt scrise semne de “+”şi “─”. Ştergem două semne şi le înlocuim cu un semn “+” sau “─”
după următoarea regulă: dacă cele două semne şterse sunt identice le înlocuim cu “+”, iar de sunt semne
diferite, le înlocuim cu “─”. Arătaţi că ultimul semn care rămâne pe tablă nu depinde de ordinea alegerii
perechilor ce le ştergem.
Răspuns:
Se observă că paritatea numărului de semne “─” nu se schimbă, pentru că ori dispar câte două semne
“─”(dacă semnele şterse sunt amândouă “─”) sau numărul de”minusuri” rămâne acelaşi dacă se şterge
un”+” şi un “─”. Deducem că dacă la început a fost un număr par de semne “─”ultimul semn rămas va fi
“+”, iar dacă la început era un număr impar de semne “─”,ultimul semn rămas este un “─” (pentru că unu
este impar, ca şi numărul “minuşilor”, paritatea lor fiind neschimbată).
9. Se consideră un număr natural căruia îi schimbăm în mod arbitrar ordinea cifrelor. Este posibil ca
diferența dintre numărul inițial și cel final să fie 2011?
Răspuns:
Numărul inițial și numărul obținut prin schimbarea arbitrară a cifrelor dau prin împărțirea la 9 același rest.
Deci diferența lor este multiplu de 9. Dar 2011 nu este multiplu de 9.
10. Pe o tablă sunt desenate 20 cerculețe albe, 21 roșii și 22 verzi. Se șterg 2 cercuri de culori diferite și se
desenează în loc un cerculeț de a treia culoare. Se repetă operația până pe tablă rămâne un singur steguleț.
Precizați culoarea acestuia.
11. În fiecare pătrățel al unei table 7x7 se află câte o furnică. La un anumit moment fiecare furnică se mută
într-un pătrățel vecin(pe orizontală sau verticală). Să se arate că cel puțin un pătrățel rămâne gol.
Răspuns:
Dacă considerăm colorate alternativ în alb și negru pătrățelele tablei din cele 49 de pătrățele 25 sunt albe și
24 negre (sau simetric). Deci 25 de furnici de pe pătrățelele albe se mută în cele 24 pătrățele negre iar cele
24 furnici de pe pătrățelele negre se mută pe cele 25 pătrățele albe și deci, conform principiului lui Dirichlet,
cel puțin un pătrățel alb rămâne gol.
12. O tablă de șah 8x8 este colorată în mod obișnuit. Se pot schimba culorile din toate pătrățelele unei linii
sau unei coloane. Se poate ajunge să avem un singur pătrățel negru?
Răspuns:
Din cele 64 pătrățele 32 sunt albe și 32 negre. Paritatea pătrățelelor ori negre ori albe nu se schimbă. Deci
nu putem obține un singur pătrățel negru.
13. Un elev scrie pe tablă numerele naturale de la 1 la 2012. Un alt elev vine la tablă și șterge câteva numere
și scrie în locul lor restul împărțirii la 11 a sumei acestora(numerelor șterse). Se continuă acest ”joc” până
când pe tablă rămân scrise doar două numere dintre care unul este 1001. Aflați care este celălalt număr
rămas scris pe tablă.

14. Un cal este situat inițial într-un colț al unei table de șah(8x8 pătrate). Calul pleacă ”la plimbare” și
efectuează 2011 sărituri. Justificați dacă după cele 2011 sărituri calul poate să se regăsească în colțul tablei
de unde a plecat.
15. Un cerc se împarte în 10 sectoare și în fiecare sector se pune câte o monedă. Un pas constă în mutarea
a două monede (oarecare) în sectoarele vecine. Să se arate că în urma unui număr finit de pași nu putem
aduna toate monedele într-un sector.
16. În Insula Culorilor există 13 cameleoni albaștri, 15 cameleoni galbeni și 17 cameleoni albaștri. Când se
întâlnesc doi cameleoni de culori diferite ei își schimbă culorile lor în cea de-a treia culoare. Este posibil ca
la un moment dat toți cameleonii să aibă aceeași culoare?
17. O cameră are dimensiunile podelei de 7m și 9m. În cele patru colțuri ale camerei se așază câte un dulap
având baza pătrat cu latura de 1m. Să se arate că suprafața podelei rămase nu se poate acoperi cu plăci
dreptunghiulare de dimensiuni 3m x 1m.
Răspuns:
Se vopsesc toate pătrățelele podelei în trei culori(roșu, portocaliu, verde) alternativ. La început avem 24
roșii, 23 portocalii și 23 verzi. Eliminând colțurile ne rămân 20 roșii, 23 portocalii și 23 verzi. O placă 3m
x 1m acoperă în orice așezare 1 pătrat roșu, 1 pătrat portocaliu și 1 verde. Dacă am putea acoperi podeaua
cu dreptunghiuri 3m x 1m ar trebui deci să avem același număr de pătrate vopsite cu aceeași culoare.
18. Într-unul din pătratele unei table de șah 8x8 este scris semnul ”+” iar în celelalte este scris semnul ”─”.
Înțelegem prin ”mutare” schimbarea tuturor semnelor dintr-o linie sau dintr-o coloană oarecare. Să se arate
că oricâte ”mutări” am efectua nu putem obține semnul ”+” în toate pătratele tablei.
Răspuns:
La început avem 63 de semne de ”+”. În urma oricărei ”mutări” numărul de semne de ”+” rămâne tot impar.
Deci nu putem avea 64 semne de ”+”.
19. Unei table de șah (8 x 8) i se înlătură 2 colțuri opuse(2 pătrățele). Justificați dacă se poate acoperi
suprafața rămasă cu dominouri, fără ca acestea să se suprapună.
20. Putem obține un dreptunghi din cele cinci forme de tetrominouri?
Răspuns: Patru din cele 5 tetrominouri ocupă câte două pătrățele albe si două negre. Deci ocupă 8 pătrățele
albe și 8 pătrățele negre. Rămân 4 pătrățele(2 negre și 2 albe) care trebuie să fie ocupate de tetrominoul în
formă de T.
21. O tablă de șah 8 x 8 poate fi acoperită cu 15 tetrominouri T și un tetrominou pătrat?
Răspuns: Tetrominoul pătrat ocupă 2 pătrățele albe și 2 pătrățele negre. Rămân să fie acoperite 30 pătrățele
albe și 30 pătrățele negre. Un tetrominou T acoperă un pătrățel alb și 3 negre sau unul negru și 3 albe.
Tetrominourile T ca să ocupe același număr de pătrățele albe și negre trebuie să fie în număr par. Dar noi
avem 15 tetrominouri T ….

22. O tablă 6 x 6 poate fi acoperită cu 9 tetrominouri de forma T?
Răspuns: Vezi problema 22.
23. O tablă 5 x 5 este colorată folosind cinci culori, numerotate 1, 2, 3, 4, 5.
Completați figura alăturată, astfel încât fiecare culoare să apară o singură dată
în fiecare linie, coloană și diagonală. Ce culoare este în centru?

2

3

4

1

Răspuns: Colțul din stânga jos este ocupat obligatoriu de culoarea 5. Deci cele
două pătrățele de deasupra acestuia sunt colorate unul cu 3 și celălalt cu 4.
3

Tratând cele 2 posibilități obținem mereu în pătrățelul din centru culoarea 1.
Celelalte se colorează ușor ….

24. Pe o tablă 3 x 3 avem un singur pătrățel negru într-un colț, iar celelalte sunt albe. Vom numi mutare
operația prin care vom schimba culoarea tuturor pătrățelelor unei linii sau coloane. Demonstrați că, în urma
unui număr finit de mutări, tabla nu poate fi transformată într-o tablă complet albă.
25. Așezați 3 forme verzi în formă de ”U”(formate din 5 pătrate
fiecare) astfel încât să poată fi acoperite perfect de 5 forme roșii în
formă de ”I”(formate din 3 pătrate fiecare).
Formele de aceeași culoare nu trebuie să se suprapună nici măcar
parțial.
Răspuns:
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PROIECT DIDACTIC
PROF. Cocoloș Bogdan
ȘCOALA: Școala Gimnazială ”Radu Tudoran” Comuna Blejoi
CLASA: a V-a
DATA: 26.03.2018
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE INVĂȚARE: Fracţii zecimale
TEMA LECȚIEI: Operații cu fracții zecimale
TIPUL LECȚIEI: Lecție de fixare și consolidare
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu fracții zecimale;

2.Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea
calculului cu fracţii zecimale.
3.Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii
efectuării operaţiilor.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Fiecare elev va fi capabil:
-să cunoască operaţiile cu fracţii zecimale, adunarea, scăderea, înmulţirea, ridicarea la putere şi împărţirea
fracţiilor zecimale;
-să cunoască ordinea efectuării operaţiilor ;
-să argumenteze paşii de rezolvare a unui exerciţiu;
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Conversația euristică, explicația, exercițiul, testarea
conexiunii inverse, munca independentă.
MIJLOACE DE INVĂȚĂMÂNT: manualul, creta, tabla, culegere de probleme, fișe de lucru.
BIBLIOGRAFIE :
a) Pentru elevi:
Manualul de matematică cls. a V-a
Autori: Ion Cicu, Ștefan Smarandache, Ed. Intuitext
Culegere de problem cls. a V-a
Autori: Marius Perianu, Catalin Stănică, Ed. Clubul Matematicienilor
Culegere de probleme cls. a V-a
Autori: Sorin Peligrad, Dan Zaharia, Maria Zaharia, Ed. Paralela 45
Internet: www.notemari.ro
b) Pentru profesor:
Metodica predării matematicii
Autori: Dan Branzei, Roxana Branzei
Tehnici moderne de predare
Autori: Simina Bejenaru, Iulia Baftalean-Igna
www.mateinfo.ro , www.didactic.ro .
SCENARIU DIDACTIC
Nr.

Momentul

Continut si sarcini Activitatea

Metode si

Moduri de

crt.

Lecției

de invatare

elevilor

procedee

organizare

1.

Moment

Profesorul

Elevii răspund Conversați

2’

organizatori

pregătește

c

pentru

clasa intrebărilor
lecție: puse

absențe, disciplina, profesor,
captarea atenției.

insușesc

a
de
iși

Frontal

Evaluare

observațiile și
recomandările
primite.
2.

Profesorul verifică Elevii verifică Expicația

Frontal,

temei pentru

prin

individual

acasa

elevii și-au făcut corectează

Verificarea

5’

sondaj

daca temele,

tema. In cazul in unde
care

au nesesar

elevii

intâmpinat

și

unele răspund

dificultăți
rezolvarea

este

in intrebărilor
temei puse

profesorul

de

le profesor.

explică și impreună
rezolvă problemele
respective.
3.

Reactualizar 5’

Profesorul le cere Elevii raspund

ea

elevilor să raspundă oral

cunoștințelo

la

r

intrebari:

la discutii,

-care este ordinea

de

efectuării

formula

operațiilor;

enunturi

-care este formula

corecte

la

urmatoarele intrebari.

mediei aritmetice;
-care sunt regulile
de calcul cu puteri.

4.

Comunicare
a

titlului

1’

Profesorul
titlul

anuță Elevii noteaza

lecției

: in caiete titlul

lecției și a

Operații cu fracții lecției.

obiectivelor

zecimale .

sale

Principalele
obiective ale acestei
lecții

sunt

cunoșterea regulilor
de adunare, scădere,
inmulțire, împărțire

Frontal

Capacitate
a

de

a

participa

a

a fracțiilor zecimale
finite.
5.

Desfășurare

3

Rezolvarea

Elevii rezolvă Conversați

a lecției noi

0’

problemelor din fișa la

tablă a

exercițiile

de lucru.

Frontal

Capacitate

individual

a

Explicația

propuse

a

participa
la discuții,

de exersarea

profesor.

de

descoperire

de

a

a

formula
enunțuri
corecte.

6.

Profesorul propune Elevii rezolva Conversați

Frontal

Capacitate

feedback-

spre

individual

a

ului

exercitii

Asigurarea

4’

rezolvare in

banci a
Explicația

exercitiile

suplimentare

in propuse

de

a

recepta

de exersarea

mesajul,

urma carora verifica profesor.

de

deprinderile

de

formula

calcul dobandite de

enunțuri

elevi. Se verifica

corecte si

daca

de

rezultatul

a

fost obtinut de toti

rezolva

elevii. Se solicita

exerciții.

a

a

explicatii din partea
elevilor.

7.

Evaluare.

2’

Elevii sunt apreciați Elevii
in

funcție

sunt Conversați

de atenți

la a

participarea la lecție observațiile
făcute

.

Frontal,
individual

Explicația
de

profesor.
8.

Tema pentru 1’

Profesorul

indică Elevii

acasă.

exercițiile din fișa notează

iși Conversați
tema a

de lucru rămase ca pentru acasa.
temă pentru acasă.
Calculele din fișa următoare sunt grupate 2 câte 2 , rezultatele obținute reprezentând latitudinea și
longitudinea unui anume punct de pe glob. Copiii lucreză în perechi , iar rezultatele obținute sunt introduse
într-o aplicație care imediat afișează orașul respectiv.

În felul acesta , copiii au putut urmări pe ecranul proiectorului parcursul goeletei Speranța, din portul
Constanța și până în Țara de foc..
FIȘĂ DE LUCRU
„ÎN CĂUTAREA LUI PIERRE VAILLANT”
1. Calculați 12,7 ∙ 2,2 + 13,068.
2. Calculați 93,24 ∶ 4 + 5,66.
3. Calculați media aritmetică a numerelor 14,5 si 61,3.
4. Calculați media aritmetică a numerelor 17,97; 44,55 si 8,4.
5. Media aritmetică a două numere este egală cu 24,83. Daca unul dintre numere este 18,4 aflați celălalt
număr.
6. Media aritmetică a 4 numere este 9,83. Media aritmetică a primelor trei numere este 2,34. Aflați cel
de-al patrulea număr.
7. Calculați 3,458 + 2,17 ∙ 0,6 + 6,22 .
8. Dacă 𝑎 + 𝑏 = 0,58 și 𝑏 + 𝑐 = 0,24 , calculați 8𝑎 + 11𝑏 + 3𝑐.
9. Calculați 1,27 ∶ 0,2 + 1,697.
10. Daca 𝑥 = 4,2 , atunci determinați numărul

𝑝=

(7 − 𝑥) ∙ (6 − 𝑥) ∙ (5 − 𝑥) + 30,768.
11. Calculați 2 ∙ (2,82 + 3,22 ) − 1,26.
12. Calculați (1,3 + 1,32 + 1,33 ) ∙ 10 + 4,29.
13. Calculați 5,77 ∙ 4,233 + 5,77 ∙ 1,767.
14. Calculați 27,66 + (0,322 + 0,83 ) ∶ 0,02.

PROIECT DIDACTIC
Prof. învățământ primar: Stîrcea Denisa
C.N.I Matei Basarab
Unitatea de învățământ: Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab”,Rm.Vâlcea
Data: 11.11.2020
Clasa: Pregătitoare B
Interval orar: 9:00-9:40
Profesor învățământ primar: Stîrcea Denisa
Aria curriculară: Limbă și Comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învățare: Talentatul Eli
Subiectul lecției: Sunetul e si literele E, e

Tipul lecției: predare
Competenţe generale
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;
3. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.
Competențe specifice
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:


O1 - Recunoastereasunetului e și literele E, e prin imagini;



O2 -Exemplificarea de cuvinte care conțin sunetele,,e, E” la începutul cuvântului;



O3 -Scrierealiterei E de tipar;



O4 -Manifestarea interesului pentru oră, participând activ la desfășurarea ei.

Strategii didactice
Metode şi procedee :conversația, explicația, observareadirijată, demonstrația;
Mijloace de învăţamant : manual, imagini;
Forme de organizare: activitate frontală, individuală.
Managementul resurselorși al timpului:
Resurse umane: professor învățământ primar, 25 de elevi;
Resurse temporale: 40 de minute.
Resurse spațiale: platforma Classroom
Resurse materiale: caiet, fişă de lucru, imagini, stilou, creion, culori.

Bibliografie
Programaşcolarăpentrudisciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Clasa pregătitoare, clasa I
şiclasa a II-a, Bucureşti, 2013
DESFĂŞURAREA LECȚIEI

Momentele

Activitatea

Activitatea

lecției

propunătorului

elevilor

Strategie didactică
Metode

Mijloace

Forme

Evaluare
de

organizare

1.Moment

Asigur condițiile

se Conversația

organizatoric

necesare

(2 minute)

desfășurarea

pentru

lecției:

de romană.

Elevii

pentru pregătesc
ora

Caiet,

Frontal

Observare

creioane

sistematică a

colorate

comportamen
tului elevilor

-pregătirea
materialului
didactic necesar
2.Captarea

Exerciţiu

pentru Eleviisuntat

atenției

captarea atenţiei și enţi.

(4 minute)

energizare

Conversația

Frontal

Observare
sistematică a

Surpriza

de

comportamen

dimineață

tului elevilor

Cantecul
elefantului

cu

miscări de dans.
https://youtu.be/n
Y3N_j6KmNE
3.Anunțarea

Anunț

temei

lecţiei.

tema Rețin tema Explicația

Frontal

lecției.

Observare
sistematică a

(3

Le spun că astăzi

comportamen

minute)

vom învăța litera

tului elevilor

și sunetul E,e
distribui Ridică mâna

Le
4.Dirijarea

elevilor o ruletă de și răspund.

învăţării

pe word wall.

(25

La

et/resource/60702

trebuie

03

observe

Pe

ruletă

proiectate

Observarea

Individual

sistematică a

primul

comportamen

de https://wordwall.n exercițiu

minute)

Frontal

Laptop

tului elevilor

să

sunt imaginileşi

Explicația
Conversația

mai să spună ce Demonstrați

multe imagini, iar cuvant

a

fiecare reprezintă reprezintă.
un

cuvant

care

Caiet

începe cu litera E.
Frontal
Le citesc povestea Elevii
săptămanii

din ascultă
povestea.

Aprecieriverb
ale

caietul de creație

Explicația

1, pagina 77

Conversația

,,Elefantul curios”
de

Rudyard

Kipling

Caiet
Explicația
Conversația
În timp ce le citesc

Demonstrați

povestea le pun

a

imagini cu scene Elevii
reprezentative din citestesc și
poveste.
despart pe

Aprecieriverb
creion

ale

Fronta

rand
https://youtu.be/9

cuvintele.

m_CSJGhqyQ
Creion
Citirea fișei din

Explicația

,,Clubul

Conversația

de

lectură”

Demonstrați imagini

Literele

a

a,A,m,M,I,I,u,U,r,

Individual

R,e,E

Caiet

La

primul

exercițiu
desenează
tot

atatea

buline cate

sunete

aud

în
denumirea
imaginii.

La al doilea
exercițiu
colorează
doar
casuțele
care conțin
literele E si
e.
Despărtirea

în

silabe a cuvintelor
ra-ma

La al treilea
exercițiu
realizează
continuare

ar-ma

antrenament

me-reu

ulului,

ar-me

Eli

pe bicicletă.

ur-me

La

ultimul

exercițiu
decorează
Le

sharuiesc

pagina18

din

caietul,,Talentatul
Eli” și începem
rezolvarea
exercițiilor.

evantaiul lui
Eli,

apoi

completează
randurile cu
litera
învațată.

5.Încheierea

Adresez întrebări Răspund

Conversația

activității

despre lecţie.

Explicația

(2minute)

întrebărilor

Frontal

Observare
sistematică a

despre lecție

comportamen

și își fixează

tului elevilor

cunoștințele
despre litera
E.
aprecieri Ascultă

Conversația

6.Evaluarea

Fac

Frontal

Observare

activității

verbale

(2 minute)

participării

comportam

elevilor la lecţie.

ntului elevilor

sistematică a

asupra aprecierile

PROIECT DIDACTIC
Prof. Ancuţa Bianca
C.N.I Matei Basarab
DATA: 21.01.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”
UNITATEA DE APLICAȚIE: Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”
PROPUNĂTOR: Ancuţa Bianca
CLASA: Pregătitoare D
INTERVAL ORAR: 9:50-10:30

ARIA CURRICULARA: Matematică și Explorarea Mediului
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „Pinguinul schior”
SUBIECTUL LECȚIEI: „Scăderea cu o unitatea. Iarna”
TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi
FORMA DE REALIZARE: frontală, individuală.
SCOPUL LECȚIEI:
 Dezvoltarea capacității de a efectua operații de scădere în concentrul 0-10
COMPETENȚE GENERALE:
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
COMPETENȚE SPECIFICE:
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităţi;
4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin desene
şi operatorii logici „şi”, „nu”;
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 031, cu ajutorul obiectelor.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să recunoască fenomenele naturii în imaginile prezentate;
O2: să identifice corect rezultatele corespunzătoare exercițiilor de scădere;
O3: să completeze mulțimile cu numărul de elemente corespunzătoare cerinței;
O4: să manifeste spirit de cooperare în realizarea sarcinilor didactice.
STRATEGII DIDACTICE


Metode şi procedee:conversația,explicația,exercițiul,observația,problematizarea.



Mijloace de învăţământ: ~demonstrative: fișe digitale,resurse RED
~individuale: caietul, manual,fișe de lucru



Forme de organizare: individuală, frontală.

MANAGEMENTUL RESURSELOR ȘI TIMPULUI
 Resurse umane:
 ~ 25 elevi
 ~ Profesor învățământ primar: Ancuța Bianca
 Resurse temporale:40 minute
 Resurse spațiale:oră desfășurată online –platforma Google Meet
BIBLIOGRAFIE:
1.Programa școlară

https://www.edums.ro/invprimar/25_Matematica_explorarea_mediului_CP_II_OMEN.pdf
2.Resurse RED:
-https://wordwall.net/resource/7496737
-https://learningapps.org/display?v=pohrz9u4521
3.Manualul și caietele speciale pentru matematică
4.Fișe de lucru
SCENARIU DIDACTIC
Evenimentele

Conținutul științific

Strategii didactice

Evaluare

didactice
Metode

și Mijloace de Forme de

procedee
1.Momentul

Mă prezint elevilor și asigur Observația

organizatoric

condițiilor

necesare

învățământ

organizare
frontală

bunei Conversația

desfășurării a orei(conexiunea
la

internet,microfoanele

elevilor închise)
voi

Le

atenției

diferite imagini pe baza cărora
trebuie

prezenta

elevilor Conversația

2.Captarea

să

frontală

Evaluarea
observativă

identifice

fenomenele naturii,precizând
și anotimpurile ilustrate.
Link:
https://wordwall.net/resource/

Site

7496737

wordwall

(„Analizați

imaginea

și

precizați ce fenomen este
ilustrat”)
3.Reactualizarea

Le

voi

adresa

cunoștințelor

întrebări precum:

copiilor

1.„Maria a primit 2 mere de la Conversația
bunica sa. Sora ei ,Dana ia
mai dat un măr. Câte mere are
acum

Maria?”

-

posibil Observația

răspuns al elevului „Maria are
3 mere.”
2.„Crina are 4 flori și a mai
primit o floare cadou. Câte

Evaluare
frontală

observativă

flori are Crina în total?posibil răspuns al elevului
„Crina are 5 flori.”
4.Anunțarea
temei

Le voi spune copiilor că vom
și rezolva

sarcinile

date

de

precizarea

Pinguinul Linu pe care le-a

obiectivelor

pregătit

pentru

ora

de

frontală

matematică.(„Pinguinul Linu Explicația
ne-a pregătit câteva exerciții
pentru a le lucra ca să vadă cât
de descurcăreți sunteți”)
5.Dirijarea

Le

voi

învățării

caietului

indica

numărul

corespunzător,

precum și numărul paginii de
unde

vor lucra exercițiile.

Evaluare

Înainte de fiecare exercițiu le

frontală-

voi explica cerința pe înțelesul

observativă

lor,repetând-o de mai multe Conversația

Caietul

ori pentru a fi sigură că au

lucru

înțeles-o.

(„La

de Frontală

primul

Individual

exercițiu trebuie să scriem
numărul cu 1 mai mic decât Explicația
cel

de

lângă

mânușă,de

exemplu numărul de lângă
prima

mânușă este 4,iar

Site

numărul mai mic cu 1 decât el Exercițiul

Learningap

este 3”). După realizarea fișei

ps.

le voi spune că am pregătit un
joc pentru ei , partajându-le Problematiz
ecranul cu următorul site:

area

https://learningapps.org/displ
ay?v=pohrz9u4521
La fiecare operație de scădere
va fi numit un copil care
trebuie
solicitare.

să

răspundă

la

6.Obținerea

Pentru a-și însuși cunoștințele

performanței

acumulate elevii vor avea de Explicația
rezolvat exercițiile din fișa
atașată în anexa 2.
Acest
aflarea

exercițiu

Fișă
Exercițiul

presupune

răspunsului

de Frontal

lucru

observativă
individual

corect,

căruia îi este atribuit o culoare
cu care va fi colorată ulterior
mașina.
7.Încheierea

Fac aprecieri verbale privind Conversația

activității

comportamentul elevilor.

Anexa 1

Anexa 2

Evaluarea

frontală

PROIECTAREA UNEI ACTIVITĂȚI NONFORMALE
PENTRU PROGRAMUL ”ȘCOALA ALTFEL” ÎN MEDIUL ONLINE
Prof. Badea Alin
CNI „Matei Basarab”, Rm.Vâlcea
FIŞĂ DE ACTIVITATE
Titlul activităţii:

FAKE NEWS ȘI VULNERABILITATEA IN MEDIUL ONLINE

1. Coordonatorul activităţii: BADEA ALIN
2. Data desfăşurării: 31.03.2020
3. Durata activităţii: 2 ore
4. Grupul ţintă: elevii clasei a XI-a D
5. Parteneri implicaţi: 36 elevi
6. Competențe vizate:
a. Să se informeze corect în mediul online
b. Să conștientizeze pericolele la care se expun în mediul online și protejarea datelor personale
7. Resursele:
a. Procedurale: explicația, observarea, învățarea prin descoperire
b. Linkuri: https://funky.ong/facts/, https://www.youtube.com/,
c. https://www.dataprotection.ro/?page=Protectia_datelor_personale_si_siteurile_de_relationare_sociala&lang=ro
8. Descrierea activităţii:
Elevii vor fi mai motivați să se informeze corect în mediul online. Este foarte important să înțeleagă
impactul unor știri false la nivel național și mondial. Elevii vor începe să conștientizeze pericolele la care
se expun atunci când nu țin cont de protejarea datelor personale pe rețelele de socializare si pe alte platforme
online.
9. Rezultate aşteptate:
a. Dezvoltarea competențelor de a se informa corect în mediul vitual și de a-și proteja informațiile
personale împotriva accesului neautorizat.
b. Implicare mai activă și mai responsabilă a elevilor in activitatile online.
10. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. Proiecte powerpoint
b. Discuții în cadrul unei videoconferințe
c. Învățarea dobândește un pronunțat caracter practic-aplicativ, participativ și creativ.
11. Rezultate înregistrate:

a. Elevii au conștientizat ca există posibilitatea de a face diferența în mediul online între fake news
și good news, de pericolul la care se expun atunci când postează informații personale și imagini
pe rețelele de socializare.
b. Copiii au explorat site-uri unde sunt exemplificate știri false la nivel mondial, unde se detaliază
situațiile neplăcute prin care au trecut persoane care nu au ținut cont de protejarea datelor
personale în mediul virtual.
c. Organizarea informatiilor si a observatiilor sub forma unui portofoliu care sa cuprindă produse
ale învățării, produse ale conexiunii cu comunitatea, resurse pentru învățare.
12. Sugestii, recomandări:
a. Implicarea mai activă a elevilor în informarea cât mai corectă în mediul online
b. Continuarea unor astfel de proiecte care le dezvoltă interesul.

Resurse bibliografice:
https://funky.ong/facts/, https://www.youtube.com/, https://www.dataprotection.ro/

PROIECTAREA UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE UTILIZÂND
INSTRUMENTELE ONLINE
ADECVATE PARTICULARITĂȚILOR DE VÂRSTĂ ALE ELEVILOR ȘI
IMPLICAREA ELEVILOR CU CES ÎN ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE
Profesor în învățământul primar Drumeși Adriana Elena
Liceul George Țărnea Băbeni Vâlcea
Proiectarea unității de învățare tematice
Limba și literatura română, clasa a IV-a
Unitatea de învăţare 4
Magia iernii
Competențe generale:
1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
Conținuturi

Comp
etențe

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

1. Moş Crăciun a fost 3.4

-

răpit,

gândirii

după

Lyman 3.5

Frank Baum

4.1

folosirea

Google Aplicația

metodelor Platforma

critice

pentru classroom

learningapps

explorarea textelor

2. Povestirea scrisă a

- observarea dezacordului https://wordwall.net/resour

• observarea

unui text de mică

şi a altor abateri

sistematică

întindere după planul

-

dezvoltat de idei

interevaluarea

3. Substantivul. Felul

redactate

substantivelor

- discutarea greşelilor de obiecte, planşe

4. Pronunţăm şi scriem

ortografie

corect: n-are, n-avem,

- inventarea unor probe explicaţia,

n-aveți

pentru a verifica scrierea exerciţiul, problematizarea, verbale

ce/6704726/

autoevaluarea

şi substantivul

• evaluare

textelor a. materiale: caiet, fişe de frontală
cu diverse •

lucru,imagini

evaluare

orală

și

b. procedurale: conversaţia, scrisă

corectă

demonstraţia, •

aprecieri

învăţarea prin descoperire,
munca independentă, jocul
c. forme de organizare a
colectivului:

frontală,

activitate individuală, în
grup/ pe echipe
1.

Înţelegerea

profunzime

în 3.3
a 3.4

mesajului

textului.

Asocierea elementelor
textului

cu

- minidezbateri pornind de Platforma
la aspecte interesante ale Classroom,Meet

wordwall,

Aplicația padlet, kahoot

textului
4.2

Google Aplicatia

• observarea

- realizarea de liste cu

semnificative a. materiale: caiet, fişe de sistematică

aspecte

experienţele proprii

descoperite în texte şi lucru, imagini diverse,

2.

clasificarea

Numărul

3.

acestora

Genul

-

explicaţia,

demonstraţia, •

controverse

4. Textul funcţional.

-

Invitaţia

gândirii

5. Textul creativ după

explorarea textelor

un plan de idei

- comunicarea între elevi activitate individuală, în

metodelor munca independentă, jocul

critice

•

aprecieri

pentru c. forme de organizare a verbale
colectivului:

sau cu profesorul pe o grup/ pe echipe,
diversitate de subiecte prin
email (întrebări legate de
de

și

învăţarea prin descoperire, scrisă

substantivului

teme,

evaluare

unor exerciţiul, problematizarea, orală

rezolvarea

folosirea

• evaluare

în b. procedurale: conversaţia, frontală

funcţie de diverse criterii

substantivului

learningapps

modul

de

frontală,

rezolvare a unui exerciţiu
etc.)
- scrierea unei invitaţii la o
zi de naştere, la un film, la
un picnic etc.
1. Patinele de argint 2.4

- jocuri care se bazează pe Manualul digital,

•

după Mary E. Mapes- 3.1

întrebări reciproce

Aplicația

Dodge

3.

-

proiecte

în

https://wordwall.net/resour
perechi/ ce/6704726/substantivul

padlet,

2. Adjectivul. Acordul 4

grupuri mici în care elevii a. materiale: caiet, fişe de learningapps

adjectivului

stabilesc

cu

roluri

substantivul

derularea activităţilor

3. Poziţia adjectivului

-

faţă de substantiv

controversa creativă

şi lucru,

imagini

diverse, observarea

imagini, planşă

sistematică

minidezbateri/ b. procedurale: conversaţia, • evaluare
explicaţia,

demonstraţia, frontală

- activităţi în perechi pe exerciţiul, problematizarea, •
baza

unor

întrebări învăţarea prin descoperire, orală
munca independentă, jocul

reciproce

în grup, a unei diagrame colectivului:
pornind

de

și

scrisă

- realizarea, în perechi sau c. forme de organizare a •

Venn

evaluare

aprecieri

frontală, verbale

la activitate

aspectele comune şi de la
diferenţele referitoare la
anumite

ar

relevante descoperite în Classroom, Meet

padlet

text/ carte referitoare la https://

Metoda

personaj (de exemplu, „Ce digital.educred.ro/home

proiectelor

2.

Înţelegerea

în 4.1

profunzime
mesajului
Extragerea

a 4.3
textului.
unor

aspectelor Platforma

Aplicația

-

3.4

discutarea

Google •

1. Scriem corect sar/ s- 2.1

îi place personajului? Cum a. materiale: caiet, fişe de observarea
se mişcă/se deplasează? lucru,

planşă,

imagini sistematică

elemente

Ce jucării are şi cum se diverse

semnificative din text

joacă? Cum îşi petrece b. procedurale: conversaţia, frontală

pentru a susţine o

timpul liber?” etc.)

opinie

- realizarea unui portret al exerciţiul, problematizarea, orală

3. Personajul literar

personajului

4. Descrierea de tip

diferite

portret a unui personaj

exprimare:

pe baza unui plan

ritm/melodie, pantomimă colectivului:

simplu

etc.;

explicaţia,

• evaluare
demonstraţia, •

evaluare
și

folosind învăţarea prin descoperire, scrisă

modalităţi

de munca independentă, jocul

•

aprecieri

desen/colaj, c. forme de organizare a verbale

verbalizarea

şi

frontală,

acestei activitate individuală, în

comentarea

descrieri de către cel care a grup/ pe echipe
realizat-o sau de către un
coleg
1.

2.4

referitoare

-discuţii

la Platforma

Google •

aplicația

prezentarea proiectelor în Classroom, Meet

padlet

Povestea unui brad - 4.2.

faza iniţială şi la final

wordwall

adaptare

- jocuri care se bazează pe ome

observarea

după Hans Christian

întrebări reciproce

sistematică

Andersen

-

2. EVALUARE - Un

grupuri mici în care elevii lucru, imagini

bulgăre

stabilesc

RECAPITULARE

după

- 3.1

3.5

de

zăpadă

Edmondo

de

proiecte

în

Https://digital.educred.ro/h

perechi/ a. materiale: caiet, fişe de • evaluare

roluri

şi b. procedurale: conversaţia, •

derularea activităţilor

explicaţia,,

minidezbateri/ exerciţiul,

Amicis

-

3. Șezătoare literară

controversa creativă

frontală
evaluare

orală
munca scrisă

independentă,

•

aprecieri

- activităţi în perechi pe c. forme de organizare a verbale
baza

unor

întrebări colectivului:

- realizarea, în perechi sau grup/ pe echipe
în grup, a unei diagrame
Venn

pornind

de

la

aspectele comune şi de la
diferenţele referitoare la
anumite elemente din text
- realizarea de afişe pentru
promovarea

frontală,

activitate individuală, în

reciproce

unor

evenimente din şcoală

Resurse bibliografice:
Limba și Literatura Română format online, clasa a IV-a, Editura Ars Libri, 2016
Caiet de limba și literatura română, format online, Editura Ars Libri, 2016

și

RED
Prof. Anjela Glavan

https://biteable.com/watch/advertising-9-2628557
Dezvoltarea personală - disciplina Creativitatea profesională
Elevii cl. XII la subiectul lecției ,,Oportunitățile de dezvoltare profesională în domeniul ales.” , evocare,
prin biteable și prin metoda de comunicarea euristică, și-au expus părerea despre dezvoltarea profesională,
dezvoltându-și competența de autoevaluare a potenţialului individual din perspectiva proiectării carierei
și analiza diverselor oportunități de formare profesională pentru o carieră de succes în domeniul profesional
ales.
https://biteable.com/watch/intro-1-164190 1 biteable Elevii cl .XII, la subiectul ,,Securitatea digitală” ,
evocare, prin biteable și prin meoda analizei , și-au expus părerea despre rolul securității personale ,
dezvoltându-și competența de manifestarea comportamentului conștient și activ în acțiuni de protecție
personală și a celor din jur, axat pe cunoștințe relevante și atitudini social-pozitive.

https://wheelofnames.com/ro/ba8-psh Bazele antreprenoriatului.
subiectul lecției ,, Profilul antreprenoriatului de succes” , reflecție, prin
wheel of Names și metoda comunicarea euristică, și-au expus părerea despre performanțele personale,
dezvoltându-și competența de identificarea calităţilor necesare unui antreprenor de succes și definirea
activităţii de antreprenoriat

learning apps> https://learningapps.org/13126332

SISTEM DE EVALUARE PENTRU CLASA A IV-A
Prof. Lakotoș Ilie Ionuț
(orientativă)
Sistem hibrid
Capacități /Competențe evaluate
I.

VITEZA

 ALERGAREA DE VITEZĂ – 10m
-

Se execută în linie dreaptă pe teren plat;

-

Se trasează liniile de start și sosire;

-

Nu se cronometrează;

-

Se lucrează pe grupe de 5-6 elevi cu distanță de 1,5 m.

-

Se urmărește poziția și mișcarea segmentelor corpului

-

2x cu pauze mari pasive

 NAVETA 2x5m
-

Se execută pe o suprafață netedă și nealunecoasă;

-

Se trasează 2 linii paralele la o distanță de 5m;

-

Elevii se vor dispune înapoia uneia dintre linii, iar la semnal pornește în alergare până la
linia opusă, o depășește cu ambele picioare și revine la linia de plecare, parcurgându-se de
2x distanța de 5m;

-

Se urmărește trecerea cu ambele picioare peste linia opusă într-un ritm bun de alergare.

-

Se efectuează 2-3repetări;

-

Se lucrează cu o distanță minimă de 1,5 între elevi;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.
FORȚĂ

II.

 FORŢĂ SPATE
 EXTENSII ALE TRUNCHIULUI DIN CULCAT FACIAL
SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

10

9

12

11

14

13

-

Elevii adoptă poziția culcat facial cu palmele la ceafă, fixat la glezne sub banca de gimnastică:

-

Extensia T cu ridicarea capului peste înălțimea băncii de gimnastică, revenire la poziția inițială;

-

Se înregistrează numărul de repetări;

-

Se lucrează cu o distanță minimă de 1,5 între elevi;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.

 EXTENSII ALE TRUNCHIULUI DIN POZIȚIA AȘEZAT CU SPRIJIN PE MÂINI OBLIC
ÎNAPOI
SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

9

8

11

10

13

12

-

Elevii vor ridica bazinul în extensie și revenire la poziția inițială;

-

Se înregistrează numărul de repetări;

-

Se lucrează cu o distanță minimă de 1,5 între elevi;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.
 FORȚĂ ABDOMEN

 ABDOMENE-EXTENSII ALE TRUNCHIULUI DIN CULCAT DORSAL
SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

9

8

11

10

13

12

-

Elevii vor adopta poziția culcat dorsal cu palmele la ceafă, genunchii îndoiți și tălpile fixate pe
sol sub banca de gimnastică;

-

Ridicarea T până la atingerea G cu coatele ți revenire la poziția inițială;

-

Se înregistrează numărul de repetări;

-

Se lucrează cu o distanță minimă de 1,5 între elevi;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.

 RIDICĂRI ALE PICIOARELOR DIN CULCAT DORSAL
SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

10

8

12

10

14

12

-

Elevii se vor așeza în poziția de culcat dorsal cu palmele la ceafă;

-

Se execută îndoirea genunchilor la piept, întinderea picioarelor pe verticală, revenire cu
genunchii la piept și întinderea picioarelor pe sol;

-

Se înregistrează numărul de repetări;

-

Se lucrează cu o distanță minimă de 1,5 între elevi;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.
 FORŢĂ MEMBRE INFERIOARE ŞI SUPERIOARE

TRACŢIUNI PE BANCA DE GIMNASTICĂ - 1 bancă (dus-întors)
SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

1

1

4

3

5

4

-

Din poziția culcat facial pe banca de gimnastică(picioarele în afara acesteia), cu brațele în
prelungirea corpului apucând cu mâinile marginile acesteia;

-

Deplasarea corpului pe bancă prin tracțiuni simultane cu ambele brațe;

-

Se înregistrează distanța parcursă;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.

 SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC

SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

1.25

1.20

1.30

1.25

1.35

1.30

-

Din poziția stând înapoia unei linii, tălpile depărtate la nivelul umerilor, avântare prin îndoirea
și extensia picioarelor simultan cu balansarea picioarelor;

-

Impulsie energică, săritură în lungime și aterizare pe ambele picioare;

-

Se măsoară lungimea sărituri de linie până la călcâie;
MEMORARE – EXECUŢIE LA COMPLEX DE DEZVOLTARE FIZICĂ

III.

 COMPLEX DE EXECIŢII LIBERE
SUFICIENT

BINE

F. BINE

B+F

B+F

B+F

CLASA

6 exerciţii

7 exerciţii

8 exerciţii

a IV-a

4x8 timpi

4x8 timpi

4x8 timpi

 COMPLEX CU OBIECTE PORTATIVE
SUFICIENT

BINE

F. BINE

B+F

B+F

B+F

6 exerciţii

7 exerciţii

8 exerciţii

4x8 timpi

4x8 timpi

4x8 timpi

SUFICIENT

BINE

F. BINE

B+F

B+F

B+F

CLASA

6 exerciţii

7 exerciţii

8 exerciţii

a IV-a

4x8 timpi

4x8 timpi

4x8 timpi

CLASA
a IV-a

 COMPLEX PE FONF MUZICAL

Complexele de dezvoltare fizică alcătuite din exerciții libere, cu obiecte portative sau pe fond
muzical, concepute de profesor și executate de-a lungul unor sisteme de lecții, apreciindu-se:
-

Memorarea structurii exercițiilor, a succesiunii acestora în complex și a numărului de timpi de
execuție stabilit pentru fiecare exercițiu;

-

Execuția corectă a mișcărilor componente și a complexului în ansamblu;

-

Amplitudinea, ritmul și expresivitatea mișcărilor.

ÎNDEMÂNARE

IV.

 SĂRITURI LA COARDĂ SUCCESIVE PE UN PICIOR, PE LOC
SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

2x6

2x6

3x6

3x6

4x6

4x6

 SĂRITURI LA COARDĂ ALTERNATIVE CU DEPLASARE
SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

8

8

10

10

12

12

-

Stând cu coarda situată jos-înapoi;

-

Învârtirea corzii dinapoi spre înainte pe deasupra capului;

-

Se efectuează sărituri cu desprindere de pe ambele picioare pe loc, alternativ de pe un picior pe
celălalt pe loc sau cu deplasare, succesive pe un picior și apoi pe celălalt, pe loc;

-

Se înregistrează numărul de execuții sau distanța parcursă la săritura cu deplasare.

-

Se lucrează cu o distanță minimă de 1,5 între elevi;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.

 ARUNCARE LA ŢINTĂ VERTICALĂ

CLASA

SUFICIENT

BINE

F. BINE

De la 6m 1 din 3

2 din 3

3 din 3

a IV-a
-

Din grupe de elevi de câte 5-6 elevi, aruncare azvârlită cu o mână pe deasupra umărului, cu
mingea de oină sau tenis de câmp, la o țintă verticală de 0,5m situată la distanța de 5-6 m și
înălțimea de 2m.

V.

-

Se înregistrează numărul de încercări reușite;

-

Se lucrează cu o distanță minimă de 1,5 între elevi;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.
NIVELUL DE INIŢIERE, JOC SPORTIV

 STRUCTURI SIMPLE DE JOC

SUFICIENT

BINE

F. BINE

CLASA

B

F

B

F

B

F

a IV-a

X

X

X

X

X

X

-

Se execută procedee tehnice izolate din minijocul sportiv ales;

-

Se apreciază corectitudinea execuției;

-

Se înregistrează numărul de repetări;

-

Se lucrează cu o distanță minimă de 1,5 între elevi;

-

Elevii se vor dezinfecta după finalizarea probei.

R.E.D.
Prof. Pădurețu Emil
Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea
Disciplina: T.I.C.
Clasa: a IX-a
Unitatea de învățare: Operații avansate în utilizarea unui procesor de texte
Tema: Îmbinare prin corespondență
FIȘA DE LUCRU
La Râmnicu-Vâlcea s-a desfășurat Olimpiada de Informatică faza județeană (OJI). Pentru a premia
câștigătorii, inspectorul de informatică a procedat astfel:
1. a creat un document lista.doc, în care a introdus un tabel cu următoarele câmpuri: numele şi
prenumele, genul (masculin/feminin), şcoala, clasa, premiul;
Numele şi prenumele

Genul Şcoala

Clasa

Premiul Profesor

2. a completat tabelul cu datele elevilor care au obţinut premii (I,II,III) şi menţiuni;
Numele şi prenumele Genul

Şcoala

Barbu

C.N.

Alexandru- M

Constantinescu Maria

„Alexandru IX

Premiul

Profesor

I

Vasilescu Alin

II

Popa

Lahovari”

Ioan
Păun Bogdan-Gabriel

Clasa

M

C.N.

„Mircea

cel IX

Bătrân”
F

C.N. „Matei Basarab” IX

Gheorghe
III

Ionescu Maria

Numele şi prenumele Genul

Şcoala

Clasa

Premiul

Enescu Denis-Gabriel

M

C.N. „Gib Mihăescu”

IX

Menţiune

Rădulescu Ilie

F

C.N.

„Alexandru IX

Menţiune

Vasilescu Alin

Vlad Anca

Profesor

Lahovari”

Nedelcu Andreea

F

C.N. „Matei Basarab” IX

Menţiune

Ionescu Maria

Coman Andrei

M

C.N. „Gib Mihăescu”

Menţiune

Rădulescu Ilie

IX

3. a) folosind opţiunea Scrisori şi corespondenţe (Letters and Mailings) a creat o machetă diploma.doc
pentru premierea elevilor, de forma următoare:

Se acordă elevului «Numele_şi_prenumele»
de la «Şcoala» din clasa «Clasa»
premiul «Premiul», pregătit de prof. «Profesor»
la Olimpiada Judeţeană de Informatică – OJI 2021
Inspector de informatică,

Data: 12 martie 2021
Prof. Toma Aurel

b) în această machetă a introdus titlul DIPLOMĂ folosind un stil din galeria WordArt;
c) a introdus câmpurile numele şi prenumele, şcoala, clasa, premiul din fişierul lista.doc;
d) în faţa numelui, a adăugat cuvântul „elevului” sau „elevei”, în funcţie de genul persoanei; analog pentru
„pregătit” sau „pregătită” de prof. ....
e) textul machetei l-a formatat astfel: font Arial, dimensiune 18;
f) numele, prenumele, şcoala, clasa şi premiul le-a formatat aldin (bold);
4. a salvat în fişierul rezultate.doc rezultatul îmbinării dintre machetă şi tabelul cu informaţiile
concurenţilor.
Sarcina de lucru constă în realizarea paşilor urmaţi de inspector şi salvarea fişierelor obţinute într-un folder
DIPLOMA pe desktop.

R.E.D.
Test grilă – Microsoft Word
Prof. Cataragă Ștefania-Issabella
Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea

1. Apăsarea simultană a tastelor

Ctrl

+



are ca efect:

a) mutarea punctului de inserare mai sus cu o linie;
b) mutarea punctului de inserare la începutul liniei;
c) mutarea punctului de inserare mai sus cu un paragraf;
d) mutarea punctului de inserare la începutul documentului.
2. Apăsarea simultană a tastelor

Ctrl

+

Home

are ca efect:

a) mutarea punctului de inserare mai sus cu o linie;
b) mutarea punctului de inserare la începutul liniei;
c) mutarea punctului de inserare mai sus cu un paragraf;
d) mutarea punctului de inserare la începutul documentului.
3. Selectarea unei propoziţii se face executând:
a) clic oriunde în interiorul propoziţiei;
b) dublu-clic oriunde în interiorul propoziţiei;
c) triplu-clic oriunde în interiorul propoziţiei;
d) se apasă tasta Ctrl şi se execută clic oriunde în interiorul propoziţiei.
4. Selectarea unui cuvânt se face executând:
a) clic pe acel cuvânt;
b) dublu-clic pe acel cuvânt;
c) triplu-clic pe acel cuvânt;
d) se apasă Ctrl şi se execută clic pe cuvânt.
5. Extensia unui fişier creat în Word este:
a) .pdf
b) .jpg
c) .doc
d) .exe

6. Inserarea unui tabel într-un document Word se face urmând paşii:
a) Vizualizare  Inserare  Tabel;
b) Editare  Inserare  Tabel;
c) Tabel  Inserare  Tabel;
d) Format  Inserare  Tabel.
7. Stabilirea marginilor paginii se face urmând etapele:
a) Fişier  Iniţializare pagină  Margini;
b) Fişier  Iniţializare pagină  Dimensiune hârtie;
c) Fişier  Iniţializare pagină  Sursă hârtie;
d) Fişier  Iniţializare pagină  Aspect.
8. Copierea şi lipirea se fac cu ajutorul combinaţiilor de taste:
a) Copiere = Ctrl + A Lipire = Ctrl + X;
b) Copiere = Ctrl + V Lipire = Ctrl + C;
c) Copiere = Ctrl + A Lipire = Ctrl + C;
d) Copiere = Ctrl + C Lipire = Ctrl + V;
9. Examinarea documentului înainte de tipărire se face executând clic pe butonul:

a)

b)

c)

d)

10. Selectarea întregului conţinut al unui document se face cu combinaţia de taste:
a) Ctrl + S;
b) Ctrl + P;
c) Ctrl + A;
d) Ctrl + V.

11. Comanda

are ca efect:

a) Scindarea celulelor selectate ale unui tabel;
b) Îmbinarea celulelor selectate ale unui tabel;
c) Ştergerea celulelor selectate ale unui tabel;
d) Umplerea cu o culoare a celulelor selectate ale unui tabel;
12. Etapele inserării unei imagini din folderul My Pictures în documentul Word, sunt:
a) Inserare  Imagine  Din Fişier  My Pictures;

b) Inserare  Imagine  WordArt  My Pictures;
c) Inserare  Imagine  My Computer  My Pictures;
d) Inserare  Imagine  ClipArt  My Pictures.
13. Salvarea unui document se face executând clic pe butonul:

a)

b)

c)

d)

14. Printarea unui document se face executând clic pe butonul:

a)

b)

c)

d)

15. Deschiderea unui document nou se face executând clic pe butonul:

a)

b)

c)

d)

16. Opţiunea Forme automate se găseşte în bara:
a) Desenare;
b) Formatare;
c) Standard;
d) Casetă de controale.
17. Combinaţia de taste Ctrl + Enter are ca efect:
a) Trecerea la un rând nou;
b) Trecerea la un paragraf nou;
c) Trecerea la o pagină nouă;
d) Trecerea la un alt document.

18. Apăsarea butonului

are ca efect:

a) Evidenţierea caracterelor prin îngroşare;
b) Evidenţierea caracterelor prin înclinare;
c) Evidenţierea caracterelor prin subliniere;
d) Evidenţierea caracterelor prin redimensionare.

19. Apăsarea butonului

are ca efect:

a) Evidenţierea caracterelor prin îngroşare;
b) Evidenţierea caracterelor prin înclinare;
c) Evidenţierea caracterelor prin subliniere;
d) Evidenţierea caracterelor prin redimensionare.

20. Apăsarea butonului

are ca efect:

a) Evidenţierea caracterelor prin îngroşare;
b) Evidenţierea caracterelor prin înclinare;
c) Evidenţierea caracterelor prin subliniere;
d) Evidenţierea caracterelor prin redimensionare.

21. Butonul care are ca efect anularea ultimei comenzi este:

a)

b)

c)

d)

22. Butonul care are ca efect rotirea unui obiect este:

a)

b)

c)

d)

23. Inserarea unei căsuţe text se face cu ajutorul butonului:

a)

b)

c)

d)

24. Adăugarea unei bare de instrumente în fereastra Microsoft Word se face din meniul:
a) Vizualizare;
b) Editare;
c) Inserare;
d) Instrumente.
25. Pentru a aranja în ordine alfabetică numele unor persoane scrise într-un tabel pe o coloană,
parcurgem următoarele etape:
a) Selectăm coloana, deschidem meniul Format, alegem Marcatori şi numerotare.
b) Selectăm coloana, deschidem meniul Tabel, alegem Sortare.

c) Selectăm coloana, executăm clic-dreapta pe selecţie, alegem Aranjare pictograme după nume.
d) Selectăm coloana, deschidem meniul Fereastră, alegem Aranjare totală.

26. Apăsarea butonului

de pe bara cu unelte de desenare are ca efect:

a) Inserarea WordArt;
b) Definirea culorii corpului de literă;
c) Crearea unei casete de text;
d) Desenarea unui pătrat sau a unui dreptunghi.

27. Apăsarea butonului

de pe bara cu unelte de desenare are ca efect:

a) Inserarea WordArt;
b) Definirea culorii corpului de literă;
c) Crearea unei casete de text;
d) Desenarea unui pătrat sau a unui dreptunghi.

28. Apăsarea butonului

de pe bara cu unelte de desenare are ca efect:

a) Inserarea WordArt;
b) Definirea culorii corpului de literă;
c) Crearea unei casete de text;
d) Desenarea unui pătrat sau a unui dreptunghi.

29. Apăsarea butonului

de pe bara cu unelte de desenare are ca efect:

a) Inserarea WordArt;
b) Definirea culorii corpului de literă;
c) Crearea unei casete de text;
d) Desenarea unui pătrat sau a unui dreptunghi.
30. Pentru a şterge caracterul din dreapta cursorului se apasă tasta:
a) Backspace;
b) Delete;
c) End;
d) Tab.
31. Opţiunile Găsire şi Înlocuire se găsesc în meniul:
a) Fişier;
b) Editare;

c) Format;
d) Inserare.
32. Opţiunea Antet şi subsol se găseşte în meniul:
a) Tabel;
b) Inserare;
c) Editare;
d) Vizualizare.
33. Pentru a tipări, dintr-un document de 50 de pagini doar paginile 1, 5, 34 şi 49 parcurgem următoarele
etape:
a) Fişier  Imprimare  alegem

iar în căsuţă scriem 1-5-34-49

b) Fişier  Imprimare  alegem

iar în căsuţă scriem 1;5;34;49

c) Fişier  Imprimare  alegem

iar în căsuţă scriem 1,5,34,49

d) Este imposibil să tipărim numai aceste pagini.
34. Pentru a insera în document obiectul „” parcurgem etapele:
a) Format  Font  Efecte text;
b) Instrumente  Plicuri şi etichete;
c) Format  Stil;
d) Inserare  Simbol.
35. Butoanele din imagine

se folosesc pentru:

a) Trasarea unor linii paralele;
b) Sublinierea textului;
c) Spaţiere rânduri;
d) Distanţarea liniilor unui tabel.

RED
Prof.Carmen Sardarescu
C.N.I Matei Basarab

Worksheet
Reading- level A2
I. Read the following email and insert the missing words into the right space: lost, catch up, seeing, walk,
moved, past, flat, idea, left, job.

Hi Samia,
Quick email to say that sounds like a great…………………………. Saturday is better for me because I’m
meeting my parents on Sunday. So if that’s still good for you, why don’t you come here? Then you can see

the new ………………………. and all the work we’ve done on the kitchen since we…………………….
in. We can eat at home and then go for a……………………. in the afternoon. It’s going to be so good
to……………………. finally. I want to hear all about your new …………………………..!
Our address is 52 Charles Road, but it’s a bit difficult to find because the house numbers are really strange
here. If you turn ……………………… at the post office and keep going ……………………………… the
big white house on Charles Road, there’s a small side street behind it with the houses 50–56 in. Don’t ask
me why the side street doesn’t have a different name! But call me if you get ………………………… and
I’ll come and get you.
Let me know if there’s anything you do/don’t like to eat. Really looking forward to
………………………………. you!
See you soon!
Gregor
https://learnenglish.britishcouncil.org

II.True or false:
a. Samia renovated her flat.
b. Gregor and Samia are meeting on Sunday.
c. They can eat at home.
d. Gregor has a new job.
e. It is difficult to find Gregor’s house.
f. If Samia gets lost, Gregor will come and get her.
g. Gregor is looking forward to seeing Samia.

III. How do you communicate with your friends? Do you use postcards or the Internet?

IV. Write a short email from Samia to Gregor.(60-70 words)

Answer Key: Worksheet 2 Reading A2

I. Read the following email and insert the missing words into the right space: lost, catch up, seeing, walk,
moved, past, flat, idea, left, job.

Hi Samia,
Quick email to say that sounds like a great…………idea………………. Saturday is better for me because
I’m meeting my parents on Sunday. So if that’s still good for you, why don’t you come here? Then you can
see the new …………flat……………. and all the work we’ve done on the kitchen since
we……………moved………. in. We can eat at home and then go for a………walk……………. in the

afternoon. It’s going to be so good to…………catch up…………. finally. I want to hear all about your new
…………job………………..!
Our address is 52 Charles Road, but it’s a bit difficult to find because the house numbers are really strange
here.

If

you

turn

…………left……………

at

the

post

office

and

keep

going

……………past………………… the big white house on Charles Road, there’s a small side street behind
it with the houses 50–56 in. Don’t ask me why the side street doesn’t have a different name! But call me if
you get ………………lost………… and I’ll come and get you.
Let me know if there’s anything you do/don’t like to eat. Really looking forward to
………………seeing………………. you!
See you soon!
Gregor
https://learnenglish.britishcouncil.org

II.True or false:
a. Samia renovated her flat.

F

b. Gregor and Samia are meeting on Sunday. F
c. They can eat at home. T
d. Gregor has a new job.

F

e. It is difficult to find Gregor’s house.

T

f. If Samia gets lost, Gregor will come and get her.
g. Gregor is looking forward to seeing Samia.

T

T

III. How do you communicate with your friends?
IV. Write a short email from Samia to Gregor.

ANIMALELE- LES ANIMAUX
RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ DESHISĂ
Profesor limba franceză, Ciobanu Corina
Colegiul Economic Maria Teiuleanu-Pitești
Disciplina- Limba franceză
Titlul Resursei- Les Animaux
Nivel- Nivel A1/ A2/ B1 (cf. C.E.C.R.L.)
Autor- Profesor limba franceză, Corina CIOBANU
Competența specifică vizată
Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
Unitatea de învățare are în vedere:

 receptarea mesajelor orale (în limba franceză) de către elevi identificarea sensului
global al unui mesaj simplu rostit clar și rar
 corelarea imaginilor cu text sau cu audiția în limba franceză a cuvintelor propuse
 executarea de instrucțiuni simple articulate clar șI rar
 învățarea prin descoperire
 utilizarea eficientă a resurselor Oer si Web 2.0.
 Resursa propusă a fost realizată cu ajutorul Livresq, disponibilă la adresa de
Internet: https://library.livresq.com/view/5f8c783ae050b9a3a5a9f8ed/
Sarcini:
 Elevii vor viziona în sala de clasă un cântec în limba franceză, în care apar numele
mai multor animăluțe. Vor avea astfel posibilitatea să descopere despre ce se va
vorbi în cadrul lecției.( “Dans la Jungles des Animaux”).
 După vizionare vor avea loc discuții despre noțiunile care urmează a fi descoperite.
 Le vor fi prezentate eșalonat informații, associate cu imagini, care reprezintă
denumirile în limba franceză ale animalelor domestice/ sălbatice, și vor fi invitați
să le reproducă și ei, cu ajutorul profesorului.
 Vor viziona din nou un cântec în limba franceză, în care sunt prezentate câteva
animăluțe, de această dată având în paralel și cuvintele associate cântecului. ( Tous
les animaucx du monde).
 Cu sprijinul profesorului vor realiza apoi câteva quiz-uri pentru aprofundarea
noțiunilor învățate.
 Trecerea de la un quiz la altul, de la o cerință la alta, va putea fi realizată doar dacă
activitatea anterioară a fost realizată.
 Pentru fiecare quiz propus elevii vor primi support din partea profesorului, atât în
ceea ce privește înțelegerea exacta a informațșiilor, cât și din punct de vederii a
utilizării resursei propuse în mediul online.
 Fiecare quiz realizat conține atât evaluarea răspunsurilor date, cât și oportunitatea
de-a relua întrebările pentru o învățare aprofundată.
 Pentru evaluare sunt propuse de asemenea quiz-uri, care conțin itemi cu alegere
multiplă sau reorganizare a informațiilor, în ordinea corectă a întâmplărilor
prezentate în cântecul audiat anterior, revenindu-se astfel la o reascultare a acestuia.
 În cele din urmă elevii vor avea drept temă pentru acasă de vizionat filmul “Le
Chihuahua de Beverly Hills”. De menționat faptul că la finalul lecției propuse, în
sala de clasă au vizionat împreună cu profesorul reclama publicitară pentru acest
film, în limba franceză (La Bande-Annonce).
 Timpul alocat resursei este de 1h-2h de curs, cu posibilitatea de prelungire și-n
funcție de nivelul elevilor clasei.

Activitatea de învățare poate fi utilizată frontal, în grup sau individual atât în sala
de clasă, dar și în mediul online, date fiind scenariile învățării hibride sau online,
adaptate situației actuale.
Resursa propusă necesită, în toate cazurile,,conexiune la Internet, iar pentru
varianta din sala de clasă se poate folosi proiectarea resursei cu ajutorul unui
videoproiector sau a unei table interactive.
Această resursă reprezintă un mod interactiv de transmitere de cunoștințe, prin
intermediul căreia elevii învață prin descoperire, în care rolul meu ca profesor nu
este acela de a le expune informațiile, ci de a-l ghida să le descopere singur,
intervenind doar acolo unde elevul nu reușește, oferindu-I astfel autonomie în
deprinderea informațiilor..
Cu ajutorul acestei resurse create cu ajutorul Platformei de învățare Livresq am
încercat ca învățarea să fie cât mai atractivă pentru elevi, să-I implic practic în
propia învățare, să-I determin ca fiecare să învețe în ritm propriu și în funcție de
particularitățile individuale, să învețe să devină proprii lor evaluatori.
În acest scop am propus:
 audiția/vizionarea cântecelor în limba franceză pentru o bună dicție și descoperire
a informațiilor noi;
 asocierea imaginilor cu textul pentru a reține mai ușor numele asociate în limba
franceză;
 quiz-uri care conțin diferite tipuri de itemi, realizate pentru aprofundarea
informațiilor și validarea progresului lor, dat fiind faptul că fiecare quiz conține în
final aprecierea rezultatelor obținute; posibilitatea reluării quiz-urilor până la
efectuarea corectă a acestora, susținîns astfel motivarea elevilor și mai ales
învățarea în ritm propriu
 însăși resursa prezentată în spațiul virtual Livresq, putând fi oricând reluată și-n
afara orelor de curs pentru consolidarea informațiilor și-a competenței urmărite
temă pentru acasă atrăgătoare pentru elevi, care să-i motiveze și să-I atragă spre
studiul acestei discipline
Această resursă a fost creată pentru un nivel debutanț în învățarea limbii
franceze, dar va putea fi exploatată și la alte nivelui de limbă, conform Cadrului
European Comun de referință pentru Limbile străine ( CECRL), prin adăugarea
suplimentară de informații, cu un grad mai înalt de dificultate, cu sarcini și
portofolii de evaluare mai complexe.
Dintre acestea menționez câteva exemple:
 Vizionarea unui documentar în limba franceză.(adăgat în Livresq ori la resursa deja
createă ca o completare ori creată alta nouă pentru un alt nivel de competență/nivel
de studiu)

 Informații necesare identificării masculinului/femininului unor animale, în limba
franceză
 Realizarea unui portofoliu care să conțină fișă descriptivă pentru animalele
domestice/sălbatice (sarcină/evaluare)
 Realizarea unui jurnal reflexiv în care elevii să-și prezinte animalul de companie
personal/preferat și încărcat în Platforma Padlet (sarcină/evaluare)
 Prezentarea unui panou cu informații legate despre animalele de companie,
folosind aplicația Jamboard (colaborativ, în grupuri mici sau mixte cu elevi de la
alte clase de la același nivel de studiu), etc.
Rezultatele obținute în urma acestor informații obținute/material create pot
constitui ulterior puncte de reper pentru crearea altei resurse cu rezultate concrete.

PRIMA FAMILIE:ADAM SI EVA
MATERIAL RED
Profesor: Marinescu Jeanina Mihaela
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TAKE IONESCU", CNI" MATEI BASARAB", LICEUL SANITAR
"ANTIM IVIREANU" RM. VÂLCEA

Test formativ clasa a V a
Notă explicativă:
o -răspuns unic
€

-răspuns multiplu

Punctaj maxim 100 de punte.
1. Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu prin puterea cuvântului.

(10 puncte)

o Adevărat
o Fals
2. Eva a fost făcută: (10 puncte)
o Din țărână.
o Din coasta lui Adam
o Din nimic prin puterea cuvântului
3. Cum au fost creați primii oameni?
€

După asemănarea lui Dumnezeu

€

După chipul lui Dumnezeu

€

Din țărână și apă

(10 puncte)

€

Cu rațiune ,voință, răutate și sentimente

€

Cu trup și suflet

4. Dumnezeu a așezat pe Adam și Eva în :

(10 puncte)

…………………………………………………………..
5. Ce poruncă a dat Dumnezeu lui Adam și Evei?

(10 puncte)

…………………………………………………………..
6. Cine a încălcat porunca lui Dumnezeu?

(10 puncte)

o Adam
o Eva
o Adam și Eva
7.

De ce a fost încălcată porunca divină?

€

Pentru că Adam a fost curios ce gust are mărul.

€

Eva a fost ispitită de diavol în chip de șarpe.

€

Adam a convins-o pe Eva să mănânce.

€

Pentru că voiau să fie ca Dumnezeu.

(10 puncte)

8. Cum apreciați gravitatea încălcării poruncii lui Dumnezeu?

(10 puncte)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

9. Care a fost urmarea
4. încălcării poruncii?
4.
……………………………………………………………
5.
5. promis Dumnezeu primilor oameni pentru a-i ajuta?
10. Ce le-a

(10 puncte)

(10 puncte)

……………………………………………………………

CLĂDIRI

COMUNITATEA LOCALĂ
REPREZENTATIVE DIN CONSTANȚA
Prof. Gherase Valentina
Școala Gimnazială Nr.39,,N.Tonitza”,Constanța

Acvariu Constanta
ACVARIUL este amplasat pe malul marii, chiar in fata impunatorului Cazino constantean. Inaugurat cu
mare fast pe data de 1 mai 1958, Acvariul din Constanta a fost pentru o lunga perioada de timp prima si

singura institutie publica de acest gen din tara noastra. Cladirea care gazduieste acvariul a fost construita
la inceputul secolului XX ca...

Biserica Armeneasca Sfanta Maria
BISERICA ARMENEASCA din Constanta poarta hramul "SFANTA MARIA" si este situata pe tarmul
marii, in apropierea Bisericii grecesti, mai exact, pe strada Callatis. Mai putin cunoscuta constantenilor si
turistilor, poate si din cauza faptului ca edificiul nu iese in evidenta printr-o arhitectura spectaculoasa,
Biserica armeneasca...

Biserica Greceasca Metamorphosis Constanta
BISERICA GRECEASCA "METAMORPHOSIS" este un lacas de mici dimensiuni amplasat in zona
istorica a orasului, pe strada Mircea cel Batran, aproape de plaja Modern. Povestea frumoasei biserici
incepea in urma cu un secol si jumatate, pe vremea cand Dobrogea era parte a Imperiului Otoman, si marca
"nasterea" primului lacas de cult...

Biserica Romano-Catolica Sfantul Anton Constanta
BISERICA ROMANO-CATOLICA "SFANTUL ANTON DE PADOVA" este situata in zona istorica a
orasului Constanta, aproape de Moscheea Carol I si Catedrala Sfintii Petru si Pavel. Impunatoarea biserica
a fost construita intre anii 1935-1936 pe locul unei foste capele romano-catolice. Schitele constructiei au
fost intocmite de arhitectul...

Biserica Sfantul Mina Constanta
BISERICA “SFANTUL MINA” reprezinta o locatie deosebita, fiind o oaza de liniste in interiorul
Constantei. Lacasul de cult este situat in Parcul Tabacariei, pe malul lacului cu acelasi nume, ferit de
zgomotul orasului. Frumoasa biserica a fost construita intre anii 1995 – 1997 dupa planurile arhitectului
Nicolae Goga si respecta...

Catedrala Ortodoxa Sfintii Petru si Pavel Constanta
CATEDRALA ce poarta hramul SFINTII PETRU SI PAVEL reprezinta cel mai mare si mai important
lacas de cult ortodox din Dobrogea, fiind cunoscuta si sub numele de Catedrala Arhiepiscopala a Tomisului.
Biserica este amplasata in zona istorica a orasului, aproape de bulevardul Elisabeta si faleza din zona
Cazinoului. Construita intre anii 1883...

Cazino Constanta
Nelipsit din pozele de vacanta ale turistilor si din vederile care amintesc de litoral, CAZINOUL din
Constanta este fara discutie emblema orasului. O cladire impunatoare care emana inca aerul perioadei sale
de glorie, Cazinoul "vegheaza" tarmul Marii Negre de peste 130 de ani. Incepturile Cazinoului se leaga de
trecerea Dobrogei...

Delfinariu Constanta
DELFINARIUL se numara printre cele mai vizitate obiective turistice din Constanta atat in sezonul estival,
cat si in extra sezon. Alaturi de Planetariu, Observatorul Astronomic si Microrezervatie, Delfinariul face
parte din frumosul si interesantul Complex Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, situat la intersectia
bulevardului Mamaia cu...

Edificiul Roman cu Mozaic Constanta
EDIFICIU ROMAN CU MOZAIC este situat in imediata vecinatate a Muzeului de Istorie Nationala si
Arheologie si a fost descoperit in anul 1959, in timpul unor lucrari edilitare desfasurate in Piata Ovidiu.
Cercetarile ulterioare descoperirii atesta ca monumentul a fost construit in secolul al IV-lea si extins treptat
pana in jurul secolului al...

Farul Genovez Constanta
FARUL GENOVEZ este un monument care poate trece foarte usor neobservat, insa frumusetea si
importanta sa pentru istoria orasului Constanta sunt de necontestat. Farul Genovez este amplasat pe faleza
orasului, intre Cazino si fostul Hotel Carol (astazi, Comandamentul Marinei). In ciuda numelui,
monumentul nu are nimic in comun cu genovezii....

Geamia Hunchiar Constanta
GEAMIA HUNCHIAR este amplasata in zona istorica a orasului, la cativa pasi de Muzeul de Arta
Populara. Acest lacas de dimensiuni nu prea mari are o insemnatate imensa pentru istoria si
multiculturalitatea Constantei, fiind cel mai vechi edificiu de cult musulman din oras. Filele istoriei ne
povestesc ca, la inceputul secolului al XIX-lea,...

Gravity Park Constanta
GRAVITY PARK din Constanta este cel mai mare complex in aer liber din Romania dedicat sporturilor
extreme. Amplasat pe strada Soveja, mai precis, pe malul sudic al Lacului Tabacarie, Gravity Park a fost
inaugurat cu multa adrenalina pe data de 24 mai 2008 printr-un spectacol la care au luat parte sportivi din
toata tara. Parcul are o suprafata...

Lake View Entertainment and Sports Center Constanta
LAKE VIEW ENTERTAINMENT AND SPORTS este un centru de distractii modern, amplasat pe
bulevardul Mamaia, aproape de intrarea in statiunea Mamaia. Centrul este gazduit de o cladire impunatoare,
cu un design futurist, structurata pe 3 etaje. La parterul centrului Lake View este amenajat un restaurant
cochet care se continua la exterior, catre...

Microrezervatia Naturala Constanta
MICROREZERVATIA din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii este un loc unic in Constanta.
Inaugurata in anul 1985, Microrezervatia se intinde pe o suprafata de cca 6 ha din care 2 ha reprezinta luciu

de apa cu vegetatie specifica. Acest obiectiv a fost creat din ideea de a oferi vizitatorilor o imagine cat mai
completa asupra...

Moscheea Carol I Constanta
MOSCHEEA CAROL I, amplasata in Piata Ovidiu, este principalul edificiu de cult musulman din tara si
totodata unul dintre cele mai frumoase monumente arhitectonice de pe meleagurile noastre. Lucrarile de
ridicare a cladirii au inceput in 1910, la initiativa regelui Carol I (motiv pentru care edificiul ii poarta
numele) si au fost incheiate...

Muzeul de Arta Constanta
Amplasat in inima Constantei, la intersectia dintre bulevardele Tomis si Ferdinand, MUZEUL DE ARTA
este o institutie care impresioneaza prin valorile artistice pe care le adaposteste. Declarat a doua institutie
de acest gen din Romania, dupa Muzeul de Arta din Bucuresti, muzeul constantean este adapostit de o
cladire cu o istorie plina de...

Muzeul de Arta Populara Constanta
MUZEUL DE ARTA POPULARA este amplasat in zona istorica a Constantei, la intersectia bulevardului
Tomis cu strada Traian. Muzeul este gazduit de o cladire cu mare insemnatate pentru istoria orasului.
Edificiul a fost construit in anul 1893 si a servit pentru o perioada de timp ca sediu al Primariei, fiind
denumit Palatul Comunal. De-a lungul...

Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta
MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE din Constanta este unul dintre cele mai bogate
muzee din Romania si a doua institutie de profil, ca marime, dupa Muzeul National de Istorie al Romaniei

din Bucuresti. Piatra de temelie a muzeului a fost pusa in anul 1879 de catre Remus Opreanu, primul prefect
al administratiei romanesti din Dobrogea,...

Muzeul de Sculptura Ion Jalea Constanta
MUZEUL DE SCULPTURA "ION JALEA" este localizat in zona istorica a orasului, in capatul
bulevardului Elisabeta, la cativa pasi de Catedrala Sfintii Petru si Pavel. Institutia este gazduita de o
frumoasa cladire construita in stil brancovean la inceputul secolului XX. In interiorul muzeului sunt expuse
peste 200 de lucrari superbe...

Muzeul Marinei Romane Constanta
MUZEUL MARINEI ROMANE din Constanta este cea mai importanta institutie de acest gen din Romania
si adaposteste marturii pretioase ale evolutiei marinei militare si civile din tara noastra. Situat pe strada
Traian, muzeul este gazduit de o cladire impunatoare care are o istorie la fel de interesanta ca exponatele
pe care le adaposteste. Edificiul...

Parcul Arheologic Constanta
PARCUL ARHEOLOGIC din Constanta reprezinta un spatiu cu vegetatie bogata in care spiritul vechii
cetati Tomis este inca viu. Parcul se intinde pe o suprafata generoasa, intre Primaria Constanta si bulevardul
Ferdinand, iar aleile sale par a fi sali de expozitie dintr-un muzeu de istorie. Acestea sunt incadrate de
coloane, vase de ceramica si...

Planetariu Constanta
Parte a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, PLANETARIUL din Constanta va invita intr-o calatorie
de initiere in tainele ascunse ale boltei ceresti. Ca intr-o fereastra deschisa catre cer vi se vor prezenta stele,

planete, meteori, galaxii si altele corpuri ceresti care vegheaza omenirea de mii de ani. Planetariu a luat
fiinta in...

Teatrul Fantasio Constanta
TEATRUL FANTASIO este una dintre institutiile culturale de rang inalt ale urbei de la malul marii si este
amplasat pe bulevardul Ferdinand, in vecinatatea Parcului Arheologic si a Primariei. Fondat in prima luna
a anului 1951 cu truda unei echipe de artisti pasionati ai Teatrului din Bucuresti. Seria de spectacole a
debutat pe 2 mai 1951 cu...

MATERIALE DE TIP RED
PENTRU LECȚIILE DESFĂȘURATE ONLINE, ÎN VEDEREA EVALUĂRII
Prof. Dobre Dumitru
C.N.I. Matei Basarab Rm. Vâlcea
Pentru evaluarea online, pentru elevii care au acces la tehnologie, pentru aceia care accesează
platforma Google Classroom, în afara temelor ce se pot constitui într-un portofoliu, se pot administra
chestionare de tip Google Forms. Atașez câteva modele pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a
(acestea sunt de tip pregatitoare pentru Evaluarea Nationala) si a XII-a.

1. Clasa a V-a (Test Numere naturale)
https://docgoogle.com/forms/d/1y2zJl5AtG7CRjQRMt_D7-xarQY_EQ6yu7bganYY8mKE/edit
2. Clasa a VI-a (Test final) EVALUAREA LA MATEMATICĂ Clasa a VI-a 2020

3. Clasa a VII-a (Test Paralelogram https://forms.gle/63tM1zAcPs5Y9NZM7
4. Clasa a VIII-a (Test Evaluare Națională)
https://docs.google.com/forms/d/1ozZH3vGjYL3hhuNL1waz0yZ3A6Wa4Zx6s15kChtOKmo/edit

5. Clasa a XII-a (Test Legi de compozitie)
https://docs.google.com/forms/d/1ZmZaVzJhKwVujMX-tVxIcFuJn1wQYoe46AQxq1V0_w/edit#responses

Mai pot fi folosite teste din platforma Kahoot precum:

1. Test Arii si perimetre ale unor figuri geometrice https://create.kahoot.it/share/arii-si-perimetre-aleunor-figuri-geometrice/e47539c1-b1be-49c8-8954-a93d377c3e64
Se pot administra și teste cu rezolvare integrală, rezolvarile putând fi și ele încărcate pe platforma
Classroom, sub formă de lucrări scanate sau fotografiate.
Lucrez cu aceste instrumente de evaluare și recunosc limitele acestora (fără control asupra
corectitudinii desfășurării testelor!!)

ÎNVĂȚAREA ONLINE ÎNTRE AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE
Constantinescu Dragoș
Colegiul Național Alexandru Lahovari , Rm. Vâlcea

Lecțiile online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, sunt o
provocare pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne desfașurăm orele în sala de clasă, dar aceasta
este singura metodă ramasă pentru a continua studiul în timpul pandemiei.
Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe
avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. Acestea sunt prezentate în cele ce urmează.
Cu ce ne ajută tehnologia să avansăm în educație? Ce avantaje și dezavantaje are? Merită
investiția? ...Acestea

sunt

doar

câteva

întrebări

de

care

ne

lovim

adesea.

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje,
însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum văd eu învățarea prin
internet.

Avantaje:

1. Distribuirea rapida a materialelor didactice
Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile pe care
le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni nu va
pierde nimic pentru ca informatiile raman online.
2. Elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare
Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand.
3. Existenta continuturilor multimedia

Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale care
intotdeauna au eficientizat invatarea.
4. Continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta
Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit sau poate doreste sa o actualizeze, el
poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat si reedidat, astfel
corectarea nu mai produce dificultati.
5. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod individual sau
se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice.
6. Folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului
Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De asemenea, ei
pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel exista si
interactiune virtuala si nu numai invatare individuala.
Limite:
1. Dificultati in utilizarea tehnologiei
Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea de multe ori sunt
intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme.
De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si lipsa de motivatie. Dar
aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video.
2. Lipsa comunicarii reale/ fizice
Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc nu mai
stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces ne
robotizeaza!
3. Situatii limita
Numesc situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate avea acces
la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o anumita informatie
care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii de criza chiar nu pot fi
controlate.

Concluzii
Am putut expune cateva idei, insa cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor mici,
cat si a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o motivatie
puternica pentru a o utiliza in mod eficient.

Resurse bibliografice:
http://isjvl.ro/images/stories/food/site/LRO/MAI_2020/%C3%8Env%C4%83%C8%9Barea%20online.pdf
https://ro.yestherapyhelps.com/online-training-7-advantages-and-7-disadvantages-of-learning-online-11345
https://www.youtube.com/watch?v=oh2ED95j2Z8

EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE
Prof. înv. primar Şerban Diana-Cristina,
Colegiul Naţional de Informatică “ Matei Basarab”, Rm. Vâlcea

MOTTO:

,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.

Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite
să ştim cum va fi lumea lor...”(Maria Montessori-,, Descoperirea copilului”)
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai
ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi
cumulativă.
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea
pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante
corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de
materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile
sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
Situația globală actuală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea conținutului și a
interacțiunii în mediul online. Nimeni nu prevăzuse o astfel de schimbare, dar contextul actual a făcut în
așa fel încât educatorii au găsit soluțiile potrivite pentru a continua procesul de învățare.
Dacă într-o primă fază atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, pe sincronizarea conținutului
și instruirea elevilor, acum a sosit momentul evaluării conținutului parcurs.
Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă, axată pe proces. Ea este dinamică, flexibilă
și asigură reglarea din mers a activității educaționale. Toate aceste principii simple funcționează perfect în
mediul educațional din cadrul unei clase fizice. Dar ce se întâmplă, dacă suntem nevoiți să realizăm o
evaluare în mediul digital. Cum se pot asigura profesorii că este transparentă și reflectă adevăratul potențial
al elevilor?
Clasic versus virtual
Eram obișnuiți cu toții să vină copilul de la școală și să-l întrebăm: „Tu ce note ai luat azi?“ Iar
acesta scotea, mai timid sau mai încrezător, foaia cu evaluarea și astfel, părinții, deveneau o parte din acest
proces de evaluare. Puteau să aducă laude, să încurajeze, să caute a înțelege și apoi să ia măsurile potrivite.
Brusc această obișnuință a dispărut – din cauza mutării în mediul online a educației și, implicit, a evaluării.

Există mai multe platforme de evaluare la care profesorii au apelat. Totuși, soluția propusă de către
cei de la Google este una dintre cele mai complexe, asigurând un flux informațional continuu pe durata
întregului proces educativ. Pentru cadrele didactice care utilizează platforma Google Classroom, totul se
simplifică și devine ușor de gestionat; la fel, și pentru elevi și părinți.
Avantajele utilizării platformei Google Classroom, în procesul de evaluare
Există patru puncte tari ale acestei platforme, care o fac extrem de accesibilă în procesul de evaluare
online.
1. Accesare simplă de pe orice device. Pentru a putea participa la procesul de evaluare, elevul are nevoie
de un computer desktop sau laptop ori de o tabletă prin care să acceseze browser-ul Chrome.
2. Organizare și comunicarea eficientă. Toate materialele propuse de către profesor sunt salvate automat,
așa că elevului îi revine sarcina de a completa conținutul sau sarcinile solicitate.
3. Feedback imediat. Această parte este cea mai eficientă pentru profesor și elev, dar și pentru părinte. Un
test dat elevilor poate fi vizualizat în timp real de către profesor, fiind total transparent. Elevul poate fi ajutat
să găsească un răspuns corect și ghidat pentru a identifica informația necesară, fără a fi depunctat sau a fi
nevoit să predea un test incomplet.
4. Evaluare digitală integrală. Acest proces poate fi privit ca un avantaj, din perspectivă ecologică. Nu se
mai utilizează coli de hârtie, se simplifică procesul de multiplicare în format fizic, iar elevi pot avea un
dosar virtual personal, care să includă toate evaluările primite.
Cu ce-i ajută pe părinți această trecere la evaluările digitale?
Părinții au constatat că rezultatele evaluării vin singure către ei, datorită sistemului ce permite ca și
părintele să fie parte din procesul educațional. Se pot purta dialoguri constructive împreună cu copilul, iar
anumite recomandări ale profesorului (legate de evaluare) pot fi urmărite și de către părinte.
Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de
opțiuni. Elevilor le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu pierdeți din vedere
natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu – au învățat să facă?
Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare
în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.
Să enumerăm câteva:
– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback
mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc.
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – permite conceperea
unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la
un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video
pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și
închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de
feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu.
Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces

de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru
răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot
relua testul.
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru
a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite
profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii
pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns, sau nu.) Funcția Quiz
permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri
la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri
greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem
să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a
terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de
teste.
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar.
Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza
prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să
surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.
Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să
explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru.
În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune
umană mai profundă și mai semnificativă.
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care
tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în
mod constant într-un sens pozitiv.
Referitor la evaluare, ştim că scopul ei principal este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au
fost atinse obiectivele unui program de instruire şi a eficienţei metodelor de predare/învăţare, iar dacă ne
referim la sistemul de învăţământ atunci activităţile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanţă cu
perspectiva nevoilor de formare ale celui educat.
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să
susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre
activitatea de învăţare.
Teste și exerciții
●

ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare creată de soții Cătălin și Ana Ungureanu, pe
care elevii o pot folosi independent, pentru a aprofunda și a lucra individual teste și exerciții create în
prealabil de profesor. Acesta poate adăuga clipuri video cu explicații, exerciții și teste pentru orice materie
și poate urmări rezultatele fiecărui elev direct din aplicație. Profesoara de matematică Ana Ungureanu a
explicat pe scurt cum poate folosi un profesor aplicația pentru clasa sa. Partea bună este că odată înscrisă o

clasă de la o anumită școală, orice profesor poate asigna exerciții și teste aceleiași clase, fără a mai introduce
elevii încă o dată. Găsiți explicații video în scurtele tutoriale de pe platformă.
●

Quiz-uri prin Kahoot pentru verificarea cunoștințelor și feedback: aceasta este o platformă gratuită
folosită de milioane de profesori din întreaga lume cu ajutorul căreia puteți crea teste interactive, în care
elevii răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un test, veți putea trimite un
cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplicația Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot.
Rezultatele răspunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. Vă recomandăm să îl folosiți
doar ca instrument de verificare a cunoștințelor sau feedback pentru a vedea ce au înțeles, cât de implicați
au fost și cum se simt elevii. Aici găsiți un tutorial în română despre cum puteți crea un Kahoot.

●

Alternative de aplicații pentru quiz-uri online sunt și Quizizz și Kidibot.ro (pentru aceasta, elevii au nevoie
de email): profesoara Mariana Lazăr a oferit câteva exemple de teste create pe profilul său creat pe Kidibot.

●

Prezentare interactivă cu sondaje de opinie prin Mentimeter: aceasta este o soluție utilă pe care o puteți
folosi în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google Meet, când vă partajați ecranul. Cu un cont gratuit pe
Mentimeter, puteți crea prezentări interactive, la care să adăugați întrebări cu răspuns închis. Spre exemplu,
când introduceți o temă nouă sau vreți să măsurați pe parcursul lecției cât de multe au înțeles elevii, puteți
include o întrebare cu mai multe variante de răspuns dintre care doar una este corectă, iar rezultatele vă
apar imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, puteți corecta informații care au rămas neclare și
îndrepta procesul de învățare. Odată ce creați un sondaj, un Wordcloud (norișor de cuvinte creat automat
pe baza cuvintelor introduse de elevi), sau un test cu variante de răspuns, se va crea automat un cod pe care
participanții îl pot introduce accesând menti.com pentru a putea oferi răspunsul. Contul gratuit permite
maxim 2 întrebări pe prezentare, dar puteți creat prezentări nelimitate pentru audiențe nelimitate.
Aplicații și jocuri

●

Open Board: pe lângă întâlnirea online, când partajați ecranul, dacă vreți să creați o tablă interactivă pe
care să puteți nota în timp ce prezentați, vă recomandăm aplicația Open Board. O puteți descărca gratuit și
vă puteți înregistra cu un cont de unde puteți încărca documente precum pdf-uri sau imagini pe care să le
expuneți pe ecran, în timpul întâlnirii online și pe care puteți face adnotări în timp real, ca și cum ați folosi
o tablă interactivă.

●

Padlet: o platformă de colaborare online, unde puteți crea împreună cu elevii table cu post-it-uri virtuale,
imagini, link-uri și documente. Înregistrându-vă cu un email, gratuit, puteți folosi o “tablă” virtuală pe care
o puteți împărtăși cu orice elev sau profesor, printr-un link unic, unde fiecare poate contribui (de pe mobil
sau laptop) și toți pot vedea contribuțiile celorlalți. Puteți folosi aplicația pentru sesiuni de brainstorming,
pentru a aduna lucrările elevilor și a le oferi feedback individual, pentru a le urmări progresul sau pentru a
colecta, ca într-un jurnal al clasei, ce au învățat lucrând acasă, ce îi inspiră, ce vor să învețe etc. Aici găsiți
un scurt tutorial despre cum puteți crea un cont și o primă tablă virtuală.

●

Wordwall: o aplicație unde profesorii pot crea, cu un cont gratuit, joculețe simple de potrivire a cuvintelor,
puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea.

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii
utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți
pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod
adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word –
adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia
pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI
Prof. Florescu Andreea Cristina
Scoala Gimnaziala Prundeni
„Arta predării este arta de a ajuta la descoperire”, Mark Van Doren
Digitalizarea a venit mai repede decât ne așteptam. Profesori tineri, dar si adulți cu experiență la
catedră, elevi și părinți, aproape peste noapte, ne-am trezit în fața unei mari provocări: educația online. Am
început fiecare cu abilitățile de care dispuneam la acel moment, în luna martie 2020 și cu dorința de a face
totul cât se putea de bine. A fost o perioadă de acumulări digitale, masive, în direct zicem noi. Doar cine nu
a vrut nu a găsit resurse și strategii didactice cu care să își pregătească lecțiile online, forțați de împrejurări.
Entuziasmul nostru, dorința de dezvoltare profesională și personală, receptivitatea elevilor și a
părinților/ colaborarea strânsă, ne-au adus reușite și satisfacții. Pentru că suntem în plin an școlar și pentru
că situația generată de pandemie este certă, suntem din nou în fața aceleași situații: în fața laptopurilor și
lucrăm pe platformele on-line.
Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a
procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică
a elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem online. Activitatea
este organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin
intermediul tehnologiei şi al internetului.
Mediul educaţional virtual este ansamblul de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare care
asigură desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul tehnologiei
şi al internetului, precum:
- platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor educaţionale deschise (RED);
- aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului specifice dispozitivelor:
desktop, laptop,
tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de videoconferinţă;
Resursele informaţionale digitale - se referă la resurse educaţionale deschise de tip lecţie, test,
tutorial etc. disponibile pe platforme digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine,
modele etc. ce pot fi folosite în procesul educaţional.

Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului sunt:
- sincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană a preşcolarilor/elevilor,
a cadrelor
didactice, eventual şi a părinţilor/reprezentanţilor legali;
- asincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, în cadrul căreia preşcolarii/elevii şi cadrele
didactice nu sunt conectaţi simultan;
- mixtă, sincronă și asincronă.
Învățarea asincronă se referă la ideea că elevii învață același material în momente și locații diferite.
Învățarea asincronă este, de asemenea, numită învățare independentă a locației și este opusă învățării
sincrone, în care elevii învață în același timp prin activități precum participarea la o prelegere sau la
laborator. Învățarea asincronă se întâmplă după propriul program.
În timpul cursului de studii, profesorul va oferi materiale pentru lectură, prelegeri pentru vizualizare,
sarcini pentru finalizare și fișe pentru evaluare, având capacitatea de a accesa și satisface aceste cerințe întrun interval de timp flexibil.
Cu toate acestea, metodele de învățare online asincrone implică module de lecție video, biblioteci
virtuale, note de prelegere postate și schimburi pe forumuri de discuții sau platforme de social media.
În contextul școlii online în prim plan se află competența digitală, comunicarea în limba maternă
și cea de a învăța să înveți.
Este foarte important să reușești să îți structurezi lecțiile ușor, pornind de la metodele clasice și să
introduci, firesc și eficient, elemente digitale care sunt atractive pentru elevi și motivante. Trebuie realizat
un echilibru între tradițional și digital, astfel încât elevul să se simtă cât mai aproape de mediul școlar
cunoscut, dar și cât mai captivat de activitatea desfășurată, chiar dacă este departe de colegi și profesor.
Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic! Acesta rămâne o prezență activă, vie, în comunicarea
cu elevii, iar relația aceasta nu poate fi substituită de lecțiile interactive. Profesorul rămâne factorul care
aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ şi care se angajează cu întreaga sa personalitate
în educație. Profesorul este cel care stabilește comunicarea vie cu elevii, prin intuiție, empatie, creativitate
şi adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel care modelează şi caracterele acestora.
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SĂ CELEBRĂM PRIETENIA FRANCO-GERMANĂ!
CELEBRONS L’AMITIE FRANCO-ALLEMANDE!
Prof. Elena Drăghici
Şcoala Gimnazială Mircea Eliade, Craiova
În contextul promovării valorilor europene pe care le urmărim constant în orele de limbi străine şi
al predării transdisciplinare, propunem secvenţa didactică cu titlul: Să celebrăm prietenia franco-germană.
Disciplina: Limba francezã
Clasa VII-a, nivelul de studiu: A2
Organizarea clasei: pe grupe, toată clasa
Timp: 50 de minute
Titlul secvenţei :
Célébrons l’amitié franco-allemande! Journée de l’amitié franco-allemande (22 janvier 2021)

Competenţe cheie vizate:


Competenţa de comunicare în limbi străine



Competenţe digitale



Competenţe sociale şi civice



Spirit de inițiativă și antreprenoriat

Competenţe specifice :
1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea personală într-o limbă străină
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte
Activităţi prin care urmăresc dezvoltarea competenţelor de mai sus.



Activitatea 1: Competența digitală, competenţa de comunicare în limbi străine competenţa socială
Urmărirea unui mesaj video al ambasadorilor celor 2 ţări în România, atât în limba franceză, cât şi
în limba germană.
https://www.facebook.com/France.Romania/videos/112267820173291
Copiii care studiază în şcoală limba germană vor fi traducătorii copiilor care studiază limba franceză
şi invers, pentru înţelegerea mesajului.



Activitatea 2 : Competenţele sociale şi civice
Elevii împărţiţi în 4 grupe prezintă succint câte un eveniment istoric din trecutul comun al celor 2
ţări. (de ex. Războiul franco-german, relaţia celor două ţări în Primul Război Mondial, relaţia celor
două ţări în al doilea Război Mondial, Tratatul de la Elysée-1963)
La sfârşitul prezentării celor 4 grupe, profesorul, împreună cu elevii subliniază evoluţia spre o
relaţie de prietenie autentică (vizibilă la nivel politic, comercial, economic, cultural) între cele 2 ţări
ale căror conflicte păreau insurmontabile.



Activitatea 3 : Spirit de inițiativă și antreprenoriat
Elevii întregii clase, prin brainstorming, realizează planul unui stand cu produse specifice celor 2
ţări şi etichetarea lor în cele 2 limbi.
Un elev consemnează ideile care vor sta la baza realizării efective a standului pe un flipchart/sau o
tablă virtuală. (Jamboard)



Activitatea 4 : Competenţe digitale, Spirit de inițiativă și antreprenoriat
Elevii împătţiţi în 4 grupe realizează un afiş de prezentare a evenimentului de mai sus.

RESURSE EDUCAȚIONALE UTILIZATE ÎN PROCESUL INSTRUCTIVEDUCATIV
Prof. Împăratu Lăcrămioara
Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Rm. Vâlcea
Dinamica schimbărilor ce au loc în lume constituie o provocare pentru toţi actorii sistemului
educaţional. Acceptarea şi promovarea paradigmei postmoderne, abordarea educaţiei din perspectiva celui
ce învaţă şi desfăşurarea procesului de învăţământ din perspectiva pedagogiei axate pe competenţe sunt
doar câteva dintre noile imperative. Toate aceste realităţi solicită o redimensionare a procesului şi a
resurselor educaţionale, dar şi a finalităţilor. Sistemele de formare trebuie să contribuie la satisfacerea
necesităţii din ce în ce mai stringente de actualizare continuă a cunoştinţelor şi a competenţelor în condiţiile
unei pieţe internaţionale a forţei de muncă din ce în ce mai extinse, urmărind, totodată, o mai mare eficienţă
şi echitate.

În acest context, se înscrie şi utilizarea pe larg, inclusiv în sistemul educaţional, a tehnologiilor şi a
resurselor informaţionale, dar şi facilitarea, prin intermediul acestora, a accesului şi a schimbului de
informaţii. Resursele electronice, conţinuturile on-line şi spaţiile educaţionale virtuale oferă cele mai noi,
cele mai diverse informaţii şi oportunităţi de educaţie continuă. Tehnologii ca Internetul, computerele
personale sau telefonia mobilă au schimbat întreaga lume într-o reţea globală de persoane, firme, şcoli etc,
ce comunică şi interacţionează între ele printr-o varietate de canale. În întreaga lume se observă convertirea
conţinutului cultural într-o formă digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi oricând. În
acest scop au fost create documente digitale, dar şi aplicaţii dedicate învăţării asistate de computer
(dezvoltarea bibliotecilor digitale, crearea platformelor de e-learning, crearea reţelelor dedicate procesului
educaţional informatizat). De asemenea,în ultimii ani se observă o creștere sporită a implementării
tehnologiilor informaționale în diverse ramuri de activitate a societății mai ales în sistemul de învățământ.
Introducerea acestora în procesul de instruire impune un șir de cerințe atât la elaborarea materialului
didactic digital cât și la aplicarea acestuia în procesul instructiv -educativ.
Termenul Resurse Educaționale Deschise (RED) a fost adoptat în anul 2002 în cadrul Forumului
UNESCO de la Paris, care a analizat impactul proiectelor Open Courseware asupra învățământului superior.
În baza aceleiaşi surse, resursele educaționale deschise cuprind:
• materiale pentru predare-învățare: proiecte deschise (open courseware şi open content), cursuri
free, directoare de obiecte de învățare (learning objects), jurnale educaționale;
• software open source – pentru dezvoltarea, utilizarea, reutilizarea, căutarea, organizarea şi accesul
la resurse; medii virtuale de învățare (LMS – Learning Management Systems), comunități de învățare;
• licențe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor, principii de
design şi bune practici, localizarea conținutului.
Resursele Educaționale Deschise împreună cu mai noul concept de Educație Deschisă, reflectat și
prin inițiativele europene, nu sunt realități ale unui registru alternativ de opțiuni ale practicilor pedagogice.
Ele trebuie integrate pentru a realiza o mai strânsă cooperare între toți actorii din cercul educației românești.
„Tot ce este accesibil în rețeaua World Wide Web folosind un link este considerat a fi o resursă. Conform
Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax2 , o resursă este orice poate fi identificat cu un URI.
Aceste resurse mai pot fi denumite resurse digitale pentru că domeniul lor de acțiune este cel al mediului
digital. Resursele digitale fie că vorbim de un fragment de text, fie de un videoclip, pot sta singure, fiind
relevante așa, sau pot fi combinate realizând un context extins. Acest context îl vom exprima pe mai departe
ca agregare. Când mai multe resurse digitale sunt ,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE
INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL

PROCESS“

RESURSE

EDUCATIONALE

DESTINATE

CADRELOR DIDACTICE 2031 puse împreună într-un context care oferă un sens și o unitate, vorbim
despre o agregare, dar care privită în unitatea sa, tot o resursă digitală constituie, ce poate fi considerată și
descrisă unitar.” [1]
Tipologia resurselor care pot fi agregate este reglementată [2] deja și explicată pentru a lămuri cu
ușurință aspectele tehnice la Mozilla Developer Network [3] . Constelația resurselor care intră în agregăgări
cuprinde formate text (text/plain, text/html, text/markdown), imagine (image/gif, image/png, image/jpeg),

audio (audio/midi, audio/mpeg, audio/webm, audio/ogg, audio/wav), video (video/webm, video/ogg) și
aplicații (application/octetstream, application/vnd.mspowerpoint, application/pdf). Aceste resurse sunt
blocurile constructive ale Resurselor Educaționale Deschise și în anumite cazuri constituie datele supuse
prelucrării de utilizatorii unei platforme. Resursele se disting între ele prin tipurile de media pe care le pot
reprezenta. Acestea pot fi tipuri de text, de imagine, video, audio și aplicații. Toate acestea realizate
individual pot fi considerate opere din perspectiva drepturilor de autor. Combinarea lor pentru a crea alte
opere cu un conținut bogat ilustrat sau interactiv, trebuie să se facă cu deplina respectare a licenței pe care
fiecare dintre părți o poartă. O resursă care nu poartă o licență, chiar dacă poate fi descărcată de pe Internet,
este protejată prin efectul automat al drepturilor de autor. Numai menționarea licenței sub care este permisă
exploatarea, va permite flexibilitatea necesară construirii unor materiale noi, fie derivate, fie cu totul noi în
care acestea devin componente.
Pentru a nu distorsiona înțelesul, vom cita aici textul original al Definiției pentru Deschis [4] : Acest
înțeles primar se potrivește cu cel de „deschis” în ceea ce privește software-ul așa cum este menționat în
Definiția pentru surse deschise și este sinonim cu „liber” sau „libre” așa cum sunt menționate în Definiția
software-ului liber și Definiția pentru operele culturale libere. Termenul de operă va fi utilizat pentru a
denumi elementul sau partea de cunoaștere care este transferată. Termenul de licență se referă la termenii
legali sub care este oferită opera. Termenul de domeniu public indică absența drepturilor de autor și a
restricțiilor similare, fie implicit, fie prin intermediul unor dispense pentru toate aceste condiții [5].
Pe lângă materialele propriu-zise, conceptul de resurse educaţionale deschise poate cuprinde şi
instrumente specializate precum software-ul necesar dezvoltării, folosirii şi livrării materialelor
educaţionale, inclusiv cel destinat căutării şi organizării conţinutului, precum şi comunităţile virtuale de
învăţare şi instruire. Conform Ghidului de bune practici “Resurse educaţionale deschise” (România, 2013),
RED constituie primul „bun comun” (adică acel „commons” pe care licenţele Creative Commons îl doresc
a se dezvolta), la care profesorii, elevii, studenţii şi sfera academică ar trebui să aibă acces. Beneficiile vor
fi importante pentru toţi: pentru elevi – sursa primară a conţinutului digital, pentru cadre didactice, pentru
instituţia de învăţământ, pentru reprezentanţi ai altor sectoare.
Avantajele elevilor:
• calitate sporită şi flexibilitate a resurselor educaţionale;
• aplicarea cunoştinţelor într-un context mai larg;
• libertatea de acces (de exemplu, la locul de muncă/acasă) şi oportunităţi sporite pentru învăţare;
• suport pentru abordări centrate pe elev, individualizate, nonformale;
• dezvoltarea abilităţilor (de exemplu, aritmetica), prin elaborarea de RED generice care pot fi
reutilizate şi recontextualizate în diferite domenii;
• posibilitatea de a testa materialele înainte de predare şi a le compara cu altele de la cursuri similare;
• oportunitatea de a se implica în iniţiative RED, prin contribuţie la dezvoltarea, testarea sau
evaluarea acestora, prin activităţi de marketing, acţionînd împreună cu alți colegi sau individual;
,,EDUCATIONAL RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS“
RESURSE EDUCATIONALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE 2032

Avantajele autorului :
• primire feedback din partea utilizatorilor;
• recunoaştere profesională şi creșterea reputaţiei;
• beneficii (de eficienţă şi culturale) asigurate prin abordarea colaborativă în procesul
predării/învăţării;
• oportunităţi de a lucra în toate sectoarele, instituţiile şi domeniile abordate; • sporirea
competenţelor digitale;
• acces la un număr mai mare de cursanţi etc.
Directorul RED este un spațiu online pentru stocarea, clasificarea și căutarea RED, cum ar fi MIT
OCW

(http://ocw.mit.edu),

Open

Learn

(http://openlearn.open.ac.uk.),

OER

Commons

(www.oercommons.org) sau Commonwealth of Learning (www.col.org/RED) (UNESCO, 2015).
Comunitatea RED este un spațiu în care membrii comunității colaborează pentru a răspunde la
întrebări, pentru a rezolva probleme și a partaja documente referitoare la RED, cum ar fi Comunitatea RED
UNESCO (http://oerwiki.iiepunesco.org). Site-ul conține resursele utile necesare pentru a înțelege ce
înseamnă RED și cum se utilizează, se contribuie și se colaborează (UNESCO, 2015).
5R RED sunt un set de permisiuni care includ reutilizarea, revizuirea, remixarea, redistribuirea și
reținerea. Reutilizarea se referă la dreptul de a utiliza conținutul într-o gamă largă de moduri (de exemplu,
într-o clasă, într-un grup de studiu, pe un site web, într-un videoclip). Revizuirea se referă la dreptul de
adaptare, ajustare, modificare sau transformare a conținutului în sine (de exemplu, traducerea conținutului
într-o altă limbă). Redistribuirea se referă la dreptul de a distribui altor persoane, copii ale conținutului
original, ale revizuirilor sau ale remixurilor proprii (de exemplu, se oferă unui prieten o copie a
conținutului). Reținerea se referă la dreptul de a face, de a deține și de a controla copii ale conținutului (de
exemplu, descărcarea, copierea, stocarea și gestionarea). Remixarea se referă la dreptul de a combina
conținutul original sau revizuit cu alte materiale pentru a crea ceva nou (de exemplu, încorporarea
conținutului într-o aplicație web hibridă - mashup) (UNESCO, 2015)
Colaborarea deschisă:Sistemul deschis de colaborare caracteristic este un mediu online care (a)
susține producția colectivă a unui artefact (b) printr-o platformă de colaborare mediată tehnologic (c) care
prezintă acces redus la intrare și ieșire și (d) sprijină apariția unor structuri sociale persistente, dar maleabile.
Combinate, aceste caracteristici produc sisteme sociotehnice complexe care oferă oamenilor noi
oportunități de a forma legături cu ceilalți și de a crea lucruri împreună (Andrea, Forte, Cliff și Lampe,
2013) [6]
Învățarea este facilitată nu numai de profesori, ci și de colegi. (Hegarty, 2015) [7]
În timpul epidemiei de coronavirus, majoritatea a actorilor educaționali (profesori, elevi, etc.) au
utilizat o bogată arhivă de resurse educaționale deschise (RED) disponibilă la http://digital.educred.ro,
dezvoltată prin proiectul național în curs de implementare CRED (Curriculum Relevant și Educație
deschisă pentru toți), ai cărui parteneri sunt MER și Institutul de Științe ale Educației (acum Unitatea de
Cercetare în Educație). Multe cadre didactice au creat RED-uri pentru acest director național și au împărtășit
din experiențele lor de predare online în diverse comunități din social media, cum sunt grupurile Facebook

CRED

(https://www.facebook.com/groups/574392349703069)

sau

Coaliția

pentru

RED

(https://www.facebook.com/groups/REDRomania).
Alte directoare în limba română cu RED sau acces deschis sunt:
http://manuale.edu.ro,
http://digitaledu.ro,
http://reteauaedu.ro
http://iteach.ro,
https://www.oerup.eu/ro,
http://educatie.inmures.ro,
https://kidibot.ro,
http://digitaliada.ro,
https://dacobots.com,
http://scoaladinvaliza.ro,
http://indreptardigital.ro,
https://www.noi-orizonturi.ro/resurse-educationale,
https://www.twinkl.ro sau http://www.educatieonline.md.
Evaluările tradiționale, pe suport de hârtie, nu mai sunt utile. Prin urmare, pentru a evalua
performanța elevilor în mediile de învățare deschise, profesorii trebuie să evalueze proiectele RED (Dori,
2003) realizate de aceștia. [8] Utilizarea resurselor educaționale digitale influențează atât activitatea
profesorului, dezvoltarea lui personală și profesională, implementează utilizarea metodelor netradiționale
de predare –învățare –evaluare, modifică dependența între profesor –elev, bazată pe cooperare și elaborare
a noilor metode și tehnici de învățare la baza cărora se activizează lucrul individual al elevilor.[9] Utilizarea
resurselor educaționale digitale în procesul educațional ne oferă multe posibilități și perspective pentru
autodezvoltare, cercetare și realizarea unui proces educațional centrat pe elev. Acestea vor asigura crearea
unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi a formării unor competenţecheie şi profesionale, care să faciliteze integrarea pe piaţa muncii.
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METODE ŞI MIJLOACE NOI DE INSTRUIRE PRIN UTILIZAREA
INSTRUMENTELOR TIC
Prof.ing.Daniel Rizea,gr.I
Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu,
Rm.Vâlcea
1.Metode colaborative şi de cooperare
Sunt metode de predare în care:
- elevii lucrează împreună, în perechi sau în grupuri mici, pentru a rezolva aceeaşi sarcină, pentru a explora
o temă nouă sau a lansa idei noi, combinaţii noi sau chiar învăţări autentice;
- activitatea elevilor este structurată;
- elevii sunt evaluaţi atât pentru munca individuală cât şi pentru lucrul realizat de întregul grup;
- elevii comunică direct între ei – faţă în faţă;
- elevii învăţă să lucreze ca o echipă.
TIC-ul oferă elevilor mari oportunităţi în direcţia cooperării şi colaborării cu colegii, tutori, experţi,
profesionişti, părinţi, etc., facilitând şi favorizând prin instrumentele sale schimbul de idei şi discuţii,
dezvoltând spiritul critic, obiectivitatea şi reflexiunea discursivă.
Învăţarea prin colaborare şi cooperare consideră elevii ca membri ai unui grup, dar implică, de
asemenea, fenomene precum negocierea sau partajarea înţelesurilor – inclusiv construirea şi întreţinerea
conceptelor de sarcini – ce sunt realizate interactiv în procesele de grup. Acest tip de învăţarea implică şi
învăţarea individuală fără a fi reductibilă la ea.
Ştiinţele învăţării ca întreg şi-au modificat obiectivele de la viziunea îngustă a învăţării individuale
la incorporarea atât a învăţării individuale, cât şi a celei de grup.
Trăsăturile dominate ale acestor metode sunt:
- Transferul cunoştinţelor şi al informaţiilor între profesori şi elevi. Profesorii pot structura resursele

(materiale pe suport electronic, mijloace audio-video etc.) necesare desfăşurării activităţii propuse, pot
organiza activitatea, pot sprijini elevii pentru a-şi aduce o contribuţie la activitate. Profesorii încurajează
participarea colegilor, a părinţilor şi a membrilor comunităţii în activitatea propusă. Astfel, profesorii
furnizează informaţii elevilor şi în acelaşi timp dobândesc ei înşişi noi cunoştinţe, experienţe, strategii pe
care elevii le produc în diferite situaţii de învăţare.

- Modificarea rolurilor profesorului şi elevului. Metoda implică elevii în fixarea obiectivelor de învăţare,

în etapizarea activităţilor, în evaluarea procesului de învăţare. Profesorii cooperanţi încurajează elevii în aşi folosi propriile cunoştinţe, în a le împărtăşi cu colegii şi a produce noi cunoştinţe pe baza strategiilor de
învăţare folosite. Astfel, elevii sunt încurajaţi să cunoască opiniile fiecăruia, să-şi dezvolte gândirea critică
şi creativă, să participe deschis la discuţiile pe tema propusă, devenind responsabilitate prin a-şi planifica
propria lui activitate. Profesorul devine mediator de cunoştinţe, sprijinind elevii în a se conecta la noi surse
de informaţii pentru îmbogăţirea experienţei lor, îi învaţă cum să înveţe.
- Formarea echipelor. Se realizează în funcţie de următoarele repere: 1) obiectivele clare de grup; 2)

responsabilitatea personală; 3) specializarea pe sarcini a membrilor echipelor; 4) adaptarea la nevoilor
individuale; 5) oportunităţi de grup bine definite; 6) competiţie în cadrul grupului; 7) lucrul de grup să fie
bine structurat şi cu o finalitate bine stabilită; 8) alegerea unei sarcini de grup bine definită, plurivalentă,
suficient de complexă, lipsită de ambiguităţi, orientată spre scopuri sociale pentru a stimula activităţi şi
atitudini sociale, astfel încât să provoace interacţia coordonată. Beneficiul utilizării acestor metode este dat
de provocarea unei interacţiuni intense între participanţi.
Avantajele utilizării acestor metode:
- Elevii pot profita de pe urma faptului că trebuie să îşi coordoneze interacţiunile, explicându-şi

raţionamentul şi înţelegând modul celuilalt de a reacţiona şi argumenta.
- Pot duce la un aşa-numit conflict socio-cognitiv atunci când se confruntă cu informaţii noi sau

contradictorii venite de la parteneri.
- Stimulează procesele cognitive deoarece fiecare trebuie să îşi susţină punctul său de vedere cu argumente,

să-şi pună de acord informaţiile cu cele ale partenerilor, să înveţe să se asculte reciproc şi să evalueze
soluţiile posibile la probleme.
- Se dezvoltă spiritul competitiv.
- Se realizează depăşirea sentimentului de izolare, a cărui apariţie este posibilă într-un mediu de învăţare

bazat pe tehnologie, şi poate contribui la dezvoltarea aptitudinilor sociale de comunicare. S-a constatat că
unii elevi mai puţini la discuţiile din clasă sunt mult mai activi la discuţiile on-line, dispărând factorii
inhibitori.
- Se constată o influenţă pozitivă a motivaţiei elevilor în ceea ce priveşte autoeficienţa, conştientizarea

scopului, învăţării şi evaluarea intrinsecă a sarcinilor de învăţare. Factorii care generează aceste efecte sunt:
impactul motivaţional pozitiv al suportului dat de colegi în învăţare, suportul dat de grup atunci când se
confruntă cu dificultatea sarcinii, creşterea interesului elevilor faţă de materia subiect sau faţă de sarcina
primită spre rezolvare, necesitatea de a explica propriile cunoştinţe şi de a le expune judecăţii grupului.
- Asigură un climat afectiv pozitiv care induce majorităţii elevilor rezultate mai bune.
Activităţi specifice acestor metode:
- munca independentă;
- activităţi experimentale diferenţiate;
- documentarea urmată de dezbateri sau susţinerea de referate;
- realizarea unor portofolii;

- realizarea unor dispozitive, albume, machete, planşe, prezentări, soft educaţional, etc;
- activităţi de evaluare asistate de calculator.
Dificultăţi şi factori de risc:
- cooperarea şi colaborarea nu se produce spontan fiind necesar un timp pentru formarea deprinderilor de
lucru;
- în timpul învăţării prin cooperare şi colaborare, în clasă se produce un fundal sonor ca o „forfotă”;
- necesită un efor suplimentar din partea profesorului şi al elevilor săi;
- aplicarea disciplinei de grup, minoritatea trebuind să ia în considerare alternativele propuse de majoritatea
grupului.
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SCENARIU DE ACTIVITATE INTEGRATĂ ONLINE
Profesor învăţământ primar Oprescu Irina-Elena
Şcoala Gimnazială Take Ionescu, Rm.Vâlcea
Clasa pregătitoare
Unitatea de învăţare: Plecarea răţuștelor
Disciplina de studiu: Comunicare în limba română
Subiectul lecţiei: Sunetul r şi literele R r
Competenţa specifică 1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a
cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar
I Captarea atenţiei

Le propun elevilor filmuleţul animat – Plecarea răţuștelor .

II Reactualizarea cunoştinţelor
Conversaţie - Ce personaj aţi descoperit? https://wordart.com/qe44n1bg6gjk/word-art%203
Le arăt elevilor o imagine Wordart. Astfel pornim o conversaţie pe marginea filmuleţului vizionat. Ce
întrebări îşi pune răţuşca? Să o ajutăm noi să găsească răspunsurile!
Cum se numeşte răţuşca ? (Răţuşca se numeşte RIRI.) Să scriem numele răţuştei! (Avem o situaţieproblematizatoare.) Cu ce sunet începe numele Riri? (… cu sunetul r.) Ce literă folosim pentru a scrie
sunetul r în acest caz? (...litera R mare)
III Anunţarea titlului lecţiei- Sunetul r şi literele R r

IV Predarea noilor cunoştinţe (Aplicăm metoda fonetică analitico-sintetică.)
Să despărţim în silabe! Ce sunete auzim în prima silabă? (Sunetele r şi i)
Cum scriem sunetul r – cu litera R ( mare ) la început. De ce? (...este numele propriu al răţuştei.) Cum
scriem sunetul i – cu litera i mic. Am scris silaba ,,Ri-“.
Care este a doua silaba ? (A doua silaba este tot ,,-ri”.) Ce observăm ? (Observăm că sunt silabe gemene
,, Ri-ri”.)
Intuirea literelor R r - Arăt planşa cu literele noi şi descriu elementele grafice componente. Le arăt elevilor
cum scriem litera R în făină, folosind un filmuleţ realizat chiar de mine.
Apoi elevii vor scrie pe planşa individuală numele ,,Riri”.
Urmează identificarea literelor în caietul de lucru. Elevii vor încercui (în textul dat) cu verde literele mari
R şi cu albastru literele mici r.
V Fixarea cunoştinţelor
Competenţa specifică - direct vizată în jocul didactic Litera plimbăreaţă
Le propun elevilor jocul didactic Litera plimbăreaţă. Să căutăm cuvinte care conţin sunetul r. Priviţi în
jurul vostu ! Arătaţi-ne un obiect al cărui nume conţine sunetul r . Să stabilim poziţia sunetului r în cuvânt
și să asociem cu o planșă colorată, astfel : roșu- sunetul r la început de cuvânt ; albastru- sunetul r în
interiorul cuvântului; verde- sunetul r la sfârşitul cuvântului.
Elevii identifică în camera lor obiectele cerute, apoi le arată colegilor prin intermediul ecranului. Dascălul
alege 5-6 elevi să spună numele obiectului, apoi să stabilească locul sunetului r în cuvânt. (Se poate folosi
şi jocul cu elemente de mişcare „ Mâinile pe cap/ pe burtică/ pe genunchi”, în raport cu poziţia sunetului în
cuvânt).
Ulterior, elevii vor rezolva un exerciţiu similar în caietul de lucru de la editura EDU.
În ora online următoare , elevii vor colora şi vor desena literele R şi r , în exerciţiile propuse în caietul de
lucru.
Le cer elevilor să descopere numele fraţilor lui Riri. Astfel exersăm citirea pe silabe a cuvintelor care conţin
literele învăţate, dar facem trecerea şi la activitatea matematică, respectiv
Numărul şi cifra 5 ( Riri are 4 fraţi. În total sunt 5 răţuşte. )
https://wordart.com/fwrd1mt97a9z/word-art%204

TRECEREA DE LA PREDAREA ÎN FORMAT FIZIC
LA PREDAREA ON-LINE- PROVOCĂRI ȘI NECESITATEA REALIZĂRII
MATERIALELOR DE TIP RED
Prof. Florescu Maria Mihaela
PROF. ÎNV. PRIMAR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 79
BUCUREȘTI, SECTOR 4
Motivația:
Am optat să particip la acest simpozion întrucât îmi doresc să împărtășesc proiecte și activități
desfășurate la clasă și sper ca felul în care înțeleg eu predarea-învățarea-evaluarea să inspire prin idei noi, să
reprezinte exemple de creativitate, să aducă o perspectivă nouă și inovativă asupra programei școlare.
Scopul:
Scopul bunelor practici pe care le-am realizat este de a crește interesul elevilor pentru școală și bucuria
de a participa activ la propria formare prin contextualizare, prin predare integrată, experiențială și inovativă, în
vederea dezvoltării competențelor care corespund profilului de formare al absolventului de ciclu primar. De
asemenea, cunoscând impactul pe care îl au primii ani de școlală în evoluția următoare a elevului, consider că
realizarea unui demers didactic atractiv este de o importanță majoră.
În perioada predării on-line, datorită accesului restrâns al unor elevi la internet și laptop/desktop, am
optat pentru realizarea de filme/tutoriale prin care le-am explicat copiilor modul de lucru și noțiunile noi, scopul
acestora fiind să ofere acces liber și permanent la materiale inedite, create de mine. Unii dintre copii au ales să
revadă aceste tutoriale pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor, sau pentru consolidarea acestora, dar și din
dorința de a-mi reauzi vocea și explicațiile, satisfacându-și nevoia de relaționare.
Obiective urmărite:
Întregul demers didactic realizat la clasa pregătitoare a urmărit familiarizarea copiilor cu mediul școlar
într-o manieră plăcută în vederea formării acestora, concomitent, pe mai multe paliere. Astfel, am vizat:
- dezvoltarea plăcerii lecturii prin jocuri de rol, activități în grup, cluburi de lectură, atât în cadrul predării
față în față, cât și on-line, dar și folosirea de materiale neconvenționale pentru învățarea literelor (de exemplu,
trasarea literelor pe suporturi precum: făină, mălai, orez, paste) și de aplicații inedite (de exemplu, ChatterPix)
pentru formarea competenței de comunicare în limba maternă, dar și în limbi străine;
- descoperirea tainelor matematicii și ale științelor prin activități practic-aplicative și prin experimente,
sau prin exersarea unor tehnici de lucru cu ajutorul unor tutoriale suport, satisfăcând, în același timp, și nevoia
de joc educativ prin parcurgerea unor aplicații precum WordWall sau Kahoot;
- dezvoltarea competenței de a învăța să înveți, încurajând elevii să pună întrebări și să caute răspunsuri
variate, să descopere tehnologia și să o folosească în sprijinul propriei învățări;
- realizarea unui mediu plăcut în clasă și/sau pe Zoom, care să favorizeze colaborarea, socializarea,
asumarea de roluri și responsabilități în grupul din care fac parte;

- realizarea de proiecte accesibile la care elevii să participe în diverse roluri, de exemplu: Sărbătoarea
Recoltei, Proiectul primelor 100 zile de școală, precum și realizarea Orei de valorizare în mediul on-line, la
finalul anului școlar, ca variantă de creștere a stimei de sine;
- participarea la proiecte culturale organizate în şcoală şi în comunitatea locală în vederea dezvoltării
competenței de sensibilizare și exprimare culturală, cum ar fi susținerea unui recital de colinde pe scena Operei
Comice pentru Copii, în colaborare cu Cantus Mundi, eveniment care a ajutat foarte mult la creșterea stimei de
sine, a relaționării, a tenacității și a curajului elevilor;
- utilizarea unor resurse educaționale on-line, a unor softuri educaționale și crearea de tutoriale pentru ai ajuta pe copii să descopere noile conținuturi într-o formă atractivă și accesibilă permanent, în vederea
dezvoltării competenței digitale (Dojo Class, Google Classroom, Jamboard, Google Docs, Kahoot,
WordWall, ChatterPix, Mentimeter, Zoom, PowerPoint, Learning Apps);
- dezvoltarea plenară a copiilor, cu accent pe formare de abililități și atitudini pozitive față de activitatea
școlară prin desfășurarea de activități extrașcolare precum: vizită la Palatul Patriarhiei, donare de haine și jucării
pentru copii nevoiași, tabăra de schi, întâlnire cu un scriitor contemporan, activitate muzicală terapeutică,
activitate în colaborare cu Root Foundation vizând toleranța, activitate în colaborare cu Bonduelle pe tema
mâncatului sănătos, colaborare cu Asociația A.C.T.O.R., sub egida Erasmus+– vizând accesul la
interculturalitate - chiar și în perioada pandemiei, prin desfășurarea de activități on-line.
Durata:
Aceste activități au fost desfășurate pe parcursul anului școlar 2019 – 2020, accentul pe utilizarea de
resurse digitale precum și pe crearea de resurse educaționale deschise intervenind după declanșarea pandemiei,
din nevoia conectării cu elevii mei și din dorința de a mă asigura că noile informații vor ajunge la toți.
Grupul țintă a fost reprezentat de elevii Clasei Pregătitoare G, de la Școala Gimnazială nr. 79, București.
După închiderea școlilor, unii dintre copii au mers la bunici, în provincie, iar accesul la internet a fost mai
restrictiv. Ca să vin în sprijinul lor, am creat filmulețe explicative pentru fiecare noțiune nouă predată.
Activități desfășurate:
Dintre toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului Geniali suntem cu toții, depinde de noi să
demonstrăm!, mă voi opri asupra câtorva, care acoperă paliere diferite de cunoaștere și implică formarea de
abilități și atitudini necesare integrării cu succes în mediul școlar.
Astfel, pentru a dezvolta și forma plăcerea lecturii, vizând cu precădere competența de comunicare în
limba maternă, încă din primele săptămâni de școală am parcurs proiectul Povestitorul Genial. Elevii au fost
invitați, pe rând, să ocupe acest scaun (care era decorat ca un jilț și alături de care primeau o pelerină) și să
povestească o întâmplare trăită sau imaginată. Pe măsură ce am înaintat în anul școlar, elevul care alegea
scaunul Povestitorului Genial primea sarcini precum: Continuă povestea începută de mine! sau: Ce alt final ai
putea crea?, ori: Ești de acord cu personajul? Cum ai proceda tu în locul său?. Ulterior, scaunul Povestitorului
Genial a devenit o zonă în care copiii dramatizau poveștile ascultate, așteptând aplauzele publicului. O altă
variantă a acestui proiect a fost realizarea jocurilor de rol, cum ar fi îmbrăcarea în haine tradiționale și
prezentarea țării ca și cum elevii ar fi fost ghizi turistici. Toată această prezentare s-a făcut în spatele unui cadru

care reprezenta televizorul, iar elevii aveau la dispoziție un microfon și sarcina lor era să convingă turiștii străini
că țara noastră merită vizitată.
În perioada predării on-line, pentru elevii timizi și introvertiți, care nu avuseseră suficient curaj să ocupe
locul povestitorului, am utilizat aplicația ChatterPix, iar rezultatele au fost încărcate de aceștia în Google
Classroom. Cu ajutorul aplicației ChatterPix, personajele desenate de copii prindeau viață, iar cuvintele rostite
de aceste personaje erau, de fapt, cuvintele elevilor care, astfel, au reușit să își depășească emoțiile.
Tot cu scopul de a dezvolta plăcerea lecturii, am derulat proiectul Cărți pitice, Cărți uriașe, înscris în
CAEM 2019-2020, care se va finaliza printr-o expoziție la Biblioteca Metropolitană, atunci când evoluția
pandemiei ne va permite. Proiectul a fost realizat în colaborare cu Școala Gimnazială Kids Palace din București
și a presupus realizarea de către copii a unor cărți în format liliputan (mai mici decât A4), sau a unor cărți uriașe
(mai mari decât A4). Astfel, am continuat proiectul Povestitorul Genial într-o formă puțin modificată. Am
propus elevilor un Club de lectură genială și am ales să derulez proiectul mai sus menționat, pornind de la
cartea Erus și Valea Răbdării de Alec Blenche. Elevii au avut de citit săptămânal câte un capitol din carte și de
efectuat un desen din care să reiasă înțelegerea textului. În desen au inserat și cuvinte sau propoziții
semnificative, relevante pentru capitolul parcurs. La școală și, ulterior, pe aplicația Zoom, elevii au prezentat
desenele și au redat pe scurt conținutul citit. Pentru fiecare capitol parcurs si, după demonstrarea înțelegerii
acestuia, ei au primit câte o monedă. La fiecare zece monede adunate, au primit un rubin, iar când au finalizat
de citit toată cartea, de desenat toate desenele și de legat cartea în una dintre cele două forme cerute, aceștia au
primit un diamant. Mutarea orelor în on-line nu a mai permis elevilor să prezinte cărțile în format fizic, așa
încât le-au prezentat sub forma unor filmulețe, sau cu ajutorul unor aplicații, cum ar fi Kinemaster. Fiecare
carte a fost valorizată de către colegii de clasă în cadrul a ceea ce eu am denumit Ora de valorizare genială,
punând accent pe stropul de genialitate existent în fiecare dintre ei. Elevii s-au identificat cu Erus, l-au sprijinit
și urmat în aventurile sale, au învățat ce este iubirea și răbdarea, au exersat cititul, scrisul, abilitătile practice,
sociale și digitale.
Părinții au susținut acest demers pe tot parcursul desfășurării, oferind sprijin logistic, dar și emoțional.
Au fost deschiși și interesați să parcurgem fiecare etapă și au înțeles că nevoia de comunicare se poate canaliza
în scopuri educative, dacă se parcurg pașii corespunzători. Părinții au ajutat copiii în încărcarea pe platforma
Google Classroom a filmulețelor cu cărțile finalizate și au manifestat interes pentru suport ulterior în
continuarea acestui proiect.
Tot în cadrul proiectului Geniali suntem cu toții, depinde de noi să demonstrăm!, am vizat și
competența de sensibilizare și exprimare culturală prin implicarea în proiectul Cantus Mundi Pregătim
Craciunu’n cor! și participarea cu elevii mei la un spectacol de colinde pe scena Operei Comice pentru Copii.
Pentru a putea lua parte la acest proiect, a trebuit să parcurg câteva cursuri de formare în tainele artei dirijorale
oferite de Cantus Mundi și le-am explicat copiilor că mă pregătesc alături de ei. Am încercat astfel să le insuflu
dorința de a învăța să învețe și să le transmit că le sunt aproape și împreună formăm o echipă genială. Prin
urmare, ne-am înfrânt emoțiile, am perseverat în atingerea scopului și am finalizat proiectul, crescând stima de
sine și vizând genialitatea de care dăm dovadă. Am înlocuit astfel o serbare școlară clasică cu un eveniment pe

care nu îl vor uita cu ușurință. Am vizat ca discipline: Muzică și mișcare, Dezvoltare personală, Comunicare în
limba română și am urmărit dezvoltarea motivării intrinsece, atât de necesară elevilor mei și întregii generații.
Părinții au susținut acest demers prin încurajarea copiilor, procurarea de elemente de costum, găsirea de
soluții pentru a participa la eveniment în vinerea de dinaintea Crăciunului. Rezultatul clasei a fost foarte apreciat
și la nivel de școală, fiind menționat ca exemplu de bună practică în cadrul Consiliului Profesoral. Doamna
director ne-a sprijinit și promovat în acest proiect.
Proiectul Geniali suntem cu toții, depinde de noi să demonstrăm! a vizat și dezvoltarea competențelor
matematice și a competențelor de bază în științe și tehnologii. În acest sens, am derulat proiectul Genialul
descoperă lumea! din dorința de a accesibiliza conținuturile matematice și cele legate de științe prin predare
integrată și contextualizată. Am realizat activități ludice, cu accent pe experiențele copiilor și am folosit
materiale și obiecte concrete. Elevii au operat cu diverse materiale, unele neconvenționale (de exemplu: frunze
din curtea școlii sau pufuleți folosiți în vederea consolidării adunării și scăderii în concentrul 0-31, fără şi cu
trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv), au lucrat în grupuri, au exersat și au experimentat.
Folosirea experimentelor săptămânale a fost o metodă foarte atractivă de captare a atenției, care a produs emoții
pozitive și care îi va ajuta pe copii să păstreze informația pe termen lung și cu semnificație. Un exemplu, de
experiment care a suscitat interes a fost obținerea zăpezii din spumă de ras și bicarbonat de sodiu sau din scutece
pentru copii și apă rece. În cadrul acestui experiment am vizat cunoștințe precum: „Prezenţa apei în natură sub
diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare etc.)” „Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare”. Elevii au replicat
experimentul și acasă și s-au bucurat de existența zăpezii, deși natura nu a fost foarte darnică anul acesta în a
ne-o oferi. Experimentul a continuat cu transformarea zăpezii în apă și explicarea transformărilor din natură.
De asemenea, am folosit învățarea experiențială, în situații precum: explicarea metodei balanței cu
ajutorul unei balanțe confecționate de mine din umerașe. Copiii au înțeles valorile de egalitate, folosindu-se de
mai multe simțuri: vizual, auditiv, tactil. Am discutat de relația de egalitate în ceea ce privește cantitatea de
obiecte, dar și greutatea obiectelor, folosindu-mă de problematizare, pornind de la obiecte concrete și
transferând cunoștințele noi în noțiuni matematice.
În perioada mutării lecțiilor în on-line, am simțit nevoia de a-mi modela stilul de predare și le-am creat
elevilor filmulețe/tutoriale sub formă de resurse educaționale deschise. Prin intermediul acestora, le-am explicat
noțiuni noi, dar am și consolidat cunoștințele și abilitățile anterioare. Copiii au fost foarte încântați deoarece au
putut viziona aceste filme de mai multe ori, au exersat alături de mine, s-au perfecționat și, în același timp, au
văzut că le sunt aproape și îi sprijin. După postarea acestor tutoriale, copiii mi-au trimis înapoi filmări în care
exersau modurile de calcul. O elevă a reușit să mă surprindă în mod plăcut, deoarece, după ce a vizionat un clip
în care îi explicam modul de calcul la adunarea cu trecere peste ordin până la 31 prin descompunere în zeci și
unități și prin formarea zecilor, a efectuat o operație mult mai complexă, care depășea ordinul sutelor, bazânduse pe acel mod de calcul pe care i l-am prezentat. Părinții mi-au spus că a vizionat filmul de mai multe ori, șia însușit modul de calcul și a dezvoltat abilitatea de a opera singură cu noile noțiuni.
Părinții au susținut acest demers și m-au ajutat cu procurarea de materiale neconvenționale, când a fost
cazul, au fost alături de copii în perioada predării on-line, le-au facilitat accesul la tehnologie și i-au sprijinit în
utilizarea acesteia.

Rezultatele obținute
Consider că exemplul de mai sus în care eleva mea a urmărit modul de calcul și a demonstrat formarea
competenței a învăța să înveți, este o dovadă clară de eficacitate a creării acestor filme/ tutoriale. Fiecare elev
mi-a trimis exercițiile lucrate individual și a demonstrat că acest mod de lucru este eficient. Însă realizarea
acestor filme/tutoriale implică pregătire și strategie în prealabil, consumă timp și necesită resurse didactice și
tehnologice variate.
În cadrul demersului Povestitorul Genial rezultatele au fost verificate în timpul Orelor de valorizare.
Elevii au demonstrat dezvoltarea abilității de a citi cu plăcere și au promis că vor continua să îl urmeze pe Erus
în celelalte călătorii ale sale, atât în vacanța de vară cât și în anul școlar următor, notând într-un tabel cărțile
citite și exemplele de comportamente la care se vor raporta.
Rezultatele obținute în cadrul demersului Pregătim Crăciunu’n cor au fost creșterea stimei de sine și a
încrederii în forțele proprii, exprimate prin dorința copiilor de a continua să se pregătească pentru astfel de
proiecte, învingând emoțiile și devenind curajoși.
Schimbări observate în rândul elevilor și în comunitate
Sunt de părere că activitățile prezentate mai sus au trezit interesul copiilor, i-au ajutat să vină cu plăcere
la școală și să participe activ și cu interes la propria formare. Părinții, care au primit pe parcurs fotografii și
filmulețe de la aceste activități, și-au manifestat bucuria și susținerea pentru astfel de demersuri, au devenit
dornici să participe mai departe și să ne sprijine, asigurând o foarte bună frecvență a copiilor atât la școală, cât
și în cadrul predării on-line.
Corul Madrigal, prin proiectul Cantus Mundi, ne-a ajutat să dezvoltăm elevilor dorința de colaborare, de
motivație intrinsecă, să creștem stima de sine, punându-ne la dispoziție atât cursuri de formare, cât și o scenă
pe care să putem evolua. Acest proiect a fost promovat atât prin site-ul de specialitate https://cantusmundi.com/,
cât și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/CantusMundiRomania/, susținându-ne nu doar prin
proiectul precizat mai sus, ci și prin oferirea de surse de inspirație și exemple de bună practică.
Sper că proiectul Geniali suntem cu toții, depinde de noi să demonstrăm!, desfășurat pe parcursul
clasei pregătitoare, să reprezinte un demers interesant și atractiv, demn de urmat, ținând cont de personalizarea
predării, de dorința personală de valorizare a potențialului fiecarui elev și de facilitarea accesului tuturor
elevilor din clasă la educație prin crearea de resurse educaționale deschise.
Conceperea și realizarea proiectului Geniali suntem cu toții, depinde de noi să demonstrăm! îmi
aparține și reprezintă o viziune plenară asupra activității didactice desfășurate cu elevii mei. Având în
vedere că l-am aplicat la clasa pregătitoare, l-am gândit ca pe un demers personalizat, accesibil, facil, dar
și creativ, inovator, experiențial, provocator. Astfel, încă din primele zile de școală, am căutat în elevi
stropul de genialitate pe care îl deține fiecare și le-am insuflat dorința de a ne identifica cât mai mult cu
simbolul înțelepciunii, al bunei creșteri, al respectului și al stării de bine - în cazul nostru o jucărie de pluș,
o bufniță care întruchipează toate aceste calități.
Bufni a fost alături de elevi în toate provocările pe care le-au avut de parcurs, de la emoțiile
relaționării cu colegii și cu doamna în primele zile de școală, până la parcurgerea orelor în mediul on-line.
Am parcurs un drum frumos presărat cu activități foarte variate desfășurate în clasă, în afara acesteia și în

mediul on-line: dramatizări, ocuparea locului Povestitorului Genial, clubul de lectură, proiectul “Cărți
pitice, cărți uriașe”, operare cu materiale neconvenționale, experimente, proiectul “Sărbătoarea Recoltei”,
participarea la un spectacol de colinde pe scena Operei Comice pentru Copii în colaborare cu Cantus Mundi,
participarea la un proiect pe tema toleranței alături de Root Foundation, participarea în tabără de schi,
excursie la Palatul Patriarhiei, întâlnire cu un scriitor contemporan (Ioana Chicet-Macoveiciuc), vizionare
de spectacol de teatru la teatrul “Stela Popescu”, desfășurarea proiectului “Primele 100 zile de școală”,
participarea la o activitate de donație către copii nevoiași, colaborare cu Bonduelle pe tema mâncatului
sănătos, folosirea de aplicații educaționale, urmărirea de tutoriale create de mine folosite în predarea
conținuturilor noi,
Desfășurarea lecțiilor în mediul on-line a fost o mare provocare și pentru mine și pentru elevi, însă
am desfășurat-o zilnic, imediat după închiderea școlilor. La început, întrucât aveam mulți părinți care încă
lucrau în afara casei, desfășuram orele on-line după-amiaza pentru ca toți copii să aibă disponibil un laptop
sau un telefon. Ulterior, ținând cont de nivelul de vârstă al copiilor, de curba de efort și de capacitatea lor
de menținere a atenției, am desfășurat orele în cursul dimineții. Elevii s-au adaptat cu ușurință cu noul mod
de lucru și cu aplicațiile educaționale. Zilnic le puneam la dispoziție, pe lângă orele desfășurate pe Zoom,
și jocuri de consolidare pe diferite aplicații educaționale sau tutoriale în care explicam noțiunile noi sau
modul de lucru. Programul meu era foarte încărcat deoarece elevii îmi trimiteau zilnic poze cu materialele
lucrate și eu verificam gradul de înțelegere pentru a vedea ce trebuie să ajustez și ce să adaug în explicațiile
mele sau în filmulețe. De asemenea, conceperea și realizarea tutorialelor era un mare consumator de
strategie, resurse și timp.
Elevii au răspuns pozitiv și cu interes în fața activităților desfășurate, au relaționat frumos și au legat
prietenii, s-au adaptat cu succes mediului școlar fizic, dar și în mediul on-line. Elevii au participat activ în
defășurarea proiectului Geniali suntem cu toții, depinde de noi să demonstrăm!, demonstrând stropul de
genialitate pe care l-am căutat în fiecare dintre ei. Chiar și pentru elevii timizi și introvertiți am găsit soluții de
valorizare și creștere a stimei de sine, cum ar fi folosirea aplicației ChatterPix.
De asemenea, consider că participarea în număr mare la lecțiile on-line, precum și dovezile activității lor
de acasă realizate prin fotografii și filmulețe dovedesc calitatea predării făcută si în acest mediu.
Voi preciza un rezultat vizibil al realizării tutorialelor și o dovadă a eficienței acestora, bineînțeles, în
relație cu tot demersul didactic anterior. Astfel, o elevă, după ce a vizionat un clip în care îi explicam modul de
calcul la adunarea cu trecere peste ordin până la 31 prin descompunere în zeci și unități și prin formarea zecilor,
a efectuat o operație mult mai complexă, care depășea ordinul sutelor, bazându-se pe acel mod de calcul pe
care i l-am prezentat. Părinții mi-au spus că a vizionat filmul de mai multe ori, și-a însușit modul de calcul și a
dezvoltat abilitatea de a opera singură cu noile noțiuni.
Susținerea elevilor pentru integrarea în colectivul școlar și adaptarea la mediul școlar are o
importanță majoră în toată evoluția ulterioară a acestora. De modul în care reușesc elevii să se adapteze,
depinde viitorul lor succes școlar. De aceea, am pus accent pe acest prim an școlar din viața lor și am căutat
resurse cât mai variate pentru a le facilita o adaptare genială. Am desfășurat activități ludice, de echipă,
contextualizate, semnificative, care țin și de empatie, toleranță, încredere în sine, curaj și creativitate.

Vizând dezvoltarea plenară a copiilor, cu accent pe formare de abililități și atitudini pozitive față de
activitatea școlară am apelat la sprijinul mai multor actori relevanți la nivel de școală și de comunitate: Cantus
Mundi, doamna director și colegii din școală, părinții elevilor mei, Școala gimnazială Kids Palace, un preot
paroh, un centru pentru copii nevoiași, reprezentanții unei tabere de schi, scriitori contemporani: Ioana ChicetMacoveiciuc și Cristina Andone , Jean Baptiste Manitou, Root Foundation, Bonduelle România, Asociația
A.C.T.O.R., chiar și în perioada pandemiei, prin desfășurarea de activități on-line.
Consider că modul în care am desfășurat proiectul Geniali suntem cu toții, depinde de noi să
demonstrăm! se poate adapta și în alte contexte, cu urmărirea acelorași obiective, sau adaptat la nevoile
pe care grupul le are.
Activitățile de învățare și resursele educaționale prezentate mai sus pot fi aplicate și de către alți
profesori, vizând aceleași competențe. Spre exemplu:
- Jocuri de rol, jocuri de improvizație, dramatizări în vederea dezvoltării competenței de comunicare
în limba maternă;
- Utilizarea de materiale neconvenționale cât mai variate, de experimente, sau exersarea unor tehnici
de lucru cu ajutorul unor tutoriale suport, satisfăcând, în același timp, și nevoia de joc educativ prin
parcurgerea unor aplicații educaționale facil de utilizat;
- dezvoltarea competenței de a învăța să înveți, încurajând elevii să pună întrebări și să caute
răspunsuri variate, să descopere tehnologia și să o folosească în sprijinul propriei învățări;
- realizarea unui mediu plăcut în clasă și/sau pe suport on-line, care să favorizeze colaborarea,
socializarea, asumarea de roluri și responsabilități în grupul din care fac parte;
- realizarea de proiecte accesibile la care elevii să participe în diverse roluri;
- participarea la proiecte culturale organizate în şcoală şi în comunitatea locală în vederea dezvoltării
competenței de sensibilizare și exprimare culturală;
- utilizarea unor resurse educaționale on-line, a unor softuri educaționale și crearea de tutoriale pentru
a-i ajuta pe copii să descopere noile conținuturi într-o formă atractivă și accesibilă permanent, în vederea
dezvoltării competenței digitale;
- dezvoltarea plenară a copiilor, cu accent pe formare de abilități și atitudini pozitive față de
activitatea școlară prin desfășurarea de activități extrașcolare.

CREAREA MATERIALELOR RED
PENTRU LECȚIILE DESFĂȘURATE ONLINE
Prof. înv. primar, Răducioiu Emilia
CNI”MATEI BASARAB”, Rm. Vâlcea

Tehnologia este o unealtă, nu rezultatul învățării – Bill Ferriter

Resursele Educaționale Deschise sau OER (cum găsim foarte des prescurtat – vine de la Open
Educational Resources) sunt materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale pe
care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri - sau cu foarte puține restricții - legate de
drepturile de autor. Materialele pot fi cursuri, planuri de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă,
chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse audio sau video și multe altele
puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic și la care ai acces liber.
Această nouă abordare a educației, cea online, trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea
în totalitate în mediul online.
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: un
elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc intimidant de
cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante,
resurse digitale sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode de
învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse educaționale create
în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale.
Elevii învață cu plăcere folosind platformele online. Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe
explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea
de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă
eficiența platformelor online de învățare. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc
studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.
Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate:
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare
3. existența conținuturilor multimedia
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului
Limitele sunt legate de lipsa comunicării reale, fizice, dar și de dificultățile apărute în utilizarea
tehnologiei.
Elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de desfășurare a orelor în această
formă. Voi exemplifica cu câteva instrumente și aplicații.
Resurse utile în format digital pe care le folosim 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)
learningapps.org/(module de învățare mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru a crea și
gestiona online)
voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri, fișe online)
www.esero.ro (resurse online )
www.scientix.eu/ (resurse educaționale pentru științe).
Aplicații utile gratuite pe care le folosim 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)
Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de proiecte)
EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare sub forma
unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul video)
Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare interactivă Are
elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, realitate virtuală, obiecte
3D, simulări PhET)
Quik (realizare de film din fotografii deja existente)
Google Jamboard (tablă interactivă)
Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit)
Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale)
Jigsaw puzzle (jocuri gratuite).

Cu toții știm că 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 eficient.
Lectiile in online se bazeaza mult pe aplicații. În ceea ce privește activitățile de instruire, cel mai
bine funcționează să păstrezi instruirea directă – lucruri cum sunt scurte filme video, lecturi și citirea
diverselor materiale în forma asincronă, utilizând verificări ale înțelegerii cum sunt întrebările incorporate
sau ”biletele de ieșire”.
Poți utiliza întâlnirile sincron pentru o muncă interactivă, mai angajantă. Dacă vrem ca elevii să
participe la sesiuni, dacă vrem ca ei să știe că merită să-și petreacă timpul acolo, trebuie să fie realmente
ceva activ și angajant pentru ei. Ori de câte ori ei pot lucra cu materia, o pot caracteriza, clasifica, organiza
și pot împărtăși gânduri despre ea, pot participa la discuții – toate acestea sunt lucruri grozave care se pot
face în grupuri mici.
Dintre strategiie pentru grupurile mici pe care le-am folosit și eu, recomand cu tărie metoda ”mozaic
(jigsaw) ”, unde elevii formează un grup de experți pentru o porțiune de materie, care apoi predau conținutul
altor elevi.
Instruirea online nu este propice pentru acoperirea unor mari cantități de conținut, așa că trebuie să
alegeți cu înțelepciune, predând cele mai importante lucruri, într-un ritm mai lent. Pentru a face acest
alegeri, să răspundem următoarelor întrebări cheie:


Ce are efect asupra elevilor? Ce are durabilitate? Ce cunoaștere este esențială?



Ce cunoștințe și abilități au nevoie să acumuleze elevii înainte de a trece la clasa următoare?



Ce practici pot și accentuate deoarece sunt transferabile pentru mai multe arii de conținut?
Abilitățile cum sunt analizarea, construirea de argumente, construirea unei baze solide de cunoaștere
prin texte și vorbire – toate pot fi predare în multe arii de materie.



Ce unelte servesc unor scopuri multiple? Învățându-i pe elevi să folosească Padlet, de exemple, le
dăm oportunitatea de a utiliza unelte audio, desenul, scrierea și materiale video. De asemenea
funcționează și uneltele non-digitale. Elevii pot folosi lucrurile pe care le găsesc în casă, cum ar
fi tuburile de carton de la hârtia igienică, pentru a îndeplini anumite sarcini, pe care le trimit apoi
sub formă de fotografie.

Atunci când predai de la distanță, pune accentul pe feedback-ul formativ, în timp ce elevii lucrează la teme
și însărcinări, în loc să le dai pur și simplu note la sfârșit.


Majoritate platformelor de management al învățării, cum este Google Classroom, au funcțiuni
incluse pentru furnizarea de feedback.



Uneltele ca Floop oferă alte căi pentru a oferi feedback punctual și pot fi bune în special pentru
matematică.
– https://www.floopedu.com/



Feedback-ul trebuie să fie frecvent și specific: Matthew Johnson în Flash Feedback.

– https://www.cultofpedagogy.com/flash-feedback/ – Flash Feedback: Cum să furnizezi mai mult
feedback semnificativ în mai puțin timp
– https://creeracord.com/2020/05/12/rolul-esential-al-feedback-ului-in-invatarea-online/


Putem pune la dispoziția elevilor și părinților o cale prin care ei ne pot pot furniza, de asemenea,
feedback asupra însărcinărilor
În învățarea online, evaluările sumative ar trebui să se concentreze pe creație.
Există atât de multe modalități prin care elevii pot trișa, așa că, dacă le vom da doar un simplu test
sau chestionar, le este realmente ușor să caute acea informație.
O soluție foarte bună la această problemă este să-i pui pe elevi să creeze lucruri. Acestea pot
fi filme video, interviuri audio, artă fizică sau digitală, compuneri scrise, benzi desenate și așa mai
departe. E mult mai dificil să trișezi atunci când trebuie să creezi sau să faci ceva. Iar asta integrează
de asemenea mai multe arii tematice și le ridică, toată acea învățare se include în creația pe care o
vor face.

Atunci când dezvolți o însărcinare, în loc să te concentrezi pe produsul final, începe prin a clarifica ce
dorești tu să facă elevii cu acel produs. Și răspunsurile corecte ar fi:
Să ridice nivelul de conștientizare
Să se alăture conversației
Să găsească răspunsuri la întrebările lor
Să descopere noi întrebări care merită un răspuns
Să imagineze noi posibilități
Să inspire schimbarea
Să acționeze
Să facă diferența
Nu este totul diferit în învățarea online. Unele aspecte ale bunei predări cu siguranță trebuie să rămână la
fel.


O comunicare clară și consistentă



Crearea unor ritualuri și rutine explicite și constante



Utilizarea strategiilor de instruire bazate pe cercetare



Determinarea necesității de a utiliza unelte digitale sau non-digitale pentru o însărcinare



Concentrarea pe învățare autentică, unde sunt create produse autentice, iar elevii au o voce și pot
alege însărcinările.

.
Dintre ingredientele succesului in activitățile online pe care le-am desfășurat cu elevii mei , în cea
mai mare parte pe ZOOM, subliniez la final, cîteva: lucrul pe grupe; în anumite zile avem invitati , care
sustin activitati interesante; proiectul ȘI EU SUNT AZI DASCĂL PENTRU O ORĂ , unde invitati a fi
profesori sunt chiar parintii copiilor sau copiii insisi. Am dezvoltat mult competentele digitale: foarte multe
teste pe care ei le completeaza in online. Apoi desenele lor, care fac parte nu numai din temele de la ora de

desen, le-am adunat intr-o carticica on line. Implicarea parintilor e f. importantă. Au citit, de exemplu, cate
un fragment dintr-o poveste cu care ne-am intalnit la română (Amintiri din copilărie) si apoi am adunat
vocile lor intr-o cărticică audio-video, pe care urmează s-o primească la finalul anului. Mediul de predare
poate că nu este același cu cel cu care eram obișnuiți, dar este important să ne amintim că buna predare este
totuși bună predare. Toate aceste lucruri pe care le cunoaștem sunt realmente practici bune, care pot fi
făcute și virtual, spune Kitchen. Poate doar arată un pic diferit.

Bibliografie
Mihaela Brut – Instrumente pentru e-learning, Ghidul informatic al profesorului modern, Editura
Polirom, Iași, 2006;
didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje
digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala
digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/

SISTEMUL DE EDUCAŢIE-ROLUL INFORMATICII îN EDUCAŢIE
Prof. Dumbrăvescu Dumitru
C.N.I. Matei Basarab Rm. Vâlcea
1. Componentele sistemului de educaţie
Sistemul de educaţie este format din totalitatea instituţiilor, organizaţiilor (economice, politice,
culturale), infrastructurilor şi comunităţilor social-umane (familie, anturaj) care contribuie la formarea şi
dezvoltarea personalităţii umane prin exercitarea unor funcţii şi roluri pedagogice explicite sau implicite,
în mod direct sau indirect. Într-o societate determinată istoric, sistemul de educaţie se materializează printro educaţie de tip formal (oficială), nonformal (extraşcolară) sau informal(spontană), incluzând toate
dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, fizice) implicate în cadrul acţiunilor educaţionale
organizate, structurate şi planificate sau în contextul influenţelor incidentale de tip pedagogic provenite din
câmpul psihosocial.
Sistemul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de educaţie, care se referă la
organizarea instituţională a învăţământului. În cadrul sistemului de învăţământ sunt reunite instituţiile
specializate implicate în procesul de educaţie, cercetare şi cultură, responsabile de realizarea în mod
organizat, planificat şi metodic a dezideratelor educative. Proiectarea şi realizarea funcţiilor educaţiei prin
conţinuturi şi metodologii specifice, organizate formal şi nonformal se realizează în conformitate cu
anumite principii educaţionale generale şi în corelaţie cu gradul de dezvoltare economică, socială şi politică
a societăţii.

În viziune postmodernistă, sistemul de învăţământ, în sens larg, cuprinde “ansamblul instituţiilor
care participă la organizarea arhitecturii şcolare, adică la derularea generală a studiilor pe cicluri,
orientări, filiere etc.”
În sens restrâns sistemul de învăţământ cuprinde instituţiile şcolare (şcoala primară, gimnaziul,
liceul, învăţământul profesional şi superior), organizate pe trepte, cicluri şi ani de studii. Privit din acest
punct de vedere, sistemul de învăţământ este definit ca sistem şcolar, “specializat în realizarea funcţiilor
pedagogice ale sistemului de educaţie la nivelul procesului de instruire, în cadrul concret al activităţii
didactice/educative.”
Procesul de învăţământ este principalul subsistem al sistemului de învăţământ în cadrul căruia se
realizează instruirea şi învăţărea elevilor şi studenţilor prin intermediul activităţilor proiectate, organizate
şi dirijate de către profesori, în conformitate cu anumite norme şi principii didactice, într-un context metodic
adecvat, apelând la resurse materiale şi didactice potrivite, în vederea atingerii dezideratelor educaţiei.
Procesul de învăţământ reprezintă dimensiunea dinamică a sistemului de învăţământ, deoarece în cadrul lui
are loc activitatea de învăţăre iar elevii şi studenţii sunt îndrumaţi de către profesori cum să înveţe.
Funcţiile generale ale sistemului de învăţământ sunt realizate în cadrul procesului de învăţământ
prin intermediul programelor de instruire formală (dar şi nonformală) structurate şi ierarhizate pe cicluri şi
ani de studii.

Societatea
Sistemul de educaţie

Sistemul de învăţământ
Sistemul şcolar
Procesul de
învăţământ

Funcţiile sistemului de învăţământ se constituie drept proprietăţi esenţiale pentru desfăşurarea
activităţii acestuia în condiţiile raportării sale la suprasistem (sistemul de educaţie, societatea) sau la
subsisteme (sistemul şcolar, procesul de învăţământ).
Sistemul de învăţământ este condiţionat de către mediul social înconjurător şi, la rândul său exercită
influenţe asupra lui. În contextul acestei legături cu dezvoltarea economico-socială se relevă unele dintre
funcţiile cele mai importante ale învăţământului.
Sistemul de învăţământ, asemănător educaţiei în general, realizează cele trei funcţii

educaţionale principale şi anume:
a)

funcţia cognitivă, instructiv-educativă şi culturală, care formează pe “homo cogitans” (omul
care gândeşte);

b)

funcţia praxiologică, de muncă şi aplicare a cunoştinţelor în practică, care formează pe
”homo faber” (omul care munceşte şi creează);

c)

funcţia axiologică, de valorizare, de evaluare, care formează pe “homo estimans” (omul care
apreciază, valorizează).
Funcţia centrală a educaţiei şi implicit a învăţământului, ce vizează formarea şi dezvoltarea

personalităţii libere şi autonome, înzestrarea sa cu capacităţi menite să uşureze inserţia activă şi creatoare a
individului în societate, implică exercitarea şi a altor funcţii secundare:
a)

funcţia ecomomică, de asigurare a forţei de muncă în conformitate cu nevoile societăţii şi
cu aspiraţiile membrilor ei;

b)

funcţia de socializare, de pregătire a tinerei generaţii pentru integrarea optimă în mediul
socio-profesional şi formare a competenţelor de comunicare interumană, a capacităţilor de a
lucra în echipă, a toleranţei şi a respectului reciproc;

c)

funcţia de dezvoltare şi exersare în condiţii optime a talentelor, cultivarea interesului
pentru anumite domenii şi de spijinire a afirmării personalităţii fiecărui individ;
2. Rolul informaticii în educaţie
Pedagogia este ştiinţa care are ca obiect cercetarea şi aplicarea celor mai bune modalităţi de educare

a copilului, tânărului şi adultului. Didactica generală a instrucţiei studiază legile generale ale desfăşurării
procesului de învăţământ, principiile, metodele şi formele de organizare ale acestuia, stabilind normele
privitoare la scopurile, sarcinile şi conţinutul învăţământului. Prin didactică, procesul de învăţământ este
studiat în ceea ce are el esenţial şi general, independent de obiectul de învăţământ, treapta sau tipul de
şcoală în care se desfăşoară. Dacă didactica se referă la un anumit obiect de învăţământ, atunci îmbracă
forma de didactică specială, numită metodica acelui obiect de studiu. Ea se referă la metodele şi procedeele
adecvate însuşirii de către elevi a unei materii de învăţământ.
INFORMATICA este disciplina care asigură îmbinarea culturii generale cu cunoştinţe de strictă
specialitate şi conturează dimensiuni practice cunoştinţelor, adică studiul acesteia se face pe fondul de
cunoştinţe şi deprinderi de la disciplinele de cultură generală. Rezultatele procesului de învăţământ la
disciplina informatică sunt determinate de caracterul cognitiv al acesteia. Profesorul trebuie să verifice
potenţialul formativ-creativ al disciplinei, posibilitatea acesteia de a structura gândirea, de a dezvolta
flexibilitatea ei, de a forma deprinderi şi atitudini conform conţinutului de idei.
Reforma învăţământului românesc şi implicit a învăţământului informatic se realizează sub semnul
unei noi concepţii cu privire la pregătirea elevilor, impusă de o societate dinamică şi democratică.
Conţinutul disciplinei poate fi predat diferit de către profesori, dar rezultatul nu mai este acelaşi.
Dacă stilul tradiţional de predare este restrictiv din punct de vedere formativ, stilul modern permite

dezvoltarea personalităţii elevului şi dobândirea unor competenţe: exprimarea unui mod de gândire creativ
în structurarea şi rezolvarea problemelor, formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode de tip
algoritmic, gândirea creatoare, manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate.
Disciplina dobândeşte forţă creativă prin acţiunea profesorului care utilizează cunoştinţele metodice
în cadrul unor modalităţi şi tehnici de lucru eficiente. Abordarea metodică a conţinutului ştiinţific îşi
demonstrează valoarea în practica şcolară iar pregătirea metodică permite transformarea principiilor
generale ale didacticii în strategii concrete de predare-învăţare.
Competenţa didactică la disciplina informatică vizează două aspecte:
 competenţa în specialitate: care se referă la gradul de asimilare al cunoştinţelor informatice
(limbaje şi tehnici de programare, utilitare);
 competenţa metodică: care se referă la modul cum se transmit cunoştinţele de specialitate elevilor.
Acest domeniu de competenţe vizează:


identificarea obiectivelor generale şi specifice ale disciplinei;



operaţionalizarea obiectivelor specifice în cadrul lecţiei;



surprinderea valenţelor formative ale conţinuturilor;



proiectarea activităţii didactice;



selectarea şi esenţializarea conţinutului ştiinţific;



formarea la elevi a obişnuinţei de a gândi algoritmic;



folosirea unor strategii care să transforme elevii în parteneri activi ai procesului de asimilare
a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor;



controlul şi evaluarea activităţii prin ameliorarea continuă;



evaluarea rezultatelor şcolare.

Succesul activităţii didactice este condiţionat de claritatea şi ordinea obiectivelor pe care le
urmăreşte.
Procesul de învăţământ este orientat spre realizarea unor obiective, spre producerea unor schimbări
controlate şi dirijate, fiind astfel caracterizat prin intenţionalitate.
Condiţia necesară, pentru asigurarea eficienţei predării informaticii în şcoală este prezentată prin:
structurarea, conştientizarea şi ierarhizarea unor obiective generale, cadru şi specifice adaptate conţinutului
de idei, în corelaţie cu particularităţile de vârstă ale elevilor.
Obiective generale care sunt strâns legate de idealul educaţional şi se referă la nivelul înalt de
pregătire ştiinţifică, tehnică şi cultură, dezvoltarea creativităţii pe aceste planuri, capacitate de adaptare
socio-profesională, policalificarea la nivelul tehnologiilor de vârf.
Obiectivele generale ale predării informaticii în şcoală sunt determinate de următoarele aspecte:
 importanţa informaticii şi calculatorului în lumea contemporană şi rolul acestora în dezvoltarea
ştiinţifică şi tehnico-economică a societăţii umane;

 necesităţile învăţământului privind formarea unei culturi generale şi de specialitate a absolvenţilor,
în vederea integrării lor rapide în societate;
 necesitatea de a dezvolta capacităţi intelectuale, estetice şi moral-umane.
Ţinând cont de dezvoltarea şi răspândirea informaticii ca o necesitate a progresului, de dezvoltarea
exponenţială a hardware-ului ş elaborarea unui software modern, se impune o pregătire corespunzătoare a
elevilor în acest domeniu.
Obiectivele generale ale disciplinei Informatică sunt:
 dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator;
 elaborarea şi aplicarea unor algoritmi pentru a rezolva probleme specifice;
 cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor informatice;
 înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate, precum şi a conexiunilor dintre
informatică şi alte discipline de studiu.
Pentru disciplinele Tehnologia informaţiei şi Informatică – Tehnologii asistate de calculator,
obiectivele generale vizează:
 dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator;
 cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor informatice;
 dezvoltarea deprinderilor de a lucra individual şi în echipă;
 educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile şi dezvoltarea spiritului inventiv şi
creator;
 înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate, precum şi a conexiunilor dintre
informatică şi alte discipline de studiu.
Obiective cadru – sunt acele obiective cu grad ridicat de generalitate şi complexitate, enunţate în
deplină concordanţă cu obiectivele generale. Şi se referă la formarea unor capacităţi (de analiză, de
comunicare, de gândire independentă) şi atitudini responsabile specifice disciplinei.
Obiective de referinţă – sunt obiectivele are precizează rezultatele aşteptate ale învăţăturii şi
urmăresc progresul realizat în achiziţia de cunoştinţe şi capacităţi într-un an şcolar.

CLASIFICAREA OBIECTIVELOR PEDAGOGICE PE DOMENII ŞI CLASE COMPORTAMENTALE
DOMENIUL

NIVEL

COMPETENŢĂ
I. Cunoaştere

COGNITIV

DE

II. Înţelegere

III. Aplicare

PERFORMANŢE NECESARE
Să enumere, să definească, să identifice
Să explice, să demonstreze, să generalizeze, să
modeleze, să transforme
Să aplice, să extindă, să rezolve, să clasifice, să utilizeze,
să ordoneze

IV.

Analiză

sinteză

şi

Să analizeze, să compare, să deducă, să stabilească
relaţii şi principii de organizare, să reorganizeze, să
restructureze, să sintetizeze, să transforme.
Să judece critic, să interpreteze, să formuleze judecăţi de

V. Evaluare

valoare, să extrapoleze, să redescopere, să ia decizii, să
formuleze probleme şi ipoteze de rezolvare a lor, să
inoveze.
Să recepteze şi să conştientizeze valori, fenomene, să

Sentimente
AFECTIV

Motivaţii
Convingeri
Atitudini

evalueze şi să se autoevalueze în raport cu o activitate.
Să reacţioneze prin asentiment, satisfacţie, să valorizeze
prin acceptare, să manifeste atitudine de angajare,
implicare activă.
Să organizeze, să conceptualizeze şi să sedimenteze
valoric fenomene, procese, atitudini.
Să perceapă deprinderi, să se pregătească pentru

PSIHOMOTOR

Deprinderi

receptarea şi experimentarea deprinderilor.

Conduite motrice

Să se organizeze prin imitarea şi exersarea deprinderii.

Operaţii manuale

Să execute rapid, prin automatism, deprinderi şi
priceperi.

CREAREA MATERIALELOR DE TIP RED
Prof. Socianu Ionuț
Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” Rm. Vâlcea
Toate instituțiile de învățământ trebuie să își amelioreze capacitatea de adaptare, să promoveze
inovarea și să exploateze potențialul tehnologiilor și al conținutului digital. Realitatea este însă că strategiile
instituționale au tendința să se opună deschiderii accesului la educație, facilitate de TIC. În învățământul
școlar și educația și formarea profesională, există reglementări restrictive privind programele de învățământ
și practicile de evaluare, care împiedică exploatarea deplină a abordărilor facilitate de tehnologie în ceea ce
privește metodologiile de predare și învățare. În învățământul superior există alți factori, cum ar fi lipsa de
finanțare și structurile de guvernanță, accentuați de restricțiile asupra resurselor bugetare, care inhibă
schimbarea. În sectorul educației destinate adulților, TIC oferă un potențial uriaș pentru schimbările
structurale: un sondaj de opinie realizat în Finlanda arată că numai 41 % dintre organizațiile respondente
din industria finlandeză au utilizat învățarea on-line în procesul de formare profesională a personalului din
2012 . Însă utilizarea TIC poate reduce costurile și poate ameliora flexibilitatea în termeni de timp și spațiu.

Instituțiile de învățământ vor profita din plin de perspectivele pe care le oferă TIC numai dacă
schimbă condițiile generale în care își desfășoară activitatea. Mediile de învățare deschisă necesită ca liderii
instituțiilor de învățământ să joace un rol activ prin: conturarea unei viziuni strategice; transformarea
instituțiilor izolate în comunități de învățare conectate și recompensarea cadrelor didactice pentru aplicarea
unor metode de predare inovatoare. Postura de lider trebuie însoțită de schimbări organizaționale și de
planuri de dezvoltare instituțională. Instituțiile de învățământ ar trebui să ia în considerare evaluarea
gradului de pregătire pentru TIC și revizuirea lor organizațională și a modelor de afaceri, dacă se dovedește
necesar. Aceasta presupune, de exemplu, evaluarea câștigului în materie de eficiență care se poate obține
prin digitizarea serviciilor care nu lucrează cu publicul, dacă TIC este integrată în condiții de securitate
similare celor corespunzătoare etichetei „eSafety” pentru școli sau dacă învățarea și predarea sunt asistate
digital. Poate fi necesar să se analizeze dacă vocația instituției este să transmită cunoștințe și/sau să certifice
deținerea acestora.
Apariția inovațiilor puternice precum MOOC are potențialul de a transforma învățământul prin
accentuarea concurenței și prin crearea centrelor de excelență la nivel mondial. Chiar dacă primul proiect
„Open Courseware” a început în Germania, cele mai mari schimbări au loc în SUA. În timp ce principalii
trei furnizori de MOOC din SUA oferă aproximativ 400 de cursuri, având trei milioane de utilizatori în
întreaga lume, universitățile europene care oferă MOOC sunt foarte puține. Un studiu recent arată că o
treime din cele 200 de universități europene consultate nici măcar nu știau ce înseamnă MOOC, și numai o
treime ar avea intenția să preia o inițiativă legată de MOOC.
Consolidarea utilizării experiențelor de învățare, care combină învățarea față în față și cea online
(învățare mixtă), poate duce la creșterea motivației studenților și a eficacității procesului de învățare. În
cazul formării de tip ucenicie, pot fi utilizate de exemplu, tehnologii care simulează situațiile din viața reală,
permițând cursanților să-și îmbunătățească abilitățile tehnice și capacitățile de soluționare a problemelor.
De asemenea, tehnologia permite noi moduri de învățare și de evaluare, concentrându-se mai degrabă
asupra a ceea ce cursantul este capabil să facă decât pe simpla acumulare de informații sau pe capacitatea
de repetare a acestuia.
Tehnologia oferă posibilitatea de a elabora noi soluții pentru o învățare mai bună și mai
individualizată, permițând profesorilor să urmărească mai atent și mai punctual evoluția fiecărui cursant.
Prin analitica învăţării pot fi generate metode de predare noi și centrate pe cursant, deoarece evoluția
cursanților care utilizează regulat TIC poate fi monitorizată îndeaproape: profesorii pot cunoaște cu precizie
rezultatele învățării fiecărui individ și pot identifica dacă este nevoie de sprijin suplimentar, în funcție de
stilul de învățare al fiecărei persoane.

FIȘIERE ȘI ELEMENTE GRAFICE 3D
Suport didactic_Fisiere grafice Paint 3D
Prof. Ciochina Luisa

Aplicație:
Realizează un desen care să includă atât obiecte 3D cât și 2D
Indicații
1. Redimensionează suprafața pe care lucrezi
2. Crează obiectele 2D și aplică caracteristicile
3. Crează obiectele 3D și aplică caracteristicile
Salvează ca imagine cu numele obiecte.jpg, dar și ca proiect
paint 3D cu numele: obiecte.glb.
REȚINE!
Despre Fișierele grafice


Crearea unui nou fișier: NEW (NOU)



Salvarea unui fișier

Salvarea sub alt nume, alt format sau altă locație: Save as...(Salvare ca...)
Salvarea ca proiect Paint 3d sau 2d: Extensia: .glb, .fbx sau 3mf


Deschiderea unui fișier: Open (deschidere)



Tipărirea unui fișier: Print (tipărire)

Despre Elementele grafice
Elemente 2d – 2d Shapes
Caracteristici:
Culoare Umplere
Grosime linie
Opacitate – transparență
Pot transforma în 3d fără grosime (Selectare obiect/ MAKE 3d)
După creare obiectul nu poate fi modificat
Elemente 3d – 3d shapes

Caracteristici
Rotirea stânga-dreapta - 1
Rotirea pe orizontală – 2
Rotirea pe verticală – 3
Deplasarea în plan față de pânză - 4
Biblioteca 3d/stickere
Comunitatea remix 3d
Stickere (autocolante)
Canvas-pânză
La pas cu tehnologia:
•

Unelte 2d au efect asupra suprafeței vizibile

•

După ce ai pus un obiect 2d nu mai poți să-l modifici

•

Un obiect 2d poate fi transformat în 3d, dar fără grosime

•

Obiectele 3d pot fi modificate și selectate după poziționarea lor

•

Pentru combinarea imaginilor 2d cu 3d putem aplica opțiunea de pânză transparentă

Bibliografie:
1.

Mihaela Giurgiulescu, Valeriu Benedicth Giurgiulescu, Manual Informatică si TIC, Clasa

a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2018
2.

Daniel Popa, Manual Informatică si TIC, Clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică,

2018
3.

A Guide to the Using the Brushes, Colours and Materials in Paint 3D - YouTube

RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE ÎN CADRUL ORELOR DE ISTORIE
Prof. Buduleci Daniela
C.N.I Matei Basarab
Prin utilizarea RED, profesorii de istorie pot dobândi o serie de competențe specific precum
identificarea și selectarea resurselor digitale care susțin și îmbunătățesc procesul de predare – învățare –
evaluare, crearea de resurse educaționale deschise care să susțină atingerea obiectivelor educaționale în
contexte pedagogice diverse, adaptate grupurilor de învățare, gestionarea ansamblului de resurse
educaționale deschise, etc
Familiarizarea, dobândirea de competențe digitale și lucrul cu resurse digitale fac parte din
recomandările Consiliului European din 22 mai, 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot
parcursul vieții1.

Înțelegerea contextului larg dictat de peisajul educațional în continuă schimbare, cuplat cu
inițiativele europene și cele din plan național, conduc inevitabil către zona digitală, către nevoia de
armonizare și îmbrățișare a obișnuințelor și comportamentelor online ale nativilor digitali, care au nevoie
de o educație de calitate.
Resursele Educaționale Deschise împreună cu mai noul concept de Educație Deschisă reflectat și
prin inițiativele europene, nu sunt realități ale unui registru alternativ de opțiuni ale practicilor pedagogice.
Ele trebuie integrate pentru a realiza o mai strânsă cooperare între toți actorii din cercul educației românești.
Aceste resurse mai pot fi denumite resurse digitale pentru că domeniul lor de acțiune este cel al mediului
digital. Resursele digitale fie că vorbim de un fragment de text, fie de un videoclip, pot sta singure, fiind
relevante așa, sau pot fi combinate realizând un context extins. Acest context îl vom exprima pe mai departe
ca agregare. Utilizarea RED încurajează educația formală și instituțiile de formare pentru a include
conținutul digital, inclusiv OER, în medii/materialele educaționale recomandate cursanților la toate
nivelurile de învățământ și încurajează producția, inclusiv prin achiziții publice, de materiale didactice de
înaltă calitate, din materiale ale căror drepturi de autor ar urma să aparțină autorităților publice.
Proiect didactic la istorie prin utilizarea RED
Clasa: a VIII-a;
Unitatea de învăţare: România secolelor XX-XXI
Tema: Rezistenţa anticomunistă
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi;
Competenţe generale:
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socioculturale
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente
Competenţe specifice :
·

2.2.Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt istoric prin utilizarea informaţiilor provenite din

diferite surse
·

3.1.Valorificarea experienţelor istorice oferite de acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte

istorice variate
·

4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin utilizarea resurselor multimedia

Strategii didactice :
·

metode de comunicare orală: explicaţia, conversaţia, problematizarea;

·

metode de acţiune: exerciţiul, învăţare prin descoperire

·

metode interactive: brainstorming, turul galeriei,

·

învăţarea prin descoperire, prin rezolvare de probleme;

·

conversaţia de consolidare în etapa de consolidare a cunoştinţelor;

-

forme de organizare :

·

frontală individual şi pe grupuri;

-

metode de evaluare :
chestionare orală şi scrisă: metoda „Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat”

- resurse materiale : material bibliografic de specialitate:
-

Istorie – manual pentru clasa a VIII-a;

-

Manualul „O istorie a comunismului”

-

Lucia Hossu Longin, „Memorialul Durerii”

-

Elena Spijavca-„Munci şi zile în Bărăgan”

-

http://www.memorialsighet.ro/

-

http://www.iiccmer.ro
Scenariul didactic:

A. Elevii au primit ca temă de lucru pentru acasă să caute pe cele două site-uri informaţii referitoare la
deportările comuniste; Discuţiile vor fi sintetizate într-un tabel prin metoda „Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat”
ŞTIU

VREAU SĂ ŞTIU

AM ÎNVĂŢAT

B. Clasa a fost împărţită în 7 grupe, fiecare grupă având sarcinile bine stabilite. La sfârşitul orei elevii vor
fi în măsură să înţeleagă fenomenul totalitarismului prin abordarea elementelor de represiune în toată
dimensiunea lor şi aprecierea valorilor umane în momentele dificile ale existenţei.
Grupa 1 va primi un set de informaţii istorice referitoare la actele oficiale ale deportării şi va analiza
atitudinea autorităţilor comuniste faţă de cei supuşi represiunii
Pe 15 martie 1951 Ministerul de Interne al Republicii Populare Române a dat următorul decret: „Ministerul
de Interne va putea, pe cale de decizie, să dispună mutarea din centrele aglomerate a oricăror persoane
care nu-şi justifică prezenţa în acele centre, precum şi mutarea din orice localitate a celor care, prin
manifestările faţă de poporul muncitor, dăunează construirii socialismului în Republica Populară Română.
Celor în cauza li se va putea stabili domiciliul obligator în orice localitate”. S-a ales ca destinaţie câmpia
Bărăganului, o zonă subdezvoltată şi foarte puţin populată. Din acest punct de vedere operaţiunea
coincidea cu o acţiune de colonizare a regiunii. În noaptea de 18 iunie 1951 a fost pusă în mişcare cea mai
amplă acţiune de deportare din istoria contemporană a României, după deportarea germanilor din
România în Uniunea Sovietică, întreprinsă în ianuarie 1945. În jur de 45.000 de persoane au fost ridicate
din căminele lor şi deportate în Bărăgan.
Grupa 2 va analiza categoriile sociale din care făceau parte cei deportaţi, explicând scopul urmărit de
autorităţile comuniste prin persecutarea acestor categorii.


19.034 chiaburi şi cârciumari



1.218 persoane cu rude care fugiseră în străinătate



1.054 titoişti



731 duşmani ai regimului socialist



590 persoane care trăiau în afara zonei de frontieră



367 persoane care ajutaseră rezistenţa anticomunistă



341 criminali deţinuţi



257 germani



162 foşti moşieri şi industriaşi

Grupa 3 va analiza principalele momente ale începutului acţiunii de deportare în viziunea celor deportaţi
„La ora patru dimineaţa, mama mea a văzut că la poartă stăteau doi soldaţi. După aceea au venit la noi
în casă şi i-au spus tatei că au venit să îl ia. Nu a avut voie nimeni să se apropie de noi, nu am ştiut că sunt
mai mulţi din sat. A fost o jale mare. Când am plecat la gară, în loc să mergem pe drum ne-au luat şi neau mânat după căruţă , pe mijloc de drum, mergeam după căruţă precum caii. Nu ne-au dat voie sa mergem
pe lângă case. Un ostaş, s-a purtat tare rău cu noi şi striga după noi: titoişti, coadă de topor,
chiaburi…” (MARTOR)
Grupa 4 va analiza momentul sosirii în Bărăgan a celor deportaţi şi sentimentele pe care le trăiau cei
implicaţi
„Oamenii din câmpie au fost oameni cumsecade. La început s-au ferit de noi. Spuneau că suntem coreeni,
aşa li s-a indicat. Se fereau şi nu ne dădeau voie să luăm apă din puţurile lor , puneau acoperişuri pe
puţuri, să nu luăm apa pentru că otrăvim fântânile, aşa spuneau. Şi că noi suntem oameni răi şi de aceea
ne-au adus aici, pentru că noi suntem oameni periculoşi şi vrem să trecem la sârbi. Însă după ce s-au
convins ne+am înţeles bine cu ei. Am lucrat cu ei şi am putut să ne înţelegem cu ei. Însă tratamentul a fost
cât se poate de inuman. Am fost izolaţi şi băgaţi într-o lizieră de salcâm şi miliţia nu îţi dădea voie să ieşi
afară oricând, numai lângă sat. Buletin nu aveam ni l-au ridicat. După aceea l-au eliberat dar pe el era
imprimat D.O., domiciliul obligatoriu.
Grupa 5 va caracteriza viaţa de zi cu zi a deportaţilor plecând de la mărturiile unor supravieţuitori
„Toţi am învăţat cu profesori de-ai noştri mulţi deportaţi. Doar miliţienii erau de-acolo, în rest toţi eram
de-ai noştri. Şi am simţit că în această perioadă a fost o unitate între noi, ne iubeam toţi, nu conta din ce
sat suntem, munceam împreună toţi, chiar şi copii. În vacanţe mergeam toţi la lucru. Mergeam la pepinieră,
la altoit, la legat de altoiuri, mergeam la treierişuri, unde se treiera câte două luni cu batoza pe loc. Şi
lucram la batoză, doi copii de doisprezece de ani, unul trăgea târâşul cu tractorul, chiar mânam tractorul,
ne lăsa tractoristul că erau uşor de manevrat”. Avutul familiei, cu care am plecat s-a dus. Noi nu am avut
posibilitatea să ţinem caii decât până în toamnă. Caii i-a vândut tata la gostat dar în februarie 1952 când
a venit stabilizarea monetară aceşti bani s-au dus pentru că nu am putut schimba decât o sumă limitată.
Ne-au mai trimis şi rudele de-acasă câte un pachet de cartofi, făină, mălai.”(inginerul Ogodescu Ionel)
(Elena Spijavca-„Munci şi zile în Bărăgan”)
Grupa 6 va imagina viaţa unui copil dintr-un sat de deportaţi din Bărăgan, plecând de la imaginile preluate
de pe http://www.memorialsighet.ro/
Grupa 7 va descrie imaginile din satele deportaţilor, reconstituind modul de viaţă, munca şi problemele
cotidiene ale familiilor deportate
C. Fiecare grupă va alcătui un afiş din fişele elaborate şi expus pe pereţii clasei pentru ca fiecare elev să
cunoască informaţiile extrase.

D.Evaluarea
Fiecare grupă va completa tabelul de la începutul lecţiei la coloana Am învăţat”
Completarea la tablă a unui ciorchine având în centru cuvântul „Bărăgan”
Tema pentru ora viitoare: Fiecare elev îşi va alege una dintre următoarele teme:
1. Alcătuiţi un afiş/desen care să exprime suferinţa celor deportaţi plecând de la o doccumentare realizată
pe site-ul http://www.iiccmer.ro
2. Plecând de la expresia „ anul 1951 adună un pomelnic de suferinţă” alcătuiţi un text de maxim o jumătate
de pagină, prin care să vă exprimaţi părerea faţă de drama deportaţilor.....Accesați expoziția Țăranii și
colectivizarea expusă la Memorialul Comunismului... http://www.memorialsighet.ro/

TEST DE EVALUARE
Test de evaluare on-line
Prof. Badea Catalin
C.N.I MateiBasarab
Fracții Ordinare
SUB I (45p)

-Scrieți pe foaie numai răspunsul

5p) 1.În figura alăturată partea colorată reprezintă fracția …
5p) 2. 45 minute dintr-o oră reprezintă fracția….
5p) 3. Trei cincimi din 240 kg reprezintă…..
21

5p) 4.Scrisă ca procent fracția 25 devine……
54

𝑎

5p) 5. Dacă 42= 7 ,atunci numărul natural a este….
3

10

7

5p) 6. Rezultatul calculului 2 5 − 25 − 5 este…….
4

5p) 7. Din cei 25 de elevi ai unei clase 5 sunt băieți. Numărul fetelor este egal……
5p) 8. Dintre fracțiile

11
5

4

și 7 mai mică este fracția……

7

5p) 9.Dacă fracția 3+𝑥 este echiunitară,atunci x este ……….
Sub II (45p) – Scrieți rezolvarea completă
1

5 2

3

10p) 10. Reprezentați pe axa numerelor fracțiile : 2 ; 6; 3 ; 2 . Scrieți fracțiile în ordine crescătoare.
10p) 11. Aflați fracția ordinară ireductibilă echivalentă cu
1 4

1 3

4 12

5

3+6+9+⋯90
2+4+6….60

obținută prin amplificarea acesteia.

15

10p) 12. Să se calculeze : (2) : (2) + 9 ∙ 16 − 14 ∶ 21
1

15p) 13. Un elev a cheltuit 300 de lei în trei zile astfel: în prima zi a cheltuit :3 din sumatotală, a doua zi
40% din rest. Cât a cheltuit a treiazi ?

Barem de Evaluare
5

I 1. 6………………………………………………………..5p

45

2.

60

………………………………………………………5p
3

3. trei cincimi= 5 ………………………………………….2p
3
5

3

din 240 kg=5 ∙ 240……………………………………2p

Finalizare= 144 kg………………………………………1p
21

84

4. Amplificrea fractiei 25 cu 4 și obținem100 = 84%...........................5p
5. a∙ 42 = 54 ∙ 7…………………………………………………………3p
a =9…………………………………………………………………...2p
6. Introducerea întregilor în fracție………………………………………….2p
10

Simplificare
Finalizare
1

4
5

25

………………………………………………………….1p

………………………………………………………………2p

1

7. 5 din 25= 5 ∙ 25 =5 ……………………………………………………….5p
8. Aducerea la același numitor……………………………………………….5p
9. 7=x+3………………………………………………………………………3p
x=4 …………………………………………………………………………2p
II 10. Reprezentare pe axă…………………………………………………….5p
Ordonare crescătoare…………………………………………………….5p
11. Factor comun 2 și 3………………………………………………………5p
Suma lui Gauss . Calcul……………………………………………………5p
3

…………………………………………………………………..5p

Finalizare

2

12. Împărțirea puterilor

1

Înmulțirea fracțiilor

1

Împărțirea fracțiilor

1

Finalizare

1
3

………………………………………………………………3p

2

3
2

………………………………………………………………..2p
…………………………………………………………………2p

……………………………………………………………………………3p

13. I zi = 100 lei……………………………………………………………………………….4p
Restul= 200 lei……………………………………………………………………………..4p
a-II-a zi = 80 lei………………………………………………………………………………4p
a-III-a zi = 120 lei………………………………………………………………………………3p

Unitatea de învățare : Fracții ordinare

Clasa a-V-a

Evaluare finală
Competențe
specifice

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

6.2

Conținuturi
Scrierea și citirea unei fracții I 1.(5p)
ordinare . Reprezentări grafice.

I 2.(5p)

Scrierea fracțiilor echiunitare,

I

I

subunitare,

9.(5p)

(5p)

supraunitare

în

forme echivalente

5

I
4.(5p)

Compararea fracțiilor cu același
numitor/numărător.
Reprezentarea
numerelor

I 8.(5p)
pe

a unei

axa
fracții

ordinare.
Introducerea

și

scoaterea

întregilor din fracție.
C.m.m.d.c.

I
6.(5p)

a 2 nr.naturale.

II.11

Amplificarea și simplificarea

(10p

fracțiilor. Fracții ireductibile.

)

C.m.m.m.c.

a

2

numere

II.10

naturale. Aducerea fracțiilor

(10p)

ordinare la același numitor.
Adunarea și scăderea fracțiilor
ordinare.
Înmulțirea

fracțiilor.

Puteri.

Împărțirea fracțiilor ordinare.

II 12.

I 7. (5p)

(10p)

Fracții/Procente dintr-un număr

II 13

fracție

(15p)

natural
ordinară.

sau

dintr-o

I 3. (5p)

TEST
Geografie
Clasa a XII-a
Prof. Lalu Mihaela Victoria
Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Rm. Vâlcea
Prof. Lalu Jany
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele A şi B şi prezintă valorile debitelor fluviilor:
Tamisa, Sena, Nistru, Trent, Bug în 2018.

m³/s
500
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0
Tamisa

Sena

Nistru

Trent

Bug

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a debitului şi numele fluviului pe care se înregistrează acesta;
2. valoarea minimă a debitului şi numele fluviului pe care se înregistrează acesta.

12 puncte

B. 1. Calculaţi cu cât este mai mare debitul fluviului Sena faţă de debitul râului Tamisa.
2. Calculaţi cu cât este mai mare debitul fluviului Nistru faţă de debitul fluviului Trent.
3. Explicaţi diferenţa de debit dintre fluviile Tamisa şi Sena.
C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Spania, precizând:
1. un stat vecin
2. două unităţi de relief
3. două culturi agricole
4. două oraşe, altele decât capitala
5. un tip de climă

18 puncte

6. două ape curgătoare

30 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă lungimile şi debitele unor râuri din România, în anul 2019.
Râul

Lungimea (km)

Debitul mediu (m3/s)

Olt

614

174

Mureş

789

186

Prut

953

110

Siret

647

225

Jiu

339

95

1. Calculaţi diferenţa dintre debitul râului Mureş şi debitul râului Olt.
2. Precizaţi o cauză a debitului redus al râului Prut, în raport cu lungimea lui.
3. Explicaţi diferenţa dintre debitul râului Siret şi debitul râului Jiu.

18 puncte

E. În anul 2019, în judeţul Prahova, densitatea populaţiei a fost de 167 loc/km2, iar în judeţul Tulcea, de
28,64 loc/km2. Explicaţi diferenţa densităţii populaţiei dintre cele două judeţe, precizând două argumente
în acest sens.

12 puncte

10 puncte din oficiu
TOTAL 100 puncte

BAREM DE CORECTARE
A. Se acordă 12p astfel:
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 498 şi 502 m3/s – 3p; Sena – 3p;
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 63 şi 67 m3/s – 3p; Tamisa – 3p.
(1+2) = 12 puncte
B. Se acordă 18p astfel:
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 431 şi 439 m3/s – 6p;
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 221 şi 229 m3/s – 6p;
3. Se acordă 6p pentru o explicaţie corectă.
C. Se acordă câte 3p pentru fiecare element:
1. un stat vecin – 3 p;

(1+2+3) = 18 puncte

2. două unităţi de relief – 6p (câte 3p pentru fiecare);
3. două culturi agricole – 6p (câte 3p pentru fiecare);
4. două oraşe, altele decât capitala – 6p (câte 3p pentru fiecare);
5. un tip de climă – 3 p;
6. două ape curgătoare – 6p (câte 3p pentru fiecare).

(1+2+3+4+5+6) = 30 puncte

D. Se acordă 18p astfel:
1. 12 m3/s – 6p;
2. Se acordă 6p pentru o cauză corectă;
3. Se acordă 6p pentru o explicaţie corectă.

(1+2+3) = 18 puncte

E. Se acordă câte 6p pentru fiecare argument corect prezentat. Pentru fiecare răspuns parţial corect se
poate acorda punctaj intermediar (3p).

12 puncte

10 puncte din oficiu

TOTAL 100 puncte

CREAREA MATERIALELOR DE TIP RED
Prof. Udubașa Elena Mădălina
Liceul Tehnologic ”Căpitan Nicolae Pleșoianu” Rm. Vâlcea

Beneficiile potențiale ale revoluției digitale în educație sunt multiple: cursanții pot căuta și dobândi
cunoștințe din alte surse decât profesorii lor și instituțiile la care studiază, adesea gratuit; se poate intra în
contact cu alte grupuri de cursanți, deoarece actul învățării nu mai este restricționat la orarul sau la metodele
clasei și poate fi personalizat; apar noi furnizori de educație; profesorii pot crea și partaja mai ușor
conținutul respectiv cu colegi și cursanți din diferite țări; și există o gamă mult mai largă de resurse
educaționale care pot fi accesate. Tehnologiile deschise permit Oricărei persoane să învețe, Oriunde,
Oricând, prin Orice dispozitiv, cu sprijinul Oricui.
Cel mai important, educația și cunoștințele pot să călătorească mult mai ușor peste frontiere,
optimizând valoarea și potențialul de cooperare internațională. Datorită resurselor educaționale deschise,
profesorii și instituțiile de învățământ pot ajunge acum la mii de cursanți din toate cele cinci continente
simultan, subliniind faptul că limba nu este întotdeauna o barieră. Cooperarea are de câștigat dacă li se
permite cursanților, profesorilor, cercetătorilor și instituțiilor să creeze, să împărtășească și să discute
conținutul cu colegii lor din întreaga lume.

Pe lângă lărgirea accesului la educație, utilizarea la scară mai largă a noilor tehnologii și a resurselor
educaționale deschise poate contribui la reducerea costurilor pentru instituțiile de învățământ și pentru
studenți, în special în rândul grupurilor defavorizate. Aces impact în materie de echitate necesită însă
continuarea investițiilor în infrastructurile educaționale și resursele umane.
Tehnologiile deschise oferă oportunitatea ca România să atragă talente noi, să doteze cetățenii cu
competențele relevante, să promoveze știința, cercetarea și inovarea în materie de combustibili,
productivitatea, ocuparea forței de muncă și creșterea.
Europa trebuie să acționeze prin furnizarea unui cadru adecvat de politică și a unui stimulent pentru
introducerea unor practici inovatoare de învățare și predare în școli, universități, instituțiile de învățământ
profesional (VET) și instituțiile de învățare pentru adulți. Cadrul politic al UE (metoda deschisă de
coordonare în materie de educație și formare 2020) și programele UE (în special Erasmus +, Orizont 2020
și fondurile structurale și fondurile de investiții) pot oferi stimulente și pot crea condițiile-cadru pentru ca
aceste deziderate să devina realitate.
Acest lucru poate ajuta toate statele membre și regiunile, în special cele mai puțin dezvoltate, să
beneficieze, de asemenea, de o educație de calitate și să-și îmbunătățească potențialul de creștere,
menținându-se.
. Miza variază, în mod evident, între diferite sectoare de învățământ (de exemplu, învățământul obligatoriu,
învățământul superior, educația și formarea profesională și educația adulților) și învățarea non-formală și
informală.

UTILIZAREA APLICAȚIEI QUIZLET ÎNCADRUL ORELOR DE LIMBA
ENGLEZĂ
Prof. Toma Mihaela
Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarabab”, Rm. Vâlcea

Quizlet este o aplicație ușor de folosit și foarte atractivă pentru elevi. Poate fi adaptată cu ușurință
nevoilor și nivelului de competență al elevilor, oferind numeroase caracteristici ce pot fi utilizate atât în
învățarea online, cât și în situațiile clasice de învățare face-to-face.
Aplicația permite utilizarea a sute de seturi create de către profesori din lumea intreagă, dar mai ales
permite crearea cu mare ușurinta și într-un timp foarte scurt a propriilor materiale concentrate pe un capitol
sau o temă specifică.
Pentru disciplina de studiu limba engleză, aplicația este foarte practică, susținand numeroase
elemente specifice învățarii unei limbi străine: utilizarea imaginilor și definițiilor pentru clarificarea
sensului temenilor, suport audio pentru fiecare termen introdus, corespondența scris-imagine-audio,
oportunități de studiere, exersare, testare, la care se adaugă elementul de gamification, menit să asigure

interactivitate și implicarea elevilor, adăugând placerea jocului și competitivitatea sau colaborarea la nivelul
grupelor de elevi.
La categoria studiere și exersare aplicația pune la dispozitie următoarele meniuri:


Flashcards Aceasta opțiune permite elevului să studieze termenii introdusi asociindu-i, în funcție de
nivel, cu o imagine sau cu o definiție. Pentru fiecare termen există și opțiunea ascultării pronunției.



Learn Aceasta opțiune permite exersarea termenilor sub forma unor itemi de test, cu oferirea
feedback-ului pentru fiecare răspuns greșit. Itemii sunt de tip multiple choice sau fill in.



Write asigură exersarea scrierii corecte a fiecarui termen prin oferirea indiciilor de tip imagine,
cuvânt sau definitie.



Spell Aceasta opțiune permite exersarea competențelor de ascultare și scriere, solicitând elevilor să
scrie termenul pe care îl aud.



Test Optiunea test le permite elevilor să îți evalueze nivelul de însușire al termenilor incluși în set
prin parcurgerea unui test de exersare conținând diferiți itemi: scriere, asociere, alegere multiplă,
adevarat/fals. În același timp oferă rezultatul imediat, permitând o evaluare rapidă și un reglaj în
funcție de rezultat.
Dar se pare că elementele cele mai apreciate de elevi sunt de obicei cele din categoria Play:



Match este un exercitiu de asociere prin eliminare a perechilor de termeni-imagine/definiție.
Elementul cronometru permite ca elevii să fie în directă competiție, motivându-i să-și însușească
foarte bine elementele unui set, ceea ce permite finalizarea jocului într-un timp foarte scurt.



Gravity este un joc în care elevii sunt provocați să asocieze cât mai repede imaginile cu termenii
sau definițiile date, înainte ca „asteroizii” să lovească Pământul. În felul acesta fiecare jucător
acumulează puncte, fiind din nou în competiție în cadrul colectivului.



Live este opțiunea care împletește competiția și colaborarea pentru a asigura implicarea fiecărui
elev în activitățile de învățare. Fiecare membru al echipei primește pe telefon întrebarea, dar numai
unul dintre ei are răspunsul corect și poate adauga puncte. Așadar comunicarea în interiorul echipei
este esențială pentru acumularea unui punctaj cât mai mare.
Am folosit aplicația Quizlet în timpul orelor online și nu numai pentru introducerea elementelor de

vocabular la clasele primare, oferind elevilor un instrument sigur, ușor de utilizat, distractiv, care le permite
să exerseze diferite aspecte ale învățarii unei limbi străine: scriere, citire, ascultare. Iar elementul suprem
care recomandă Quizlet pentru utilizare de către profesori și elevi este ușurința de a crea un material de
studiu, în numai câteva minute putând fi conceput un set de termeni specifici unei teme, precum și accesarea
aplicației de către elevi fără a fi nevoie de logare sau descărcare.

Bibliografie:
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/552422066/body-flash-cards/

How to use Quizlet:
https://www.youtube.com/watch?v=Jo6ITr9yt4Y&t=8s&ab_channel=CultofPedagogy
5 tips to get the best out of Quizlet https://oxfordhousebcn.com/en/5-tips-to-get-the-best-out-ofquizlet/

UTILIZAREA RESURSELOR EDUCAṬIONALE DESCHISE
ÎN PERIOADA PANDEMIEI
Prof. Burlan-Mitu Olivia-Simona
Liceul Gheorghe Surdu, Brezoi
Îmi amintesc, de parcă a fost ieri, luna martie a anului trecut, când, fără o pregătire prealabilă s-a
luat decizia închiderii școlilor. Atât cadrele didactice cât și copiii au fost puși într-o situație fără precedent,
situație care au gestionat-o împreună, învățând unii de la alții, nu de puține ori profesorul fiind ajutat de
elev. Această situație însă a întărit legătura dintre cei doi participanți la actul educațional, a consolidat-o și
a făcut elevul să aprecieze rolul profesorului și să îi înțeleagă rolul în procesul educativ.
Înainte de debutul pandemiei ne confruntam cu o oarecare depreciere a rolului cadrului didactic
deoarece, nu puțini erau aceia care afirmau din ce în ce mai des că ei pot învăța și fără spijin, deoarece
“informația se află la un click distanță”.
Așa este, nimic de zis, însă este oare capabil elevul să cearnă informația găsită, are el capacitatea de
a-și da seama de ceea ce este corect și ceea ce nu este?
Răspândirea rapidă a noului coronavirus ( COVID-19) în întreaga lume, a dus la provocări fără
precedent pentru siguranța, sănătatea și educația noastră. În situația în care, la mai bine de un an distanță,
încă suntem în incapacitatea de a ne întoarce fizic în bănci în cele mai multe școli, comunitatea educațională
internațională continuă să caute soluții spre a oferi experiențe didactice interactive și motivante. În acest
context, utilizarea Resurselor Educaționale Deschise (RED) devine imperativă, fapt subliniat în declarația
comună de d-na Stefania Giannini, director general adjunct pentru educație și d-nul Moez Chakchouk,
director general adjunct pentru comunicare și informare din cadrul UNESCO: “Ne aflăm astăzi într-un
moment important din istorie. Criza Covid-19 a dus la o schimbare de paradigmă a modului în care elevii
și studenții din întreaga lume pot învăța. Prin urmare, este mai mult ca niciodată esențial ca întreaga
comunitate să se reunească pentru a face posibil accesul tuturor la informații și cunoștințe, prin intermediul
Resurselor Educaționale Deschise. ”
Așa cum afirmam la începutul acestui material cursurile întrerupte au generat o situație fără
precedent în istoria învățământului românesc. S-a luat decizia furnizării de cursuri online, situație cu care
nu ne mai întâlniserăm până atunci. Au apărut astfel mai multe provocări educaționale în timpul acestei
situații critice, neașteptate, a epidemiei de Covid-19. Au fost necesare noi abordări pedagogice eficiente

pentru a-i motiva și implica pe cursanți pe parcursul acestei lungi perioade de învățare online. În acest
context, mai mulți cercetători au sugerat utilizarea Practicilor Educaționale Deschise (PED) și a Resurselor
Educaționale Deschise (RED) pentru a oferi o experiență captivantă și interactivă. În acest sens, UNESCO
a declarat că: “Utilizarea judicioasă a RED, în combinație cu metodologii pedagogice adecvate, cu
obiective de învățare bine concepute și cu activități diverse de învățare, poate oferi o gamă mai largă de
opțiuni pedagogice inovatoare pentru a implica atât educatorii, cât și cursanții, să devină participanți mai
activi la procesele educaționale și creatori de conținut, în calitate de membri ai unei societăți a cunoașterii
diverse și incluzive. ”
Mai mult de atât, UNESCO a furnizat cici obiective care se axează pe facilitarea adoptării RED, și
anume:
1. consolidarea capacității părților interesate de a permite accesul, reutilizarea, adaptarea și
redistribuirea RED;
2. dezvoltarea unor politici de susținere;
3. încurajarea creării de RED de calitate , favorabile incluziunii și echității;
4. încurajarea creării de modele sustenabile pentru RED;
5. facilitarea cooperării internaționale.
Ce înseamnă însă RED?
RED se referă la orice materiale de învățare, predare și cercetare, care sunt disponibile în orice
format și suport, din domeniul public sau aflate sub licențe

deschise și care permit accesul gratuit,

reutilizarea, adaptarea și redistribuirea.
Ce este licența deschisă?
Licența deschisă se referă la o licență care respectă drepturile de proprietate intelectuală ale
deținătorului drepturilor de autor și oferă publicului permisiunea de a accesa , reutiliza, refolosi, adapta și
redistribui materiale educaționale.

Cu ce a venit la pachet pandemia?
Răspunsurile la această întrebare nu cred că vor fi epuizate vreodată, însă ne vom limita la câteva
care ne interesează în mod direct. Primul ar fi lipsa timpului de pregătire. Profesorii nu și-au pregătit
conținuturile de învățare pentru a se adapta la educația online, iar această pregătire necesită timp. Un alt
răspuns ar fi : deconectarea profesorului sau a cursantului; și nu în ultimul rând: necesitatea unor abordări
pedagogice eficiente.
Pentru a contribui la depășirea problemei timpului limitat de pregătire a conținutului didactic,
profesorii trebuie să utilizeze miile de resurse educaționale deschise publicate de Ministerul Educației
disponibile și în alte arhive naționale și internaționale, precum și instrumentele, platformele și tehnologiile
existente online. Pentru a găsi un anumit RED se pot utiliza motoare de căutare precum Google sau Baidu.
Pot fi de asemenea utilizate motoarele de căutare RED dedicate: CC ( https://search.creativecommons.org
), RED Commons ( https://www.oercommons.org ) sau Merlot. În acest context profesorii trebuie să fie

familiarizați cu mecanismele de căutare, personalizând astfel opțiunile de căutare în funcție de nevoile lor.
În plus, pentru a avea rezultate mai precise, profesorii pot utiliza anumite trucuri:
★ Utilizarea operatorilor, cum ar fi “RED +” și “RED &” pentru a include doi sau mai
mulți termeni de căutare: spre exemplu, dacă dorim să căutăm tehnologii utilizate cu
RED putem căuta “RED +tehnologie”;
★ Utilizarea semnului minus pentru a elimina rezultatele care conțin anumite cuvinte.
De exemplu, dacă profesorul dorește să excludă rezultatele care conțin anumiți
termeni, va căuta “RED - date deschise” .
★ Utilizarea unui asterisc între ghilimele este pentru a specifica cuvinte necunoscute
sau variabile. Acest lucru este util dacă profesorul caută o anumită definiție, dar nu
a putut distinge întreaga frază: “RED este o resursă publică ce* ”.
★ Utilizarea ghilimelelor pentru a căuta o frază exactă. această căutare va genera doar
pagini conținând aceleași cuvinte, în exact aceeași ordine redată între ghilimele. acest
truc este foarte important reducând cosiderabil rezultatele căutării și gestionând
astfel în mod corect timpul.
Cea mai mare provocare cu care ne întâlnim însă, este crearea de Resurse Educaționale Deschise.
Pentru a simplifica procesul de creare și partajare a RED, trebuie urmate etapele de bază. Mai exact, pentru
crearea unui material suplimentar de curs de tip red in format Word, trebuie avute în vedere următoarele
cinci etape:
● etapa 1: Profesorul trebuie să pregătească conținutul de învățare (text, imagine, link-uri etc.) într-un
document Word. În timpul acestui proces, profesorul trebuie să verifice cu atenție acuratețea
informațiilor furnizate, precum și citarea corectă a lucrărilor. De asemenea trebuie să se asigure că
materialul furnizat poate fi ușor de citit de către oricine, luând în considerare factori precum:
dimensiunea textului, fonturi, culori, spațiere etc.
● etapa 2 : Pentru a se asigura că documentul RED creat este accesibil, profesorul poate folosi
instrumente de verificare a accesibilității din Microsoft Word.
● etapa 3 : Profesorul trebuie să adauge diverse cuvinte cheie (tag) . aceste etichete trebuie să fie legate
de conținutul RED și vor fi utilizate ulterior de motoarele de căutare.
● etapa 4 : Profesorul trebuie să atribuie o licență deschisă RED-ului său. Aceasta trebuie aleasă cu
atenție pentru a satisface modurile preferate de utilizare a RED în viitor.
● etapa 5 : În final, profesorul poate salva documentul creat ca pdf și îl poate partaja cu alții
publicându-l pe site-ul său personal sau încărcându-l într-o arhivă publică RED. Pentru a-si promova
RED-urile profesorii pot utiliza rețelele sociale, unde pot face schimb de linkuri.
În prezent, mai multe arhive și platforme RED oferă instrumente de dezvoltare integrate pentru a
facilita procesul de creare a RED-urilor. Voi prezenta astfel, în tabelul următor, câteva exemple de
instrumente de dezvoltare RED.

Instrumente de dezvoltare RED

Link-uri

OER Commons este atât o bibliotecă online https://oercommons.org/authoring-overview
accesibilă , care permite profesorilor și altora să
caute și să descopere resurse educaționale
deschise și alte materiale de instruire disponibile
gratuit, cât și crearea acestora.
Pressbooks este un sistem de management al https://guide.pressbooks.com/
conținuturilor bazate pe sursă deschisă special
pentru dezvoltarea, crearea și editarea de cărți.
California State University Collection este o https://oeraccess.merlot.org/authoring_oer/inde
colecție de instrumente și metodologii care x.html
permit crearea și editarea RED.
H20 este o platformă gratuită pentru crearea, https://opencasebook.org/
partajarea și adaptarea de materiale pentru
cursurile deschise.
SoftChalk Cloud este un software care permite https://softchalkcloud.com/
instituțiilor să creeze lecții online personalizate ,
antrenante și interactive.

În timp ce crează RED, profesorii trebuie să prezinte conținutul într-un mod bine structurat, astfel
încât să poată fi urmărit cu ușurință și înțeles de oricine. De asemenea ei trebuie să dezvolte conținutul întrun mod inteligibil.
Deoarece lucrurile s-au succedat cu o repeziciune fantastică în ultima perioada , accentul a fost pus
mai mult pe utilizarea resurselor educaționale deschise existente, însă în continuare trebuie avută în vedere
crearea de RED-uri.
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Utilizarea Resurselor Educaționale Deschise în conformitate cu recomandările UNESCO,
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PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR
Prof. Panait Irina Andreea
Școala Gimnazială nr. 79, sector 4, București
Având în vedere situația pandemică fără precedent prin care trecem, ne-am văzut nevoiți să ne
adaptăm condiților și să ne perfecționăm competențele digitale. Desi, de-a lungul timpului am integrat
aplicațiile și instrumentele digitale în activitatea la clasă, momentul în care am transferat întreg procesul
instructiv-educativ în mediul online a fost o oportunitate de a crea resurse educaționale noi. Acestea au
avut rolul de a îi capta și implica pe elevi în propriul proces de învățare.
Astfel am descoperit resurse digitale gratuite pe care le-am folosit în cadrul orelor de: Științe,
Matematică, Educație civică și nu numai. Printre aceste resurse aș aminti: Explore.org prin intermediul
căreia pot observa camera live care surprind viețuitoare în habitatul lor natural, Google Maps care ne-a
ajutat să călătorim în diferite colțuri ale lumii și să calculăm perimentrul anumitor suprafețe de pe Terra.
De asemenea aș aminti și aplicațiile grafice precum: Word Cloud, WordArt, Canva, Genially, care
au avut menirea de a îî ajuta pe copii să lucreze asincron și să creeze felicitări, postere, dar și să ofere
răspunsuri în timp real, în cadrul lecțiilor sincron.
Copiii au avut ocazia de a sintetiza informațiile obținute în urma activităților desfășurate folosind
aplicații video foarte attractive precum: Chatter Pic Kid, Voki for education, Stop Motion, etc.
În cadrul activităților sincron, copiii au lucrat în echipe cu ajutorul Breakout rooms și au aplicații
colaborative menite să le dezvolte gândirea critică și să le ofere feed-back în timp real. Printre acestea aș
aminti Padlet, FlipGrid, EdPuzzle sau Nearpod, Jamboard, MindMup, Coggle.it, etc.
Pe lângă instrumental pentru învățare sincron, ZOOM, am apelat si la cel asincron, Google
Classrom, care a devenit un portofoliu digital al copiilor.
Cea mai mare provocare a fost procesul de evaluare. Pentru că îmi doream ca rezultatele să fie
autentice, reale și să reflecte competențele dobândite, am ales o paletă largă de metode de evaluare.
Portofoliul digital de pe Google Classrom a fost completat cu cel de pe Padlet și Book Creator.
Kahoot, Quizziz, Google Forms și alte platforme precum ASQ, Liveworksheet, Academia ABC miau fost sprijin de încredere atât mie pentru că îmi oferereau înformații în timp real, dar și rapoarte foarte
utile în ceea ce privește progresul elevilor, dar si feed-back în timp real copiilor.
Micuții au participat astfel conștient la propria învățare, au fost implicați permanent în cadrul
activităților și au răspunzând în timp real provocărilor, prin intermediul chat-ului șin ZOOM și cu ajutorul
aplicației Mentimeter.
Activitățile facilitate de tehnologie prezintă următoarele avantaje:


oferă explicații și fixează reprezentări mai corecte despre lume;



creează multiple oportunități de exersare și practică, în special în zona de literație;



ajută evaluarea și sprijină formarea meta-cogniției prin forme noi de auto-evaluare și

feedback;



asigură transferabilitatea și integrarea cunoștințelor și abilităților;



creează oportunități de lucru în echipă;



aduc disciplină și formează reflexe de auto-disciplină în utilizarea tehnologiei;



construiesc drag de școală elevilor, dar și din perspectiva învățătorului sau a

profesorului.
Mi-aș dori să transformăm tehnologia din oglindă în fereasctră deschisă spre viitor.

BAZE DE DATE - APLICAȚII REZOLVATE
PENTRU PREDAREA ONLINE
Profesor Merlan Doina Narcisa
Colegiul Economic, Rm. Vâlcea
Adaptarea sistemului de educație la evoluția tehnologică reprezintă un proces complex, necesar
atât pentru pregătirea și perfecționarea resurselor umane, cât și ca element esențial al
dezvoltării, modernizării și inovării societății. Utilizarea noilor tehnologii digitale este calea directă pentru
a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață, mai eficientă în a
dezvolta competențe, generând educație pe tot parcursul vieții.
Începând cu luna martie 2020, criza „COVID-19” a reconfigurat practicile educaționale de la
interacțiunea „față-în-față” la mediul online. Această provocare a evidențiat rolul educației digitale ca
obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea-evaluarea de înaltă calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii,
precum și necesitatea unei abordări strategice privind dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul
vieții, pentru toți actorii implicați.
În această perioadă, „predarea-învățarea” s-a mutat preponderent în mediul online, iar provocările
cu care s-au confruntat școlile din România au fost diverse și complexe.
Predarea bazelor de date este prevăzută în programa școlară atât la disciplina TIC (clasele a X-a și
a XI-a), cât și disciplina Informatică (clasa a XII-a, specializarea matematică-informatică).
O situație specială apare atunci când elevul nu are acces la un calculator, folosind pentru
participarea la ora de informatică sau de TIC (Tehnologia informației și a comunicațiilor) desfășurată online
o tabletă sau un telefon mobil (smartphone) care nu permite instalarea și utilizarea unui soft specializat
pentru realizarea anumitor aplicații, de exemplu un sistem de gestiune a bazelor de date: FoxPro, Microsoft
Access, Oracle etc.
În condiții normale, cu participarea fizică a elevilor la orele de curs, aceștia au acces la
laboratoarele de informatică ale școlii, unde se desfășoară de obicei orele de Informatică și de TIC.
Materialul prezentat în continuare poate fi folosit de către profesor pe parcursul lecției desfășurate
online și/sau poate fi transmis elevilor care nu pot participa la activitate din diferite motive.

Pentru rezolvarea problemei, baza de date a fost creată cu ajutorul aplicației Access din pachetul
de programe Microsoft Office. Sunt prezentate și descrise toate etapele necesare pentru proiectarea
modelului conceptual (ERD – diagrama „entități – relații”) și a celui fizic al bazei de date.
Este evident că la revenirea la școală, în laboratoarele de informatică, elevii vor realiza pe
calculator baza de date, folosind ca model rezolvarea propusă. De asemenea, ei vor fi îndrumați de profesor
pentru a obține rezultatul dorit folosind și alte metode de rezolvare.
*********
ENUNȚ
Proprietarul unui complex turistic îşi propune să țină evidența locurilor de cazare la hotelurile,
pensiunile şi cabanele pe care le oferă amatorilor de excursii şi sporturi montane.
Din acest motiv, apelează la serviciile oferite de o firmă specializată în realizarea de produse
software căreia i se oferă următoarele informații:
- în incinta complexului se află hoteluri de 2 şi 3 stele, pensiuni de 2 şi 3 margarete, o pârtie de
schi înconjurată de cabane calificate cu 1 sau 2 stele;
- fiecare unitate de cazare are între 5 şi 50 de locuri de cazare grupate în camere de tipul: single
(1 loc), double (2 locuri), multiple (3, 4 sau mai multe locuri) şi apartamente;
- pentru fiecare cameră se oferă următoarele date: dotările (telefon, televizor, frigider, balcon, aer
condiționat), număr locuri de cazare, prețul pe cameră, dacă este liberă sau ocupată şi alte informații
(vederea, poziția față de pârtia de schi etc.).
CERINȚE
Pentru o bună comunicare cu angajații şi clienții complexului turistic, proprietarul doreşte să obțină
următoarele informații:
1. De ce camere dispune complexul pentru fiecare tip de unitate de cazare ?
2. Ce camere de 2 locuri, cu balcon sunt libere în hotelurile de 3 stele?
3. Numărul total de locuri de cazare disponibile noilor clienți.
REGULI
R1: O unitate de cazare a complexului turistic trebuie să conțină cel puțin o cameră și are capacitatea
de minim 5 locuri de cazare.
R2: Toate camerele din aceeași unitate de cazare au aceeași clasificare, stabilită la nivelul întregii
unități de cazare.
R3: Fiecare cameră din complexul hotelier este identificată în mod unic.
ERD INIȚIAL
Entitățile desprinse din enunț: UNITATE_DE_CAZARE și CAMERĂ.
Relații: Cele 2 entități se găsesc într-o relație care poate fi descrisă astfel: o unitate de cazare
trebuie să conțină una sau mai multe camere, iar o cameră trebuie conținută de o singură unitate de cazare,
ceea ce înseamnă că:
- relația este obligatorie, în ambele direcții (de la entitatea UNITATE_DE_CAZARE către
entitatea CAMERĂ, cât și de la entitatea CAMERĂ către entitatea UNITATE_DE_CAZARE);

- relația este de tipul „1-n” (one-to-many);
- numele relației: verbul conține.
Pentru entitatea CAMERĂ se poate alege atributul Dotări, dar în acest caz vom avea un atribut
multiplu (căruia i se pot asocia mai multe valori la un moment dat), de exemplu: telefon, televizor și frigider
(ceea ce nu este recomandat). În plus, se dorește obținerea de informații referitoare la anumite dotări ale
camerelor, deci prelucrarea datelor la acest nivel. Utilizarea atributului Dotări în modul prezentat mai sus,
ar îngreuna extragerea de informații de acest fel (este necesară prelucrarea unor fragmente de date, ceea ce
necesită un nivel al dificultății superior pentru proiectarea modulelor de program asociate bazei de date).
Pentru a asigura folosirea unei entități fără atribute multiple, pentru fiecare dotare din enunț se
crează câte un atribut generic cu o singură valoare: „Da” sau „Nu” (respectiv „Adevărat” sau „Fals”), iar
pentru cazul în care este nevoie de specificarea unei dotări sau facilități suplimentare la care are acces acea
cameră, se folosește atributul opțional Obs.


ERD - varianta 1

NORMALIZARE
Entitatea CAMERĂ este nenormalizată (are atribute care se repetă), deci trebuie modificat ERDul pentru a rezolva această problemă.
Dacă luăm în calcul exclusiv dotările pentru o cameră prezentate în enunțul de mai sus, adică:
telefon, televizor, frigider, balcon și aer condiționat, atunci putem folosi entitatea CAMERĂ, care să
conțină atribute cu nume specifice acestor dotări.


ERD - varianta 2

Pentru a avea posibilitatea să adăugăm dotări pentru camere, fără a modifica structura tabelelor,
atributele entității CAMERE care se referă la dotările acesteia vor fi înlocuite cu entitatea DOTARE, care
va conține atributele respective: Cod, Denumire, Caracteristici (în acest caz, Telefon, Televizor, Frigider,
Balcon, Aer_cond, vor fi valori ale câmpului Denumire).
În această situație, diagrama anterioară se modifică prin adăugarea entității DOTARE care se va
afla într-o relație de tipul „m-n” (many-to-many) cu entitatea CAMERĂ.
Se obține astfel o variantă normalizată a ERD-ului (a treia formă normală - un minim suficient
pentru modelarea oricărei afaceri).


ERD - varianta 3

REZOLVAREA RELAȚIILOR „m-n”
Diagrama de mai sus (varianta 3) conține o relație de tipul „m-n” (many-to-many). Pentru
rezolvarea acesteia folosim o nouă entitate ce pune în corespondență camerele și dotările acestora cu numele
LISTĂ_DOTĂRI. Aceasta va conține atributul opțional Info, pentru eventuale precizări referitoare la acea
dotare. Se obține astfel, cea de-a patra variantă a ERD-ului.


ERD - varianta 4

ERD FINAL
ERD-ul de mai sus (varianta 4), obținut după etapa de normalizare, poate fi considerat ERD final.
Se observă totuși că această diagramă este mai complexă, deci mai greu de implementat și gestionat, având
2 entități (tabele) în plus față de variantele anterioare ale ERD-ului.
În acest caz, pentru implementarea modelului fizic al bazei de date e de preferat să alegem ERD –
varianta 2, care va deveni ERD final.

CREAREA TABELELOR
Considerăm structura tabelelor descrisă astfel:


Pentru tabelul UNITATI:

Nume câmp
Id

Tip câmp

Tip
cheie

Număr

Pk

Opționalitate
Obligatoriu

Descriere

Cod de identificare unic pentru Numerotare
unitate
automată
Numele unității de cazare

Denumire

Text

Obligatoriu

Tip

Text

Obligatoriu

Tipul unității de cazare (hotel,
pensiune sau cabană)

Clasificare

Text

Obligatoriu

Clasificarea unității de cazare:
1, 2 sau 3 stele, respectiv 1 sau
2 margarete)

Capacitate

Număr

Opțional

Numărul maxim de locuri de
cazare (număr natural)



Alte detalii

Maxim 50 de
caractere

>=5 şi <=50

Pentru tabelul CAMERE
Tip câmp

Tip
cheie

Id

Număr

Pk

Tip

Text

Nume câmp

Opționalitate

Descriere

Obligatoriu

Cod de identificare unic pentru
cameră

Obligatoriu

Tipul camerei: single, double,
multiplă sau apartament

Alte detalii
Numerotare
automată

Nr_locuri

Număr

Obligatoriu

Numărul de locuri pentru cameră
(număr natural)

Pret/zi

Monedă

Obligatoriu

Prețul camerei în moneda
potrivită (folosim Lei)

Libera

Da/Nu

Obligatoriu

Cameră liberă (Da) sau ocupată Implicit, este
(Nu)
liberă

Telefon

Da/Nu

Obligatoriu

Există telefon (Da) sau nu există Implicit, nu
telefon (Nu)
există

TV

Da/Nu

Obligatoriu

Există TV (Da) sau nu există TV Implicit, nu
(Nu)
există

Frigider

Da/Nu

Obligatoriu

Există frigider (Da) sau nu există Implicit, nu
frigider (Nu)
există

Balcon

Da/Nu

Obligatoriu

Există balcon (Da) sau nu există Implicit, nu
balcon (Nu)
există

Aer_cond

Da/Nu

Obligatoriu

Există aer condiționat (Da), sau
nu există aer condiționat (Nu).

Obs

Text

Unitate_
cazare

Opțional

Fk

Obligatoriu

>=1

Implicit, nu
există

Date suplimentare despre cameră Poate fi nul

Preia valori din tabelul
UNITATI, câmpul Id

Structura și proprietățile celor 2 tabele sunt reflectate în sinteza prezentată mai sus.
Conform acesteia, putem realiza tabelele următoare:


Tabelul UNITATI

Pentru câmpurile Tip şi Clasificare s-a folosit programul asistent Expert căutare... (Lookup
Wizard ...) pentru a crea listele cu valori:

pentru câmpul Tip

pentru câmpul Clasificare

Regula de validare pentru câmpul Capacitate



Tabelul CAMERE

Pentru câmpul Unitate_cazare s-a folosit programul asistent Expert căutare... (Lookup Wizard
...) pentru a prelua valori din tabelul UNITATI, coloanele Id și Denumire:

Validarea datelor pentru câmpul Nr_locuri:

RELAȚIONAREA TABELELOR
Relaționarea s-a realizat automat, la crearea câmpului Unitate_cazare din tabelul CAMERE, când
s-a folosit programul Expert căutare pentru preluarea de valori din tabelul UNITATI.
Acest lucru se poate vizualiza în fereastra Relații, deschisă cu butonul cu același nume, din meniul
Instrumente baze de date.
Pentru impunerea integrității referențiale, am folosit butonul corespunzător, la editarea relațiilor
din aceeași fereastră Relații, redată în imaginea de mai jos.

POPULAREA CU DATE
Pentru tabelul UNITATI, considerăm datele:

Pentru tabelul CAMERE, considerăm datele:

REZOLVAREA CERINȚELOR
Pentru fiecare cerință se realizează o interogare (query) care selectează din tabele înregistrările
care îndeplinesc anumite condiții (criterii) şi prelucrează datele în scopul obținerii informației cerute.
CERINȚA 1:
De ce camere dispune complexul pentru fiecare tip de unitate de cazare (hotel, pensiune sau
cabană)?

▷

Soluția 1:

Pe baza tabelelor Unitati şi Camere se crează o interogare de selecție cu 1 parametru. La executarea
interogării, parametrul va primi ca valoare tipul unităților de cazare căutate: hotel, pensiune sau cabană.
Fereastra interogării în Vizualizare proiect (Design View):

Pentru valoarea parametrului Hotel:

, se obține:

Pentru valoarea parametrului Cabană:

, se obține:

Pentru valoarea parametrului Pensiune:

, se obține:

▷

Soluția 2:

Pe baza tabelelor Unitati şi Camere se crează o interogare de selecție care va fi sortată (ordonată
alfabetic) după tipul unităților de cazare căutate: hotel, pensiune sau cabană. Fereastra interogării în
Vizualizare proiect (Design View):

La execuția interogării, se obține:

CERINȚA 2:
Ce camere de 2 locuri cu balcon sunt libere în hotelurile de 3 stele?
▷

Soluție:

Pe baza tabelelor Unitati şi Camere se crează o interogare de selecție cu 5 criterii (nr. locuri
camere, cu balcon, camere libere, în hoteluri şi clasificare de 3 stele), adică:
 Câmpul Tip din tabelul Unitati: = “Hotel“
 Câmpul Calificare din tabelul Unitati: = “3 stele“
 Câmpul Nr_locuri din tabelul Camere: = 2
 Câmpul Libera din tabelul Camere: =Yes sau = Da (pt. varianta în limba română)
 Câmpul Balcon din tabelul Camere: =Yes sau = Da (pt. varianta în limba română)
Fereastra interogării în Vizualizare proiect (Design View):

La execuție, se obține rezultatul:

CERINȚA 3:
Numărul total de locuri de cazare disponibile noilor clienți.

▷ Soluție:
Pe baza tabelului Camere se crează o interogare de tip Totaluri (Totals), care va calcula o sumă
pe coloana Nr_locuri, pentru camerele disponibile noilor clienți, adică pentru înregistrările care îndeplinesc
condiția:
 Câmpul Libera din tabelul Camere: =Yes sau = Da (pentru limba română)

O altă posibilitate pentru stabilirea etichetei Nr total locuri, este folosirea proprietății Legendă
pentru câmpul respectiv.
ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE
Modificarea datelor se poate face periodic, în funcție de fluxul de clienți din unitățile hoteliere,
astfel:
 starea camerelor – o cameră este ocupată (valoare câmpului Libera este No, respectiv Nu) sau
liberă (valoare câmpului Libera este Yes, respectiv Da);
 dotările camerelor – dacă se adaugă/ modifică dotările camerelor, atunci pentru tabelul
CAMERE se adaugă/ modifică câmpuri, altfel spus se modifică structura tabelului;
 componența complexului turistic – dacă se renunță (prin vânzare, demolare sau scoaterea din
circuit) la unele dintre unități sau se achiziționează/ construiesc unități noi, atunci se modifică conținutul
(datele) tabelului UNITATI;
 unitățile hoteliere din complex – dacă se modifică caracteristice acestora (se trece la o altă
clasificare sau o altă capacitate de cazare etc.), atunci se modifică structura tabelului UNITATI.
Toate aceste operații de actualizare (și oricare altele care pot să mai apară pe perioada exploatării
bazei de date) se pot realiza:
 manual – prin modificarea conținutului tabelului în mod direct:
- în fereastra Vizualizare foaie de date se face poziționarea manuală pe înregistrările care trebuie
modificate/ șterse și se execută operațiile respective sau se adaugă noi înregistrări de la tastatură;

- în fereastra Vizualizare proiect se modifică efectiv structura tabelului (se adaugă/ șterg câmpuri
sau se modifică proprietățile câmpurile deja existente în tabel).
 automat – prin intermediul instrumentelor (obiectelor) puse la dispoziție de sistemul de
gestiune a bazelor de date (Microsoft Access), ceea ce presupune:
- realizarea de interogări, macrocomenzi sau module de cod pentru fiecare tip de operație de
actualizare prezentat în descrierea afacerii;
- în cadrul interfeței (machetă ecran, formular de tip meniu), asocierea de butoane de acțiune
obiectelor realizate mai sus, astfel încât, la un simplu click, este executată operația (acțiunea) asociată
butonului respectiv.
În oricare dintre situațiile prezentate mai sus, utilizatorul este cel care stabilește ce operații de
actualizare, când anume și cum le execută, în funcție de caracteristicile activității desfășurate.
Exemplu:
Presupunem că se dorește modificarea stării unei camere atunci când un client se cazează (ocupă
camera) sau când părăsește unitatea hotelieră (eliberează camera).
Pentru realizarea acestor operații manual, în tabelul CAMERE, se completează câmpul Libera cu
valoarea Nu, ori de câte ori vine un client și ocupă o cameră, iar în cazul în care un client eliberează o
cameră, se completează câmpul Libera cu valoarea Da.
Pentru realizarea acestor operații automat, o metodă posibilă de rezolvare ar fi crearea a 2
interogări de actualizare cu 1 parametru, una pentru ocuparea unei camere (cu numele Camera ocupata),
iar alta pentru eliberarea camerei (cu numele Camera libera). Aceste interogări vor fi executate ori de câte
ori se dorește realizarea unei operații de actualizare de acest tip.
În fereastra Vizualizare proiect, cele 2 interogări pot arăta astfel:
- interogarea Camera ocupata:

- interogarea Camera libera:

Pentru ambele interogări prezentate mai sus, la execuție este necesară introducerea codului
camerei pentru care se face actualizarea ca valoare a parametrului [Cod camera], cum ar fi:

Exemplu de formular care conține butoanele de actualizare pentru operațiile din exemplu:

FORMULARE (INTERFAȚĂ)
Pe lângă formularul descris mai sus, se mai pot crea formulare și rapoarte pentru afișarea și
gruparea datelor din tabelele și interogările bazei de date.
De asemenea se poate realiza un formular de tip „meniu“ (cu butoane de comandă) pentru a avea
acces la toate componentele bazei de date.
Un exemplu de formular de acest tip:

 Afişare formular Unitati;
 Afişare formular Camere;
 Afişare interogare pentru cerinţa 1
– prima variantă de rezolvare
(Query1_1);
 Afişare interogare pentru cerinţa 1
– a doua variantă de rezolvare
(Query1_2);
 Afişare interogare pentru cerinţa 2
(Query2);
 Afişare interogare pentru cerinţa 3
(Query3).

*********
Dincolo de avantajele evidente, activitatea online are limite în relaționarea profesor – elev, lucru
care are un impact negativ asupra învățării eficiente și temeinice, deoarece o importantă latură a activității
didactice „față-în-față” nu se poate face virtual.
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Rolul evaluării, atât în școala cu prezență fizică, cât și în școala online
Prof.înv.primar , Gherase Valentina
Școala Gimnazială Nr.39,,N.Tonitza,” Constanța

Evaluarea este esenţială pentru procesul de învățământ şi rezultatele sunt utilizate în mai
multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor.
Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Datorită
importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea poate fi de asemenea
,parte din experienţa învăţării.

Evaluarea online a crescut în popularitatea și chiar are adepți din ce în

ce mai mulți, deoarece se crede că va ajuta la administrarea unor volume mari de notare, într-un timp scurt.

În ciuda utilizării răspândite a computerelor,laptopurilor, tabletelor, telefoanelor în
predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a
asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa
s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face
numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa
elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă ,decât
sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul discuţiilor sau
exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care
poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe
rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile
necesare pentru o învăţare individuală (şi pe tot parcursul vieţii).
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot
fi enumerate ca:
posibilitatea de a nota rapid şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.
monitorizarea răspunsurilor elevilor.
evaluarea poate avea loc într-un mediu favorabil, la domiciliu sau în orice loc cu acces la internet
evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.
furnizarea de feedback în cel mai scurt timp.
Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile
şi cerințele diferite ale elevilor care urmează cursuri online. Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile
în învăţarea online depinde de mulţi factori, inclusiv aspecte legate de managementul învăţării , strategiile
de predare utilizate, tehnologiile şi software utilizat,etc.
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, flexibilitate şi echidistanţă
şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă
în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi
administrare. Evaluarea online poate fi folosită :




ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;
ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;
în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.
Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate ,sunt în prezent: utilizarea comunicării
prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri;
alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu
răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online, includ:










teme scrise;
discuţii /dezbateri pe teme date, online;
eseuri;
publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;
quiz-uri şi întrebări online;
jocul de rol;
portofolii;
teste/ examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).

Câteva din aplicațiile folosite în evaluarea elevilor, sunt:
1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme,
muzică. Aplicația poate fi accesată de pe orice device.
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri,
jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți
utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.
3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa
următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste.
4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste etc. Se
accesează adresa learningapps.org și se crează cont.
5. Hot Potatoes . Suita de aplicații Hot Potatoes include cinci aplicații care pot crea exerciții pentru World Wide
Web. Aplicațiile sunt JCloze (crează exerciţii de completare a spaţiilor libere), JCross (crează cuvinte încrucişate
care pot fi completate online), JMatch (crează exerciţii de împerechere sau de ordonare), JMix (crează exerciţii
de rearanjare a cuvintelor în propoziţie) și JQuiz(crează exerciţii bazate pe întrebări).
Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea
de a rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în
afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai mari
dacă doresc să reuşească la cursurile online. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin
descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze
propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de
prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Rămâne provocarea de a găsi
rezultate măsurabile pentru a demonstra dobândirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. Până la urmă,
elevul trebuie să învețe și online și cu prezență fizică la școală și este necesar să fie evaluat, pentru a avea
măsura înțelegerii și nivelului de efort depus în fiecare zi.
Rolul si importanta evaluării , în:
- educarea capacității de autoapreciere
- prevenirea eșecului școlar
- dezvoltarea personalității elevilor
Funcția de cunoaștere a evaluarii ,oferă informații importante, referitoare la randamentul elevilor.
Funcția educativă a evaluarii constă în îndrumarea, întărirea și stimularea asimilării cunoștințelor, în
maximalizarea învatarii, prin dezvoltarea trebuinței de cunoaștere la elevi și menținerea satisfacției muncii
și cresșerea acesteia.
Unul din principiile de bază pe care se întemeiază procesul de învățământ este cel al participării active și
conștiente a celor ce învață la formarea propriei personalitati. Implicarea controlată a elevilor în evaluarea
propriilor performanțe școlare li va conferi acesteia valențe formative și o eficiență deosebită prin aceea
ca:
• profesorul dobândește confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor;
• elevul devine subiect al acțiunii pedagogice;

• elevul îsi va putea aprecia mai bine valoarea propriei munci și va adopta o atitudine pozitivă
față de învățătură.
Pe de alta parte, activitatea de învațare a elevilor se concretizeaza în obtinerea performantelor
scolare de care sunt capabili și pe care permanent și le autoevalueaza. În eventualitatea existenței unor
discrepanțe între finalitățile educaționale și performanțele școlare obținute, se vor produce o serie de ajustări
la nivelul profesorului în ceea ce privește actul de predare/evaluare, iar la nivelul elevului - actul de
învățare/autoevaluare. Rezultă de aici ca autoevaluarea este un proces mediat atât de evaluarea
profesorului, cât si de eficiența propriei activități a elevului în vederea atingerii performanțelor dorite
Formarea capacității de autoevaluare este necesară a fi formată la elev, deoarece el trebuie să aibă
capacitatea de a-si compara rezultatele cu standardele propuse inițial.
Câteva din cele mai reprezentative metode de autoevaluare ar fi:
Autocorectarea sau corectarea reciprocă - elevii sunt solicitați să-si depisteze singuri propriile greșeli sau
pe cele ale colegilor; metoda poate contribui la conștientizarea învătării și a propriilor competențe.
Autonotarea controlată - în procesul verificării elevul este solicitat să-și acorde o notă care apoi este
negociata cu profesorul, ori cu colegii.
Notarea reciprocă - elevii au posibilitatea să-și acorde note unii altora la verificările orale sau scrise.
În concluzie, aprecierea facută de profesor și asumată de elev ,devine autoapreciere și are ca efect
reglarea activității

acestuia pentru realizarea unui randament școlar sporit, precum și o contribuție

semnificativă la formarea personalității.
Nota este o etichetă aplicată unui anumit randament școlar, unui răspuns la o probă scrisă sau
practică. În funcție de modul în care se răsfrânge în conștiința elevului, nota dobândește o valoare de
informație și prin aceasta capată o funcție de reglare a conduitei, a efortului.
Frecvența cu care se produce ,eșecul scolar în instituțiile de învățământ și, mai ales, aspectul de
fenomen permanentizat pe care el poate să-1 dobândească ,adeseori ne determină să-1 privim cu toată
responsabilitatea. Un eșec școlar cronicizat este periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan
psihologic individual, respectiv o denaturare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-ți va pierde tot mai
mult încrederea în propriile posibilități și va ajunge să dezvolte o teamă de eșec, cât și în plan social, fiindcă
un eșec școlar permanentizat stigmatizează, induce o marginalizare socială a elevului în cauză (respectiv
o limitare a dreptului elevului la calificare profesională si la exercitarea unor roluri sociale apreciate si
recunoscute ca fiind valorizante pentru personalitate).
Un astfel de elev cu insucces generalizat prezinta lacune grave în cunoștinte, absentează nemotivat,
manifestă, aversiune fata de invatatura si dispret fata de autoritatea școlară , iar in clasa perturbă orele prin
tachinarea colegilor si realizarea unor glume de prost gust .

Faptul ca eșecul scolar reprezintă, în mare masura, un fenomen subiectiv reiese si din urmatoarea
situatie: același rezultat obținut de doi elevi poate fi considerat de către unul din aceștia ca un succes, iar de
celălalt ca un eșec. Acest lucru depinde de nivelul de aspirații al fiecăruia: astfel, pentru un elev mai putin
ambițios și care este conștient de faptul că dispune de capacități intelectuale mai modeste, nota 7 este
apreciata ca fiind perfectă, iar pentru un elev orgolios, supramotivat, aceasta nota reprezinta o deceptie.
Aceste aspecte subiective legate de eșecul scolar, care demonstrează faptul ca el are un pronunțat
caracter individual, depinzând nu numai de factorii obiectivi exteriori, ci și de modul în care elevul se
percepe și își evaluează rezultatele, îl obligă pe profesor să-și cunoască foarte bine elevii sub aspect
psihologic, pentru a înțelege corect acei factori subiectivi ,care-i fac pe unii elevi să fie mereu nemultumiți
în raport cu ei înșiși si să se considere în situație de eșec școlar, iar pe altii, dimpotrivă, să se autoevalueze
frecvent într-un mod pozitiv și să aprecieze că sunt într-o reală situație de succes școlar.
Cu toții depunem eforturi- profesori, elevi, părinți pentru ca elevii , în cel mai mare număr să
asimileze informații, să facă conexiuni între ele, să le aplice în practică, să se autoaprecieze just și să învețe
să-i aprecieze pe ceilalți , ca mai apoi în viață să se integreze ușor pe piața muncii, să se adapteze oricăror
situații.
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SISTEME DE TRANSMITERE A MIȘCĂRII
Clasa aXI-a
LAGĂRE
Prof. Calotă Luminiţa Elena
Liceul tehnologic “Căpitan Nicolae Pleşoianu”

Obiectivele lectiei

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Să definească lagărele.
Să clasifice lagărele.
Să evidenţieze părţile lor componente
Să explice funcţionarea lagărelor
Să identifice condiţii pentru alegerea materialelor
Să enumere materialele din care se execută
Să indice tipuri de lubrifiant
Să numeasca avantajele si dezavantajele
Să identifice domenii de utilizare

Lagărele sunt organe de maşini care servesc la
rezemarea arborilor sau ale osiilor şi împreună cufusurile formează cuple de rotaţie sau de oscilaţie.

FORMULARELE GOOGLE ÎN
EVALUAREA DIDACTICĂ
Prof.înv.primar Gina-Eugenia Richițeanu
Colegiul Național de Informatică Matei Basarab

SECȚIUNEA 3 - Implicarea elevilor cu Cerințe Educaționale Speciale în activități
didactice
10 RECOMANDĂRI DIDACTICE PENTRU COPIII ȘI TINERII CU TSI
Prof. Marilena Matei
Colegiul Energetic Rm. Vâlcea
Știați că…adoptând unele strategii, fiecare cadru didactic își poate ajuta elevii cu tulburări specifice
de învățare ( TSI) să-și pună în valoare propriul potențial și să-și dezvolte propriul stil de învățare?
1) Încercați să preveniți Stimulați cu jocuri lingvistice orale folosind sunetele cuvintelor (rime și silabe)
toți copiii de grădiniță. În acest mod puteți să vă ocupați și de cei care, prezentând dificultăți la identificarea
rimelor, la despărțirea cuvintelor în silabele din care sunt alcătuite, sau la găsirea unor cuvinte formate din
unirea unor silabe, ar putea ulterior să manifeste tulburări specifice de învățare ( TSI). Acești copii vor
primi astfel un mare ajutor și se va putea reduce impactul tulburării în școala primară.
2) Exploatați plasticitatea cerebrală Capacitățile copiilor se pot îmbunătăți continuu. Susțineți
dezvoltarea abilităților de lectură prin exerciții specifice. Studiile științifice sugerează necesitatea
antrenării la lectură a copiilor dislexici prin intermediul metodei sublexicale și anume, propunând
activități care favorizează identificarea imediată a silabelor care compun cuvântul.
3) Cereți-le ceea ce pot da “Fiecare este un geniu. Dar dacă judecăm un pește după abilitățile lui de a se
cățăra în copaci, el își va petrece toată viața socotindu-se un prost” Albert Einstein. Dacă reușiți să
calibrați scopurile didactice în acord cu capacitățile reale ale elevului, dacă sunteți în măsură să-i dați
instrumentele de care are nevoie, dacă evitați să-i cereți ceea ce nu poate face, îi veți garanta o educație
de succes, îl veți ajuta să trăiască într-o stare de bine.
4) Ajutați-l să compenseze abilitățile compromise pentru a-i garanta succesul la învățătură. Un elev
dislexic va putea face confuzie între cuvintele care au pronunție sau semnificație asemănătoare, va
comite erori de secvențialitate, va reproduce cuvintele cu literele puse invers și va face omisiuni de
silabe. Este foarte util pentru elevul dislexic să-și însușească strategii eficiente de învățare, pentru a putea
depozita un nou lexic în memoria de lungă durată și pentru a fi capabil ulterior sa-și amintească cele
memorate cu multa ușurință. O strategie eficientă de studiu este utilizarea de cuvinte cheie.
5) Susțineți-l cu strategii ad-hoc. În mod tradițional învățarea se face prin lectură, dar pentru elevii
dislexici aceasta poate fi o problemă. Pentru un elev cu TSI, ocazia de a învăța folosind o metodă
adecvată de studiu înseamnă să aibă parte de principalul si cel mai important instrument de compensare,
fie tehnologic fie pedagogic.
6) Ajutați-I să memoreze folosind hărțile mentale sau conceptuale…și nu numai. De obicei elevii
dislexici au un stil de învățare predominant global și intuitiv, dar au dificultăți atunci când trebuie să
memoreze informațiile verbale. Pentru a evita acest lucru, îi puteți ajuta să memoreze informațiile prin
intermediul diverselor canale de recepție, cum este cel vizual non-verbal. Fiecare poate utiliza

instrumentul care i se pare mai potrivit: scheme, hărți, tabele… Pe de altă parte, cu cât este mai
personalizată modalitatea de organizare a informațiilor, cu atât cresc șansele unei memorizări mai bune.
7) Facilitați-i învățarea limbii engleze, sau a altor limbi străine. Elevii dislexici au dificultăți când trebuie
să învețe o altă limbă, mai ales când este vorba despre o limbă “opacă”, așa cum este limba engleză. Este
nevoie de adoptarea unor strategii pentru a facilita această învățare. Elevul dislexic memorează mai bine
cuvintele noi dacă sunt prezentate într-un context semnificativ, nu izolate: prin urmare trebuie să îl ajutați
să asocieze fiecare cuvânt cu o imagine mentală a situației în care a fost întâlnit, prin intermediul unor
cântece, video-uri în limba engleză, ilustrații, mnemotehnică.
8) Ajutați-l să se pregătească pentru examenele de finalizare a gimnaziului. Examenul de la clasa a opta
este primul examen cu care se confruntă elevii. Pentru cei care au dificultăți cu învățarea, acesta devine
cu siguranță un moment de care se tem. Totuși este posibil ca părinții și profesorii să-i susțină pe elevii
cu TSI, ajutându-i să-și organizeze studiul și învățându-i cum să se pregătească, folosind metode care să
fie potrivite caracteristicilor lor cognitive.
9) Aveți grijă de emoțiile lor Deseori dificultățile școlare sunt însoțite de teamă, frustrări, dorința de a
renunța. Aceste emoții au ulterior efecte asupra învățării. Este important ca profesorii și părinții nu doar
să aibă grijă de aceste trăiri ale copiilor pentru a-i ajuta pe cei cu TSI să se simtă mai bine în școală, dar
să reușească să le prevină prin intermediul unor strategii prin care să-i facă să-și înțeleagă propriile
dificultăți, dar și propriile puncte de forță.
10) Susțineți dezvoltarea stimei lor de sine. Din cauza nenumăratelor situații în care elevii cu TSI
întâmpină dificultăți și eșuează, stima lor de sine atunci când se află în mediul școlar nu este prea mare.
Propuneți-le jocuri sau teme de gândire pe această temă, acest lucru îi poate ajuta atât pe ei cât și pe
colegii lor să se vadă într-o lumină mai bună, acceptându-și propriile limite și valorificându-și talentele.
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IMPLICAREA ELEVILOR CU C.E.S. ÎN ACTIVITĂȚILE DIDACTICE
DESFĂȘURATE
Prof. Mona Simona
Educația nu a fost pregătită dintotdeauna să răspundă cerințelor activității desfășurate cu copii
cu dizabilități. Vorbim astăzi despre o pedagogie a incluziunii , prin care fiecare copil primește o educație
diversificată, individualizată și chiar personalizată , pentru dezvoltarea potențialului său optimal ,
indiferent de particularitățile sale de învățare. Fiecare copil are trăsături, ritmuri unice de învățare și

dezvoltare. Astfel, fiecare copil , indiferent de ritmul și de modul lui de învățare și dezvoltare, este
important și valoros pentru educație. Orice copil poate învăța și se poate dezvolta sub influența factorilor
educaționali adecvați. Prin implicarea copiilor cu C.E.S. ,crește sentimentul de apartenență la viața
colectivului , de prietenie, de motivare pentru studii. Rolul cadrului didactic este de a implica acești copii
ca având un status egal cu al celor care nu au dizabilități. Ei trebuie să fie lăsați să își exprime gândurile și
sentimentele. Trebuie să avem așteptări realiste , dar pozitive cu privire la copil și la abilitățile lui. De
asemenea, să realizăm activități adecvate abilităților copilului , pentru a-i oferi șansa să obțină rezultate
pozitive și mai ales, progrese cât de mici. Este necesar să prețuim , să incurajăm și să valorizăm mereu
copilul , chiar dacă progresele lui sunt mici. Copiii cu C. E.S. trebuie implicați în toate activitățile didactice
desfășurate , iar progresele lor să fie prezentate părinților și altor persoane cu care vin în contact . La
vârstele mici , copiii trebuie să se joace și să lucreze împreună , indiferent de nivelul de reușită al fiecăruia.
Cadrul didactic să pornească în activitățile desfășurate de la potențialul optim de dezvoltare al fiecărui
copil. Accesul la o viață de calitate, la o integrare optimă educațională și socială , depind de modul în care
cadrele didactice îi valorizează , îi sprijină și îi privesc ca persoane unice, active și valoroase. Mai mult
decât atât, trebuie implicați părinții copiilor cu C.E.S. ca membri deplini ai echipei în programul și
planificarea activităților școlii și a activităților extradidactice. Ei trebuie să fie sensibilizați cu privire la
nevoile copilului lor , să-i ajute , să aibă răbdare , să prevină abuzul asupra copilului cu cerințe educative
speciale. Pe de altă parte, cadrul didactic trebuie să aleagă activități, lecții , materiale de învățare adaptate
nevoilor copiilor cu astfel de cerințe. În activitățile desfășurate, cadrul didactic își îndeplinește rolul de
sprijin și stimulator al dezvoltării copiilor printr-o serie de comportamente didactice adecvate.
Implicarea copiilor cu C.E.S. în activitățile didactice presupune:
-elaborarea de programe analitice care să răspundă cerințelor tuturor copiilor în raport cu posibilitățile
reale de învățare , cu stilul și ritmul de învățare al fiecăruia;
-adaptarea strategiilor didactice la particularitățile fiecăriu copil pentru a eficientiza învățarea;
-organizarea învățării pe principiile învățării active, participative, de cooperare, de ajutor reciproc;
-valorizarea socială a fiecărui copil, acceptarea diversității și valorizarea acesteia.
Procesul de incluziune a copiilor cu C.E.S. depinde de mai mulți factori :de cadrele didactice, de școala în
care învață copiii , de factori exteriori școlii. De aceea, integrarea lor presupune anumite schimbări la
nivelul factorilor menționați. Contribuția cadrelor didactice depinde de modul de raportare a acestora la
copiii cu C. E. S., precum și de strategiile didactice utilizate.Toată activitatea cadrelor didactice trebuie să
se caracterizeze printr-un amplu demers de adaptare la nevoile și cerințele acestor copii : obiective
adaptate , curriculum adaptat , strategii didactice corespunzătoare și evaluare adaptată.
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ACCESIBILIZAREA ACTULUI EDUCAȚIONAL
PENTRU COPIII CU CES- EXEMPLU DE ABORDARE
Prof. Înv. Primar Florescu Maria Mihaela
Școala Gimnazială Nr. 79
București, Sector 4
Susținerea elevilor pentru integrarea în colectivul școlar și adaptarea la mediul școlar are o
importanță majoră în toată evoluția ulterioară a acestora. De modul în care reușesc elevii să se adapteze,
depinde viitorul lor succes școlar. De aceea, trebuie pus accent pe primii ani școlari din viața lor și eu am
căutat resurse cât mai variate pentru a le facilita o adaptare genială. Am desfășurat activități ludice, de
echipă, contextualizate, semnificative, care țin și de empatie, toleranță, încredere în sine, curaj și
creativitate.
Vizând dezvoltarea plenară a copiilor, cu accent pe formare de abililități și atitudini pozitive față de
activitatea școlară am apelat la sprijinul mai multor actori relevanți la nivel de școală și de comunitate: Cantus
Mundi, doamna director și colegii din școală, părinții elevilor mei, școli partenere, un preot paroh, un centru
pentru copii nevoiași, reprezentanții unei tabere de schi, scriitori contemporani: Ioana Chicet-Macoveiciuc și
Cristina Andone, Jean Baptiste Manitou, Root Foundation, Bonduelle România, Asociația A.C.T.O.R., chiar și
în perioada pandemiei, prin desfășurarea de activități on-line.
Pe tot parcursul anului școlar aflat în desfășurare am avut un elev care nu s-a putut prezenta la școală
din motive medicale, prin urmare am adaptat predarea clasică la cea în format hibrid, lucrând în paralel cu
elevii din clasă și cu cel de acasă. Am utilizat platformele Zoom și Google Classroom. De această formă de
predare au beneficiat și alți elevi din clasă care nu au putut frecventa cursurile și motive medicale. Astfel, am
reușit să realizez o învățare accesibilă, adaptată noilor contexte educaționale.
Mai mult decât atât, am abordat tema toleranței de fiecare dată când s-a putut. Chiar am dedicat o
activitate minorității rromani din țară și voi atașa câteva fotografii. Am discutat despre toleranță, integrare,
acceptare, echitate. Pentru ca această activitate să fie una de succes, m-am bazat pe pregătirea anterioară
realizată cu ajutorul Terre des hommes-Mișto avilean.

PLAN DE ACTIUNE PENTRU FORMAREA COPILULUI CU DIZABILITATI
Activitate 3.1.4 - Daria Maria

Integrarea scolara a copiilor cu dizabilitati in invatamant presupune:
-educarea copiilor cu cerinte speciale in scoli obisnuite,alaturi de copiii normali
-acordarea sprijinului necesar personalului didactic si managerilor scolii in implementarea programelor de
integrare a copiilor cu dizabilitati
-a incuraja relatiile de prietenie intre toti elevii din clasa sau scoala precum si asigurarea de servicii de
specialitate(recuperare,consiliere scolara,asistenta sociala si medicala)
-a ajuta si educa toti copiii pentru intelegerea si acceptarea diferentelor dintre ei
-a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinte speciale
Argumentul supreme pentru integrarea copiilor cu dizabilitati il constituie beneficiile psihosociale ale
incluziunii,care faciliteaza asumarea de roluri sociale a persoanei,cat si crestera de competente in aceleasi
medii ambiante.Scoala incluziva ridica invatarea la rang de principiu general,presupunand acceptarea
faptului ca orice copil poate invata.Scoala nemaifiind doar un teritoriu al cunostintelor ci si al experientelor
practice si al relatiilor interumane,sursele invatarii survin fie din relatiile interumane,fie din experienta
permanenta cu sine si cu semenii.
Elevi
Idei de activitati :
-asezarea optima in banca cu un coleg empatic si cooperant care poate s ail ajute la nevoie
-in jurul lui sa fie asezati in banci elevi linistiti care sa nu il agite sis a ii distraga atentia
-jocuri de integrare in colectiv(Schimba locul,Ghici cine e?... etc)
-vizionarea unor filmulete educative,a unor povesti terapeutice in functie de cazurile prezente ( Frumoasa
si bestia,Ratusca cea urata etc)
-tehnici pentru dezvoltarea abilitatilor de comunicare si sociale ( Tot ca tine sunt eu, Bingo, Statuile etc)
-activitati de terapie educational(meloterapia,terapia ocupationala,ludoterapia)
-softuri educationale specifice elevilor cu dezabilitati
-activitati adaptate in functie de dizabilitate(PIP sau plan de remediere)
-activitatile sa fie scurte si variate
-sa se aloce suficient timp pentru activitatile propuse

-organizarea unor momente care sa asigure consolidarea si exersarea activitatilor desfasurate
Strategii de invatare
-tratarea diferentiata
-individualizarea unor secvente de invatare
-metode active-participative(jocul didactic, jocul de rol,explozia stelara,Turul galeriei etc)
-invatarea prin cooperare :in perechi, in echipa
-activitati extrascolare pentru motivare si in functie de interesele si preocuparile copiilor
Resurse
-folosirea mijloacelor IT( Laptop, video proiector,tablete )
-mijloace de predare/invatare distractive
-carti si reviste cu imagini
Evaluare
-evaluari orale si scrise
-observarea permanenta a comportamentului
-aprecieri verbale
-fise de observatie a progresului si comportamentului
Parinti
Idei de activitati
-activitati cu invitati de specialitate:psihologi,consilieri scolari
-contact permanent cu parintii elevilor in vederea cunoasterii mai bune a elevului)
-activitati de genul parinti-elevi –profesori(ateliere de lucru,excursii,serbari etc
Strategii de invatare:lectorate,mese rotunde,dezbateri
Resurse
-tehnologii informatizate,umane:medici de specialitate,psihologi,consilieri scolari,pliante reviste
Evaluare
-observarea sistematica,portofolii,chestionare
Cadre didactice
Idei de activitati
-plan de interventie in comun cu profesorii de la clasa
-colaborare cu consilierul scolar/profesorul de sprijin
-activitati commune parinti/profesori /elev
-predarea in echipa cu profesorul de sprijin/consilierul scolar etc
-ateliere de lucru/mese rotunde in cadrul comisiei metodice
Strategii de invatare
-dezbateri
-mese rotunde
-lucru in echipa
-lectorate

Resurse
-resurse umane:medici de specialitate,consilieri scolari,profesori de sprijin
-ppt-uri tematice
-pliante/reviste
-materiale didactice
-cadru normative(Ordin nr.3124/2017privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea suportului necesar
elevilor cu tulburari de invatare ;Ordin 1985/2016privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si
interventia integrate in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap,a orientarii scolare si
profesionale a copiilor cu CES precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati )
-materiale audio/video
Evaluare
-chestionare
-portofolii cu produsele activitatilor
-fise de evaluare
Bibliografie:
1.Vrasmas Traian ,”Invatamantul integrat si/sau incluziv”,Editura Aramis, Bucuresti, 2000
2.Idem.,”Integrarea

in

comunitate

a

copiilor

cu

cerinte

educative

speciale”,Editura

Meridiane,Bucuresti,1996

PLAN DE ACTIUNE PENTRU FORMAREA COPILULUI CU DIZABILITATI
Activitate 3.1.4 - Irina Irina

Integrarea scolara a copiilor cu dizabilitati in invatamant presupune:
-educarea copiilor cu cerinte speciale in scoli obisnuite,alaturi de copiii normali
-acordarea sprijinului necesar personalului didactic si managerilor scolii in implementarea programelor de
integrare a copiilor cu dizabilitati
-a incuraja relatiile de prietenie intre toti elevii din clasa sau scoala precum si asigurarea de servicii de
specialitate(recuperare,consiliere scolara,asistenta sociala si medicala)
-a ajuta si educa toti copiii pentru intelegerea si acceptarea diferentelor dintre ei
-a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinte speciale
Argumentul supreme pentru integrarea copiilor cu dizabilitati il constituie beneficiile psihosociale ale
incluziunii,care faciliteaza asumarea de roluri sociale a persoanei,cat si crestera de competente in aceleasi
medii ambiante.Scoala incluziva ridica invatarea la rang de principiu general,presupunand acceptarea
faptului ca orice copil poate invata.Scoala nemaifiind doar un teritoriu al cunostintelor ci si al experientelor
practice si al relatiilor interumane,sursele invatarii survin fie din relatiile interumane,fie din experienta
permanenta cu sine si cu semenii.

Elevi
Idei de activitati :
-asezarea optima in banca cu un coleg empatic si cooperant care poate s ail ajute la nevoie
-in jurul lui sa fie asezati in banci elevi linistiti care sa nu il agite sis a ii distraga atentia
-jocuri de integrare in colectiv(Schimba locul,Ghici cine e?... etc)
-vizionarea unor filmulete educative,a unor povesti terapeutice in functie de cazurile prezente ( Frumoasa
si bestia,Ratusca cea urata etc)
-tehnici pentru dezvoltarea abilitatilor de comunicare si sociale ( Tot ca tine sunt eu, Bingo, Statuile etc)
-activitati de terapie educational(meloterapia,terapia ocupationala,ludoterapia)
-softuri educationale specifice elevilor cu dezabilitati
-activitati adaptate in functie de dizabilitate(PIP sau plan de remediere)
-activitatile sa fie scurte si variate
-sa se aloce suficient timp pentru activitatile propuse
-organizarea unor momente care sa asigure consolidarea si exersarea activitatilor desfasurate
Strategii de invatare
-tratarea diferentiata
-individualizarea unor secvente de invatare
-metode active-participative(jocul didactic, jocul de rol,explozia stelara,Turul galeriei etc)
-invatarea prin cooperare :in perechi, in echipa
-activitati extrascolare pentru motivare si in functie de interesele si preocuparile copiilor
Resurse
-folosirea mijloacelor IT( Laptop, video proiector,tablete )
-mijloace de predare/invatare distractive
-carti si reviste cu imagini
Evaluare
-evaluari orale si scrise
-observarea permanenta a comportamentului
-aprecieri verbale
-fise de observatie a progresului si comportamentului
Parinti
Idei de activitati
-activitati cu invitati de specialitate:psihologi,consilieri scolari
-contact permanent cu parintii elevilor in vederea cunoasterii mai bune a elevului)
-activitati de genul parinti-elevi –profesori(ateliere de lucru,excursii,serbari etc
Strategii de invatare:lectorate,mese rotunde,dezbateri
Resurse
-tehnologii informatizate,umane:medici de specialitate,psihologi,consilieri scolari,pliante reviste
Evaluare

-observarea sistematica,portofolii,chestionare
Cadre didactice
Idei de activitati
-plan de interventie in comun cu profesorii de la clasa
-colaborare cu consilierul scolar/profesorul de sprijin
-activitati commune parinti/profesori /elev
-predarea in echipa cu profesorul de sprijin/consilierul scolar etc
-ateliere de lucru/mese rotunde in cadrul comisiei metodice
Strategii de invatare
-dezbateri
-mese rotunde
-lucru in echipa
-lectorate
Resurse
-resurse umane:medici de specialitate,consilieri scolari,profesori de sprijin
-ppt-uri tematice
-pliante/reviste
-materiale didactice
-cadru normative(Ordin nr.3124/2017privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea suportului necesar
elevilor cu tulburari de invatare ;Ordin 1985/2016privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si
interventia integrate in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap,a orientarii scolare si
profesionale a copiilor cu CES precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati )
-materiale audio/video
Evaluare
-chestionare
-portofolii cu produsele activitatilor
-fise de evaluare
Bibliografie
1.Vrasmas Traian ,”Invatamantul integrat si/sau incluziv”,Editura Aramis, Bucuresti, 2000
2.Idem.,”Integrarea
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PANDEMIA – FACTOR AL SCHIMBĂRILOR COMPORTAMENTALE
Prof.Psih..Dr. Calotă Elena Daniela
CNI Matei Basarab Rm Vâlcea
Starea actuală determinată de pericolul contaminării cu COVID 19 este o situație neobișnuită cu
implicații specifice în viața indivizilor. Întrucât rutina zilnică se schimbă, spațiul fizic se redefinete,
activitățile sociale se redimensionează este necesar să identificăm o serie de repere psihologice cu rol în
creșterea stării de bine.
Mecanismul schimbrii este evidențiat prin următoarea schemă:
Situație medicală/socială

Stare emoțională

Comportamente
Principalele provocării determinate de situația medicală și socială asociată pandemiei se reflectă în
plan emoțional și comportamental prin confruntarea cu posibilitatea pierderii stării de sănătate. Necesitatea
adaptării la un nou stil de viață, perspectiva izolării și restrângerea relațiilor generează incertitudine și
tensiune emoțională. În acest context identificarea unor soluții adaptative și dezvoltarea unor
comportamente reziliente sunt elemnete importante care determină starea de bine.
La nivel comportamental se constată o serie de schimbări determinate de situația pandemică.
Principala provocare este confruntarea cu propriile limite ceea ce determină accesarea resurselor personale,
fapt ce se concretizează în succes, reușită (încredere) sau însucces, eșec (declin).
Modificarea regimului de viață (munca de acasă, stilul de muncă/învățare/petrecerea timpului liber)
este un element care produce o serie schimbări:
-

reconsiderarea sistemului de valori;

-

descoperirea unor hobby-uri;

-

organizarea timpului (petrecerea timpului cu familia, orientarea către activități casnice,
introspecție);

-

adoptarea unor comportamente sanogene.
Utilizarea rațională a resurselor emoționale și adoptarea unor comportamente adecvate situației

pandemice sunt aspecte ce potențează starea de bine.
* Înțelege corect realitatea. Informarea din surse oficiale, selectarea informațiilor cu rol de protecție și
urmarea recomandărilor autorităților sunt elemente importante. Înțelegerea obiectivă a situației este un prim

pas în adoptarea unor comportamente adaptative. Când știi ce se întâmplă cu tine și în jurul tău este mai
ușor să faci față noilor provocări.
* Identifică ce poți controla tu. Este important să identificăm și să înțelegem ce ține de noi, ce putem face
noi și ce anume ține de alții și nu putem controla. De exemplu ține de fiecare în parte să adoptăm măsuri de
prevenție, să limităm contactele sociale și să evităm riscurile de contaminare. Pe de altă parte noi nu putem
controla evoluția situației globale, nu putem gestiona tot ce se întâmplă în comunitate. Acestea sunt
responsabilitățile autorităților.
* Implică-te în diferite activități, fă lucruri care îți creează plăcere. Putem folosi această situație pentru a
realiza diverse activități sau pentru a face lucruri plăcute. Sunt o mulțime de opțiuni pe care le putem accesa:
redecorează casa; urmărește emisiuni TV, documentare; citește cărți, gătește, ascultă muzică, urmează-ți
pasiunile sau descoperă-ți noi pasiuni.
* Comunică cu tine și cu ceilalți. Este important să ne identificăm nevoile, dorințele, temerile, să petrecem
timp de calitate în familie. Acum este o ocazie bună de a discuta cu cei apropiați, de a împărtăși diferite
experiențe, de a face planuri și proiecte de viitor. Comunicarea în mediul online ne ajută să menținem
legătura cu grupul de prieteni, să fim în contact cu ceilalți. Trebuie să știm că nimeni nu este singur!
* Urmează un program. Timpul este o resursă importantă. Este momentul să facem lucruri pe care le-am
dorit și nu am avut timpul necesar. De asemenea este util să avem un program zilnic chiar dacă activitatea
noastră este limitată din punct de vedere fizic. Organizarea timpului conferă sentimente de siguranță și
stabilitate. Chiar dacă condițiile exterioare se schimbă noi suntem la fel în intimitatea noastră.
* Exprimă-ți emoțiile. Fiind o situație limită cu care nu ne-am mai confruntat este posibil să experimentăm
o gamă largă de trăiri. În condiții neobișnuite de viață modalitățile noastre de reacție sunt diferite.
Incertitudinea, teama, vulnerabilitatea, frica sunt emoții specifice situațiilor critice dar trebuie abordate
constructiv. Este necesar să identificăm resursele personale și să vorbim cu cei apropiați despre ce simțim.
* Autocontrolul este un factor foarte important în situații în care starea de sănătate este pusă în pericol.
Dacă facem o incursiune în trecutul nostru ne dăm seama că nu este sigura situație solicitantă pe care am
trăit-o și căreia i-am făcut față. Așadar fiecare om are un potențial care îi permite să se adapteze la condiții
cât mai variate.

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE
Prof. Alina Mihăilescu
Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Rm.Vâlcea

Creativitatea reprezintă manifestarea fundamentală a omului care îşi îndeplineşte fiinţa în lume.
Primul lucru care se poate observa într-un act creator este faptul că el este o întâlnire. Întâlnirea poate fi cu

o idee, cu o viziune interioară, etc. Întâlnirea creatoare poate să implice efort voluntar, aşa-zisa „putere a
voinţei”, însă definitoriu pentru ea este gradul de absorbţie, gradul de intensitate sau de implicare a
persoanei în activitatea creatoare.
Principalul motiv al creativităţii îl constituie tendinţa omului de a se actualiza pe sine, de a deveni
ceea ce este potenţial. Această tendinţă poate fi îngropată sub straturi şi straturi de mecanisme psihice, se
poate ascunde în spatele unor faţade elaborate care îi neagă existenţa. Fiecare individ are această tendinţă
de autoactualizare a sinelui, care aşteaptă condiţii optime pentru a fi eliberată şi exprimată. Această tendinţă
este motivaţia primă a creativităţii, tendinţa organismului de a forma noi relaţii cu mediul, în strădania
acestuia de a fi mai plenar cu „sine” însuşi.
Teoria neurobiopsihologică a creativităţii reuneşte într-un model unitar şi integrativ cât mai multe
dintre componentele creativităţii care sunt plasate în diferite zone de funcţionare ale creierului (cortex şi
subcortex). În procesul de creaţie sunt implicate atât analiza cât şi sinteza, atât imaginea cât şi cuvântul,
atât conştientul cât şi subconştientul, atât cogniţia, cât şi afectivitatea, atât planul concret, cât şi cel abstract.
Aceste dimensiuni ale creaţiei corespund unor variate moduri de cunoaştere, trăire şi comportament, ele
fiind specifice anumitor zone cerebrale. Funcţia limbajului este localizată în emisfera stângă, ceea ce a
determinat ca această emisferă să fie apreciată ca dominantă, în timp ce emisfera dreaptă a fost socotită
doar un releu prin care ajung informaţiile din emisfera dreaptă în cea stângă.
Inteligenţa şi gândirea unui elev cu C.E.S. nu reprezintă acelaşi lucru, a fi inteligent nu înseamnă
automat a fi şi un bun gânditor, este nevoie de dezvoltarea acestei aptitudini și de multă muncă pentru a
ajunge la stadiul de creativitate individuală şi implicit la performanţă şcolară. Importanţa activităţii în afara
programului şcolar trebuie să fie recunoscută şi apreciată pentru că ea are scopul de stimulare a interesului
elevilor pentru studiul individual la o materie.
Trebuie subliniat faptul că sistemul activităţilor extraşcolare la limba şi literatura română este o
sinteză între tradiţie şi inovaţie care se desfăşoară specific, de la o şcoală la alta şi de la un cadru didactic
la altul, cu o organizare specifică factorilor obiectivi şi subiectivi în parte. Munca pe care o desfăşoară
cadrul didactic poate fi de şedinţe lunare la început, apoi săptămânale pentru a canaliza orientarea elevului
spre studiul individual unde creativitatea să-şi spună cuvântul dar poate cea mai bună formulă de lucru este
cea a cercurilor de elevi constituită la nivel de oraş sau grup de şcoli apropiate, conduse de colective de
profesori. La aceste cercuri de studii,elevii în cauză trebuie activaţi să studieze singuri, să compună
teme/cerinţe noi, să redacteze note şi să expună teme pe baza unei bibliografii selective, şi care să
depăşească neapărat programa şcolară.
Astfel, pentru reuşita la diferite concursuri e necesar ca elevul să cunoască materia la un nivel
superior cu o clasă faţă de clasa în care se găseşte, dar şi faptul că nivelul de înţelegere al elevului, gradul
de inteligenţă fac posibilă reuşita la diferite concursuri. Nu se poate ignora sub nici o formă, munca depusă
de cadrul didactic, modul cum alege problemele, cum expune teme noi cum compune şi redactează cerințe
ce depăşesc programa şcolară.
În tot acest demers, trebuie să avem grijă să nu neglijăm latura formativă a învăţământului știintific
care nu are nevoie de programă specială şi anume: dezvoltarea flexibilităţii gândirii, înţelegerea

formulărilor specifice în probleme netipice care reflectă realitatea în condiţii ceva mai complexe, formarea
unei inteligenţe iscoditoare, analitice care este caracterizată de mulţi ca „fler științific”şi care necesită multa
muncă din partea prosesorilor.
Pentru elevii cu C.E.S. capabili de performanţă trebuie parcurse o serie de activităţi la diferite nivele:
identificare-selecţie-cultivare-afirmare, oferind posibilităţi individuale de pregătire pe măsura capacităţilor
de muncă pentru fiecare elev. Un rol decisiv în marcarea sau pierderea unui elev talentat îl are dascălul care
prin activităţi specifice trebuie să-l sprijine, oferindu-le nu numai cunoştinţe, ci şi instrumentele intelectuale
de autodescoperire şi autodepăşire în învăţarea independentă.
Nu trebuie neglijat sau ignorat nici rolul părinţilor în acţiunea de identificare corectă a
copiilor talentaţi şi cea de stimulare adecvată a capacităţilor, aptitudinilor, intereselor şi predispoziţiilor
copiilor identificaţi a fi deosebit de talentaţi. Relaţia dintre şcoală şi familie are efecte pozitive în atitudinea
faţă de şcoală, creşte performanţa acestora şi în alte domenii, dezvoltă încrederea că va fi recunoscut ca
elită şi solicitat ca atare.
Dintotdeauna societatea a cunoscut, valorizat şi s-a sprijinit în dezvoltarea ei şi pe oamenii de excepţie.
În orice societate, resursa primordială rămâne omul, creativitatea și inteligența sa puse în valoare; în acest
sens, selecţia şi instruirea celor capabili de performanţă devine o datorie socială, achitată prin educaţie şi o
latură importantă a învăţământului.
Un exemplu elocvent este eleva mea, Mihaela, din clasa a XII – a, care este extrem de creativă, scrie
poezii, eseuri, face fotografii.
Vă anexez alăturat una dintre creațiile ei:

Reflexie

O mie de cuvinte,
O viaţă scursă
Precum nisipul clepsidrei,
Iar în astă poveste al cărei final
Tinde către infinit,
Ba poate mai departe,
Ne socotim fericirea
În poduri construite ori arse,
Nopţi pierdute
Şi zâmbete fără amurg.

TEHNOLOGIILE INFORMATICE, SPRIJIN REAL ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR
CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
Prof. Ochia Florin
Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Rm. Vâlcea
Introducere
Gherguţ A. ( 2001) este de părere că, educaţia integrată “se referă în esenţă la integrarea în structurile
învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie ( copii cu deficienţe senzoriale, fizice,
intelectuale sau de limbaj, defavorizaţi socio- economic şi cultural, copii din centrele de asistenţă şi ocrotire,
copii cu uşoare tulburări psihoafective şi comportamentale, copii infectaţi cu virusul HIV, etc.) pentru a
oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora”.
Plosca M. şi Moldovan A.M. prezintă niveluri de integrare din mediul şcolar propuse de Vrăşmaş T:
- Integrare spaţială- a fi prezent;
- Integrare socială – a fi împreună cu ceilalţi copii;
- Integrare şcolară – a învăţa împreună cu ceilalţi elevi.
Incluziunea şcolară se referă la incluziunea copiilor cu diferite dizabilităţi la toate activităţile şcolare
la care participă toţi copiii. Aceasta presupune implicarea reală a şcolilor şi a claselor prin adaptarea şi
schimbarea pentru satisfacerea nevoilor copiilor cu dizabilităţi, precum şi punerea accentului pe
valorificarea şi aprecierea diferenţelor fiecărui copil. Această definiţie a incluziunii nu se referă la faptul că
elevii cu diferite dizabilităţi nu vor primi asistenţă specializată şi instruire în afara clasei, ci la faptul că
acesta este una din multitudinea de opţiuni puse la dispoziţie elevilor cu dizabilităţi şi a celor fără
dizabilităţi. (Loreman şi Deppeler 2001)
Plosca M. şi Moldovan A.M. (2011, p. 21) citează definiţia educaţiei incluzive formulată de MEN
şi UNICEF (1999): “educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare,
având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la
procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi”.
Agenţia Europeană pentru Dezvoltarea Educaţiei Speciale trasează câteva principii pentru
promovarea unei educaţii incluzive de calitate:
1. Creşterea oportunităţilor educaţionale pentru toţi cursanţii şi lărgirea participării la educaţie;
2. Educaţie şi formare în educaţie incluzivă pentru toate cadrele didactice;
3. Cultură organizaţională şi etos care promovează incluziunea;
4. Organizaţii, fundaţii sau asociaţii organizate pentru a promova incluziunea;
5. Sisteme flexibile de gestionare a resurselor, care să promoveze incluziunea;
6. Politici care să promoveze incluziunea;
7. Legislaţie care să promoveze incluziunea;

Tehnologii informatice ce sprijină educația elevilor cu cerințe educaționale speciale
În ultimii ani, a crescut interesul faţă de utilizarea tehnologiei informatice pentru ajutorarea elevilor
care întâmpină dificultăţi de scriere, în special a elevilor cu dificultăţi de învăţare. Aceste tehnologii includ:
editoare text (word processors), corectoare text (spell checkers), programe predictoare de text (word
prediction), programe ce recunosc vocea umană (speech recognition) şi programe ce transformă textul scris
în vorbire. De asemenea, nu sunt proiectate pentru a înlocui învăţarea scrierii ca proces, ci intervin ca o
punte de sprijin pentru însuşirea deprinderilor de scriere în special pentru elevii ce întâmpină dificultăţi în
realizarea scrierii.
Hetzroni and Shrieber (2004), continuând cercetările lui Owston şi Wideman (1997), afirmă că, în
urma unui studiu longitudinal comparativ între două grupuri de elevi din ciclul primar cu şi fără acces la
procesor Word, s-a demonstrat că, elevii care au avut acces la procesorul Word au înregistrat o creştere
semnificativă a competenţelor scrierii în următoarele domenii: scrierea cu înţeles, calitatea conţinutului,
forma scrierii şi organizarea scrierii.
Cercetările lui Zhang (2000) demonstrează că, tehnologiile informatice oferă elevilor cu dificultăţi
de învăţare sprijinul necesar pentru a se integra în şcolile de masă şi pentru a participa la orele din curricula
generală. Ele ajută elevul să transfere sarcinile scrise în format clasic în format electronic, permit detalierea,
organizarea şi editarea sarcinilor de scriere şi, nu în ultimul rând, îi motivează pe elevi să participe cu
plăcere la realizarea sarcinilor de scriere.
Tehnologiile informatice recomandate pentru eficientizarea învăţării şi exersării scrierii la elevii cu
dificultăţi de învăţăre sunt: editorul de text, editoarele de text portabile (ex. AlphaSmart, Fusion, Quickpad),
programele de corectare ale unui text, predictorul de text, stiloul computerizat, programe de corectare a
unui text scris, programele de recunoaştere a vocii, sintetizatoarele de voce/cititoarele de texte, tastaturile
alternative, dicţionare electronice şi corectoare “vorbitoare”, tableta electronică, pencil grip-ul şi mănuşa
cu greutăţi.
Pentru a recomanda cea mai eficientă tehnologie de acces pentru eficientizarea scrierii, cadrul
didactic trebuie să aibă în vedere de următoarele:
1. abilităţile şi necesităţile fiecărui elev;
2. obiectivele programei şcolare;
3. diferite modalităţi de monitorizare şi evaluare a progresului elevului;
4. caracteristicile tehnologiei utilizate;
5. costurile tehnologiilor.
Utilizarea lecțiilor electronice
Prin lecţii electronice ne referim la structurarea pe teme a unui conţinut cu ajutorul unui soft
educaţional şi prezentarea acelui conţinut în format electronic prin intermediul computerului în procesul de
predare, învățare sau evaluare. Lecţiile electronice sunt cu atât mai eficiente, cu cât se pot adapta mai uşor

pentru fiecare elev în parte. Există lecţii elaborate de către un grup de specialişti, pe care profesorul le poate
utiliza în clasă, dar pe care profesorul nu le mai poate schimba sau există softuri pe care profesorul le poate
folosi pentru a-şi elabora propriile lecţii electronice în funcţie de materia pe care o predă, în funcţie de
nivelul clasei, în funcţie de necesităţile fiecărui elev şi în funcţie de stilul de predare al profesorului.
Lecţiile interactive pe suport electronic pot fi utilizate cu succes în învăţământul special, dacă sunt
proiectate special pentru elevii cu un anumit tip de deficienţă sau dacă sunt personalizate, în funcţie de
cerinţele fiecărui elev în parte. De exemplu, elevii cu autism reacţionează mult mai eficient la stimulul
verbal, dacă este inclusă o comandă ce conţine numele elevului care parcurge o lecţie electronică (ex. Bravo
Alex!).
Utilizarea TIC în educaţia specială este nelimitată. Instruirea asistată de calculator îi poate ajuta pe
elevii cu tulburări ale limbajului oral, pe cei care întâmpină dificultăţi în scrierea cu ajutorul unui creion, le
permite elevilor cu deficienţe de vedere să descifreze un text scris, celor cu deficit de auz să comunice cu
colegii lor din învăţământul de masă, iar elevilor cu dizabilităţi fizice le oferă posibilitatea de a controla
mediul de învăţare.
Este necesară însă definirea şi delimitarea dificultăţilor de învăţare, precum şi respectarea tuturor
etapelor proiectării instruirii asistate de calculator pentru eficientizare procesului instructiv-educativ.

Bibliografie:
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scris, teză de doctorat – rezumat, 2011
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ASPECTELE LEGISLATIVE ALE EDUCAȚIEI INCLUZIVE
Prof. Maier Mirela
Prof. Cârstea Roxana
Șc. Gimn. Nr. 5, Rm. Vâlcea
Principiul școlii incluzive, susținut atât de legislația națională, cât și internațională, conferă dreptul
tuturor copiilor la învățătură împreună oriunde este posibil, indiferent de starea lor fizică, intelectuală,
emoțională sau de diferențele de origine etnică, religioasă, culturală. Trebuie eliminat principiul de
discriminare și izolare a copiilor cu nevoi speciale.
Dacă în România începutul învățământului incluziv este timid, experiența țărilor europene
demonstrează cu rezultate concrete că este un deziderat realizabil.
Educația pentru toți poate să fie un mijloc de îmbunătățire a educației în general prin
reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. Maniera în care o serie de particularități de
dezvoltare și învățare determină împărțirea copiilor în categorii determinate tinde să fie înlocuită de o

manieră noncategorială, care consideră că orice copil este o persoană care învață într-un anumit ritm și
stil și, deci, poate avea nevoie de un sprijin diferit.
În Declarația de la Salamanca se spune că „școala obișnuită cu o orientare incluzivă reprezintă
mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează
comunități primitoare, construiesc o societate incluzivă și oferă educație pentru toți; mai mult, ele
asigură o educație eficientă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățesc eficiența și, până la urmă,
chiar și rentabilitatea întregului sistem de învățământ.”
Educația pentru toți a fost definită (Salamanca, 1994) ca “acces la educație și calitate a acesteia
pentru toți copiii”. S-au identificat două obiective generale:
Asigurarea posibilităților participării la educație a tuturor copiilor, indiferent de cât de diferiți
sunt ei și se abat

prin modelul personal de dezvoltare de la ceea ce societatea a

denumit normal. Participarea presupune în primul rând acces și apoi găsirea căilor ca fiecare să
fie integrat în structurile care facilitează învățarea socială și individuală, să-și aducă contribuția și să se
simtă parte activă a procesului. Accesul are în vedere posibilitatea copiilor de a ajunge fizic la influențele
educative ale unei societăți (familie, școala, comunitate), de a se integra în școală și de a răspunde favorabil
solicitărilor acesteia.
Calitatea educației se referă la a găsi acele dimensiuni ale procesului, conținuturilor învățării și
calități ale agenților educaționali care să sprijine învățarea tuturor, să asigure succesul, să facă sistemul
deschis, flexibil, eficient și efectiv.
Educația pentru toți este o cerință atât pentru politicile, cât și pentru practicile educaționale.
Dacă pentru politicile educaționale se pot determina direcțiile și recunoaște nevoile acestei orientări,
pentru practici, schimbările cerute sunt de profunzime și, în același timp, de orientare.
Pentru a se adresa tuturor copiilor și a deveni deschisă, flexibilă, adaptată și orientată spre fiecare și
pentru toți, educația trebuie să presupună în practică o schimbare de optică. Este vorba de o nouă
orientare care pune accentul pe cooperare, parteneriat, învațare socială și valorizare a relațiilor
pozitive, umaniste în educație.
Această orientare are în vedere schimbări în următoarele componente:
1. Educație – Educație în general cu referire la principii, proces, produs și beneficiari.
2. Școala – Educația școlară care se referă la abordarea generală, strategii și durată a programelor propuse.
3. Societate – Legăturile necesare între formele educației și agenții acesteia, ceea ce înseamnă, în primul
rând, nevoia de parteneriat social (familie, comunitate, societate) pentru îndeplinirea sarcinilor educației
moderne.
4. Individ – Se pune accentul pe valorizarea fiecărei persoane, pe o abordare pozitivă, umanistă a
relațiilor și a rolului fiecărui participant la procesul educațional.
Școala incluzivă cu copii diferiți între ei, dar egali în drepturi.
Noțiunea de incluziune tradusă din engleză merge dincolo de conceptul de integrare, cunoscut
déjà. Educaţia incluzivă se referă la integrarea copiilor cu CES în structurile învăţământului de masă, mediu

care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi o echilibrare a personalităţii
acestora.
Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale presupune aplicarea unor strategii de intervenţie
psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportamentelor indezirabile mediului şcolar şi social,
consolidarea unor atitudini favorabile faţă de colectivul de preșcolari și cadrele didactice, din partea
copilului. În cadrul activităţilor didactice, se va acorda o atenție deosebita procesului de evaluare care poate
sprijini metodele şi tehnicile folosite unde, prin acordarea unor anumite recompense: valorizarea în fața
colegilor sau obţinerea unor aprecieri verbale, pot fi stinse unele comportamente nedorite sau consolidate
anumite comportamente pozitive. În plus, activitatea educativă cu școlarii care prezintă tulburări de
comportament solicită din partea fiecărui cadru didactic o foarte bună cunoaştere a naturii umane, a
strategiilor de cunoaştere a personalităţii copiilor şi o capacitate empatică deosebită necesară înţelegerii şi
acceptării celor din jur aşa cum sunt ei în realitate, cu calităţile şi defectele lor.
Când se vorbeste de integrare, se evocă un individ care este în afara grupului și pentru care se va
face un ”efort” pentru a-l primi în grup.
Ideea de incluziune pleacă de la principiul că orice individ, oricât ar fi de diferit, aparține de fapt și
de drept grupului social. Există un loc de drept pentru el și există o recunoaștere a acestui drept. Cele
câteva principii necesare pentru a construi o societate incluzivă se aplică la o școală incluzivă:
nediscriminare; egalitatea în drepturi și în șanse; evaluarea capacității persoanei; evaluarea nevoilor;
dreptul la înțelegere; accesibilitatea.
Bibliografie:
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AUTISMUL – IMPLICAȚII ASUPRA ÎNVĂȚĂRII
Prof. înv. primar Dincă Elena Marilena
C.N.I. ”Matei Basarab”, Rm. Vâlcea
Autismul este o dizabilitate permanentă de dezvoltare care implică un defect organic în funcționarea
creierului. El afectează copiii și adulții din punct de vedere cognitiv, social și emoțional. Există diferite
grade de severitate. Cei cu autism pot avea adesea dizabilități asociate de învățare, dar toți cei cu această
condiție prezintă dificultăți în integrare și relaționarea cu ceilalți. Autismul este găsit în rândul tuturor
naționalităților și claselor. Afectează de patru ori mai mult băieții decât fetele. Autismul a fost recunoscut
prima dată în 1943 de Leo Kanner, un psihiatru de copii.
Diagnosticul de autism nu poate fi stabilit folosind teste medicale obiective sau scanarea creierului.
În schimb există un set de simptome și comportamente care pot fi identificate (de obicei în jurul vârstei de

2-4 ani). Cele mai comune trăsături sunt cunoscute ca și „Triada defectelor” autismului despre care a scris
Wing în 1993. Acestea constituie cele 3 domenii principale în care cei cu autism prezintă dizabilități.
Triada defectelor:
 Defectul interacțiunii sociale – dificultate în angajarea unei interacțiuni sociale reciproce și în
dezvoltarea relațiilor sociale. Pot să apară retrași și indiferenți sau acceptă pasiv contactul social, chiar pot
să pară că se bucură, dar rareori au inițiativă socială.
 Defectul comunicării sociale atât verbală cât și non-verbală. De exemplu: dificultate în înțelegerea
sensului aluziilor sociale de interacționare, al gesturilor obișnuite, al expresiei faciale sau al tonului vocii.
Dificultăți în aprecierea aluziilor sociale și a plăcerilor comunicației. Dificultăți în înțelegerea faptului că
limbajul este un instrument de comunicare a informațiilor către ceilalți.
 Defectul de imaginație și joacă – dificultăți în participarea sau înțelegerea jocului simbolic și
imaginativ, ei înlocuiesc joaca creativă sau imaginativă cu comportamente preocupative repetitive, de
exemplu: învârtire, legănare sau lovire, sau folosind o jucărie sau alt obiect se învârtesc în moduri ciudate
fără să recunoască vreun scop anume.
Baron – Cohen (1993) sugerează de asemenea o lipsă moștenită a „teoriei minții” care este abilitatea
pe care noi o avem de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aceste defecte în comunicarea socială
afectează răspunsul celorlalți față de copil, atât în copilărie cât și mai departe de-a lungul dezvoltării lui,
multiplicând deficiențele sociale.
Caracterul repetitiv sau ritualistic al comportamentelor și rezistența în schimbarea lor, sunt adesea
caracteristice persoanelor cu autism. Este de asemenea vital să notăm distincția dintre „comportamentele”
rezultate din această condiție, cum e autismul, și condiția în sine. Pentru o persoană cu o condiție
dezabilitantă cum e autismul, încercarea de a avea o viață funcțională adesea implică dezvoltarea unui
comportament care pare chiar și mai disfuncțional.
Aceasta înseamnă că multe persoane autiste își trăiesc viețile mult sub potențialul lor, afectate fiind
de handicapul primar și cel secundar. Comportamentul frecvent obsesiv, fără sens, uneori aparent bizar al
persoanelor cu autism poate să ia naștere din strategiile dezvoltate de o persoană ca să poată face față lumii
imprevizibile și puțin înțelese din jurul său și să-și reducă nivelul de anxietate.
Problemele de comportament cât și capacitatea intelectuală sunt foarte variabile. Autismul poate să
implice de la o persoană care are deficit cognitiv și deficit social sever, până la o persoană foarte inteligentă,
funcțională și capabilă, cu deficit social în forma sa cea mai subtilă, ca singură dizabilitate.
Cauza sau cauzele exacte ale autismului sunt încă necunoscute, dar cercetările arată că factorii
genetici sunt importanți. Rezultă de asemenea, în mod evident, din cercetări, că autismul s-ar putea să fie
asociat cu o varietate de condiții care afectează dezvoltarea creierului și care apar înainte, în timpul, sau la
scurt timp după naștere.
În desfășurarea activității educaționale cu copii autiști, cadrele didactice trebuie să fie conștiente de
necesitatea integrării acestora într-un orizont de timp îndelungat, necesar pentru evaluări periodice atât ale
achizițiilor cognitive cât și de dezvoltare.

Scopurile și obiectivele predării trebuie specificate în termeni de comportament și indici de control
(cât durează, ce criterii trebuie îndeplinite pentru succes, etc).
De asemenea pentru o integrare școlară de succes, sprijinul și implicarea familiei sunt esențiale.
Acceptarea tulburării de dezvoltare, informarea și implicarea familiei în toate aspectele intervenției este
esențială. Rezultatele foarte bune le au copiii ai căror părinți sunt co-terapeuți, care colaborează strâns cu
terapeuții. În lipsa unei colaborări strânse în acest sens, copiii pot manifesta un comportament provocator
sau inadecvat, deoarece nevoile lor de învăţare nu sunt satisfăcute sau întâmpină dificultăți sociale sau
emoționale acasă sau la școală.
Stilul educațional utilizat în lucrul cu copiii autiști este sensibil diferit de cel utilizat în mod curent.
Stilul va fi adaptat la nevoile de bază ale sindromului autist, în ceea ce privește formularea clară a cerințelor,
structurarea acestora și respectiv a spațiului și timpului.
Specialiștii au formulat următoarele recomandări în ceea ce privește stilul educațional adaptat
lucrului cu copiii autiști:
• Tonul trebuie să fie ferm. Fermitatea variază în funcție de fiecare copil. Nu există loc de negocieri.
A fi ferm nu înseamnă a fi rău.
• La început, copilului autist i se dau sarcini scurte, în cuvinte puține. (ex. „Arată mâna!” , „Fă
aşa!”, „Colorează casa!”, „Pune pe…!” etc). După ce copilul învață primele noțiuni și are în vocabular un
număr mare de cuvinte, se complică cerința.
• Se utilizează termeni de limbaj comun. Copilul autist nu înţelege sensurile figurate, sinonimele.
(ex. zăpada pentru el este zăpadă și nu nea sau omăt; nu înțelege expresii de genul „natura se trezeşte la
viaţă”).
• Sarcina dată trebuie executată. Atunci când se dă sarcina, copilul trebuie să fie atent la profesor.
Eventual, i se repetă până o reţine.
• În tot ceea ce facem, trebuie respectat principiul secvenţializării. (Sarcina se dă secvenţializat,
ajutorul este retras secvenţializat, recompensa materială este retrasă secvenţializat).
• În clasă profesorul este cel care decide ce face copilul; nu copilul decide în locul unui adult, întrun anumite timp şi spaţiu.
• Timpul orei de clasă este bine structurat şi centrat pe obiective de învăţare şi timp minim în joc
liber şi activităţi recreative.
În activitatea directă cu copilul autist se vor folosi metode care au drept scop învăţarea modalităţilor
de exprimare adecvată a dorinţelor şi emoţiilor personale prin gesturi şi verbalizări acceptabile,
interacţiunea adecvată cu ceilalţi copii şi adulţi, să salute, să mângâie, să dea obiecte la cerere, să execute
sarcini pe măsura capacităţii individuale. De asemenea, copilul cu autism trebuie să primească cât mai multă
atenţie pentru comportamentele pozitive, în special pentru atitudinea de cooperare şi pentru ceea ce face
bine, singur sau cu ajutor.
În completarea unui stil educațional adaptat copiilor cu autism, din punct de vedere al
managementului clasei se impun de asemenea respectarea unui set de reguli care constau în:

1. Asigurarea unui aranjament adecvat al clasei. Comportamentele copiilor care au dificultăți de
învățare, TSA, ADHD sau comportamente inadecvate, pot fi mai ușor monitorizate dacă aceștia sunt așezați
în primele bănci. Aranjamentul în bănci trebuie să ofere tuturor copiilor un acces ușor la punctul focal de
învățare. Profesorii sunt sfătuiți să schimbe periodic aranjamentul elevilor în bănci.
2. Evitarea negocierilor referitoare la regulile stabilite. Regulile, odată ce au fost stabilite, trebuie
respectate și nu negociate. Profesorii nu trebuie să accepte nici o abatere de la acestea.
3. Menținerea liniștei în clasă. Profesorul trebuie să evite să vorbească sau să ofere instrucțiuni
copiilor atunci când aceștia sunt zgomotoși. Profesorul va păstra un volum al vocii sub nivelul volumului
de fond și astfel îi va determina pe elevi să fie atenți la ceea ce încearcă să le comunice. Astfel zgomotul va
fi redus în mod natural. De asemenea, profesorul poate să stabilească un simbol pentru a semnaliza că este
important să se mențină liniștea și să-l afișeze de fiecare dată când este nevoie, fără să le mai atragă atenția
verbal.
4. Oferirea de recompense copiilor pentru comportamentele adecvate.
5. Oferirea a cel puțin unui feedback pozitiv copiilor în fiecare zi.
În concluzie, adaptarea activității didactice la nevoile specifice copiilor care prezintă această
tulburare este o cerință complexă, care necesită conlucrarea mai multor actori sociali și factori de decizie.
Cadrele didactice direct implicate în acest proces trebuie sprijinite și motivate corespunzător, fiind necesară
încurajarea cât mai mult posibil a conlucrării cu familiile copiilor sau cu aparținătorii legali, echilibrul între
mediul familial, cerințele și modalitatea de comunicare prezentă aici și respectiv mediul școlar cu cerințele
sale specifice fiind extrem de important.

EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE SPECIALE ÎN CADRUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE MASĂ
Prof. Bălăceanu Elena Gabriela
C.N.I. “Matei Basarab”
Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea
strategică :Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei.
În scopul sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice - incluzând
formarea cadrelor didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică. Cu toate acestea, diverse
evaluări şi studii efectuate de MEC şi de alte organisme au condus la concluzia necesităţii extinderii în
continuare a măsurilor de sprijin privind integrarea copiilor cu nevoi educaţionale speciale, incluzând
printre altele formarea resurselor umane pentru a pregăti mai bine şcolile din învăţământul de masă pentru
integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale. Formarea şi în sens mai general pregătirea trebuie
asigurate pentru:


Conducerea unităţilor de învăţământ pentru construcţia unui mediu educaţional incluziv;



Cadrele didactice pentru a dezvolta competenţe profesionale necesare pentru a lucra cu elevi cu nevoi
educaţionale speciale;



Elevii pentru a dezvolta sentimente de toleranţă, înţelegere şi sprijin;



Părinţii elevilor pentru a sprijini copiii lor în dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv;



Dezvoltarea infrastructurii specifice pentru elevii cu deficienţe (căi de acces, cabinete, facilităţi de
recuperare etc.);



Dezvoltarea în curriculumul la decizia şcolii a unor activităţi special destinate sprijinirii progresului
elevilor cu nevoi educaţionale speciale - de exemplu pentru educaţie remedială, programe după ore,
educaţie inclusivă etc.;



Asigurarea unui număr sporit de cadre didactice suport şi personal didactic auxiliar de sprijin;



Diversificarea şi dezvoltarea în continuare a materialelor ajutătoare, precum şi a unor lucrări de
referinţă privind educaţia incluzivă.
Conform prevederilor Legii Învăţământului, integrarea şcolară a copiilor cu nevoi educaţionale

speciale este asigurată prin următoarele forme:


în unităţi de învăţământ dedicate integral educaţiei şi formării profesionale a copiilor cu nevoi
educaţionale speciale (învăţământ special separat);



în grupe sau clase pentru copii cu nevoi educaţionale speciale organizate în unităţi ale învăţământului
de masă (învăţământ special parţial integrat);



în grupe şi clase organizate în unităţile învăţământului de masă (învăţământ special total integrat).
Pentru a sprijini procesul de integrare au fost aplicate o serie de măsuri, cum ar fi:



Formare specifică pentru inspectorii de învăţământ primar, cadrele didactice şi didactice auxiliare din
învăţământul primar şi pentru psihopedagogii lucrând pentru comisiile pentru protecţia copilului
subordonate consiliilor judeţene;



Elaborarea de materiale educaţionale şi materiale pentru sprijinirea unei educaţii inclusive în
cooperare cu UNICEF;



Transformarea anumitor şcoli speciale în şcoli resursă pentru învăţământ integrat;



Elaborarea şi implementarea programului naţional O şcoală pentru fiecare privind informarea,
conştientizarea şi pregătirea şcolilor şi comunităţilor pentru integrarea elevilor cu nevoi educaţionale
speciale;



Elaborarea cadrului legal specific pentru a sprijini procesul de integrare.
La această dată, în majoritatea judeţelor există cel puţin 2 şcoli din învăţământul de masă care

integrează copii cu nevoi educaţionale speciale. Sunt însă în continuare necesare acţiuni susţinute pentru
dezvoltarea unui mediu educaţional inclusiv - concentrate atât asupra resurselor umane, cât şi asupra
infrastructurii. Învăţământul special integrat parţial sau complet asigură integrarea şcolară şi socială a
copiilor cu nevoi educaţionale speciale şi dezvoltarea unui mediu educaţional inclusiv în învăţământul de
masă. În mod specific, procesul de integrare vizează:


să ofere şanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare
şi dezvoltare;



pregătirea şcolilor şi comunităţilor (conducere, personal didactic, părinţi, comunitatea în întregul său)
să accepte copiii cu nevoi educaţionale speciale şi astfel să fie asigurată dezvoltarea unui mediu
educaţional inclusiv;



realizarea condiţiilor optime în comunitate pentru dezvoltarea intelectuală, psihică, comportamentală
şi atitudinală a copiilor cu nevoi educaţionale speciale prin: asistenţă psihopedagogică specializată în
şcoli; asistenţă specializată în familie; servicii sociale specializate furnizate copilului şi familiei din
partea autorităţilor îndreptăţite de lege.
Obiectivele generale ale învăţământului integrat parţial sau complet sunt următoarele:



asigurarea participării totale şi active la viaţa comunităţii a tinerilor şi adulţilor cu deficienţe prin
finalizarea educaţiei lor formale;



asigurarea asistenţei permanente şi continue pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale în scopul
conducerii lor către viaţa independentă, conform propriilor lor dorinţe, aspiraţii şi capacităţi;



îndepărtarea cauzelor deficienţelor, prevenirea agravării acestora şi diminuarea consecinţelor lor
asupra copilului;



evitarea şi eradicare oricăror tipuri de discriminări către persoanele cu handicap sau deficienţe.
Obiectivele specifice ale predării depind de nivelul educaţional şi sunt adaptate la potenţialul

copiilor din cele stabilite pentru învăţământul de masă.
Cooperarea între instituţiile de învăţământ special şi unităţile învăţământului de masă a devenit o
modalitate pentru a asigura şanse egale copiilor cu dizabilităţi. În consecinţă, au fost stabilite structuri de
învăţământ special integrat sub forma claselor speciale şi a programelor de integrare.
Copiii cu nevoi educaţionale speciale sunt integraţi treptat în şcolile învăţământului de masă, cu
asistenţa specialiştilor în psihopedagogie. Copiii urmează temporar clase speciale până la integrarea în
şcolile învăţământului de masă. Ei pot de asemenea să urmeze atât clase speciale, cât şi clase din
învăţământul de masă. Programele de integrare sunt organizate pentru a sprijini integrare individuală a 812 elevi în diverse clase din învăţământul de masă (pentru 2-3 unităţi de învăţământ din aceeaşi zonă).
Școala este o instituție a comunității care trebuie să ofere servicii educaționale oricărui copil/tânăr,
indiferent de originea, natura sau particularitățile lui bio–psiho-socioculturale. Termenii de integrare
școlară și educație integrată care au apărut ca o reacție la formele de segregare în educație au fost înlocuiți
treptat cu educație incluzivă care pune accent pe diversitatea umană și pe respectul față de semenii diferiți
din jurul nostru.
Succesul incluziunii şcolare eficiente depinde, în primul rând de atitudinea pozitivă a cadrelor
didactice faţă de incluziunea şcolară. Mai specific, cercetările au arătat că atunci când profesorii au o
atitudine pozitivă faţă de incluziunea şcolară, ei devin mai deschişi pentru adaptarea şi schimbarea modului
în care predau, pentru a veni în întâmpinare nevoilor de învăţare ale elevilor cu dizabilitate.
Pentru a crea un mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în școala de masă a copiilor cu
CES trebuie sӑ avem în vedere desfășurarea unor activități cu părinții, elevii, cadrele didactice, comunitatea
etc.

Elevi
Idei de activități
- așezarea optimă a copilului în clasă (de preferat in primele bӑnci);
- să aibӑ alӑturi un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie;
- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți;
- materialele didactice care îl ajută la învăţare (tabla este recomandat să fie albă) să fie la îndemâna lui;
- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia(Pânza încrederii, Schimbă locul!, Ghici
cine e? etc.)
- tehnici dramatice pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare (Tot ca tine sunt și eu, Bingo,
Statuile etc.);
- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate (Rățușca
cea urâtă,Puiul, Frumoasa și Bestia etc.);
- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională);
- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz);
- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități;
- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie;
- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil;
- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare;
- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare;
- formarea de rutine prin activităţi similare.
Strategii de învățare
- învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
- tratarea diferențiată;
- metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic,Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul,
Turul galeriei etc. - adaptate);
- învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă;
- valorizarea activității în fiecare oră;
- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare.

Resurse
- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, jetoane
etc.);
- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv;
- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.);
- cărți/reviste cu imagini;
- fișe cu scheme de fixare;
- resurse educaționale deschise;

- planșe tematice afișate permanent în clasă etc.

Evaluare
- observarea sistematică a comportamentului;
- evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații);
- autoevaluarea, dacă e cazul;
- aprecieri verbale;
- fișe de observare a comportamentului, a progresului.
Părinți
Idei de activități
- consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a
cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă));
- activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari
(Împreună vom reuși)
- activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite, serbări
etc.);
- lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?);
- implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying);
- activități de genul Schimb de mameetc.
Strategii de învățare
- lectorate
- dezbateri/mese rotunde
- workshop-uri
- tehnici dramatice
- expoziții

Resurse
- ppt-uri tematice
- pliante/reviste/afișe informative
- tehnologii informatizate
- umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin

Evaluare
- observarea sistematică
- chestionare
- portofolii cu produsele activităților

Cadre didactice
Idei de activități
- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz);
- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;
- simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu
CES);
- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice
- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru)
- predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlaretc.
Strategii de învățare
- mese rotunde
- workshop-uri
- dezbateri
- interasistențe
- lucru în echipă

Resurse
- pliante/reviste/afișe informative
- tehnologii informatizate
- listă cu lucrări de specialitate
- cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului
necesar elevilor cu tulburări de învățare ; ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru
evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a
orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu
dizabilități și/sau CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privindaprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cudizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
- materiale didactice adecvate

Evaluare
- chestionare;
- portofolii cu produsele activităților.

ACTIVITĂȚI PENTRU SECURITATEA ȘI CETĂȚENIA DIGITALĂ A COPIII
CU CES
Prof. ing. Bitică Cristiana-Nicoleta
Prof.Manea Cerasela
Liceul Tehnologic„Căpitan Nicolae Pleșoianu”Rm.Vâlcea
În scopul asigurării eficienței tehnologiilor și materialelor folosite în activități individuale sau de grup,
este important să se ia în considerare unele principii de bază, general aplicabile, dar și principii specifice,
recomandabile în cazul lucrului cu copiii cu CES, aplicate în mod creativ, prin prisma cunoștințelor și
abilităților cadrului didactic.
Astfel, sînt promovate opt principii luate în considerare în adaptarea procesului educațional, în
general, și a materialelor didactice, în particular. Aceste principii sînt derivate din cercetări și studii
importante, realizate pe parcursul mai multor ani de către organizațiile europene, care sprijină incluziunea
copiilor cu dizabilități în școala generală. Potrivit viziunii promotorilor (principiile au fost organizate prin
folosirea acronimului FLEXIBLE (din engleză – flexibil).
Principiile FLEXIBLE pentru adaptarea materialelor didactice:
• Fezabil, realizabil (de la englezescul Feasible)
• Atractiv, vesel, energic, viu (de la englezescul Lively)
• Eliminatoriu (de la englezescul Eliminated)
• Explicit (de la englezescul Explicit)
• Intenționat, voit (de la englezescul Intentional)
• Benefic (de la englezescul Beneficial)
• Centrat (de la englezescul Limelight)
• Evaluativ (de la englezescul Evaluated)
Toate aceste principii au fost aplicate cu succes cu ocazia prezentării la clasă a programei Eroii
Internetului lansată în anul școlar 2020-2021 de către organizația ADFABER.
Programa Eroii Internetului a oferit educatorilor instrumentele și metodele necesare pentru predarea
securității digitale și a noțiunilor fundamentale despre cetățenia digitală.
Planurile de lecție ale programului și fișele de lucru au oferit cele mai pertinente practici pentru
educatori pentru a pregăti elevii să devină cetățeni digitali responsabili în lumea noastră din ce în ce mai
interconectată.
Aceste lecții consolidate prin tehnici de joc, folosind Interland (g.co/Interland), un joc online plin
de aventuri care a făcut ca învățarea despre siguranța și cetățenia digitală să fie interactivă și distractivă la fel ca Internetul.
Cinci teme fundamentale ale cetățeniei digitale și siguranței online au format Codul
“Eroii Internetului”:

• Distribuie cu prudență (Fii inteligent pe internet)
• Nu te lăsa păcălit (Fii alert pe internet)
• Securizează-ți secretele (Fii puternic pe internet)
• E cool să fii amabil (Fii amabil pe internet)
• Dacă ai îndoieli, întreabă (Fii curajos pe internet)
Programa Eroii Internetului și jocul Interland sunt doar două resurse din multitudinea de
opțiuni pe care familiile și educatorii le-au folosit pentru a încuraja practicile sănătoase în mediul online.
Pentru resurse suplimentare din partea Google, cum ar fi Prezentările de tip slide “Pear Deck”, resurse video
de învățare pentru educatori, materiale descărcabile pentru utilizarea la clasă și ghidul cu sfaturi pentru
familii, a fost accesată resursa de la adresa g.co/EroiiInternetului.
Care au fost adresele URL folosite?
• Pentru pagina Eroii Internetului, g.co/EroiiInternetului.
• Pentru jocul Interland, g.co/Interland.
• Pentru Programa Eroii Internetului, g.co/EroiiInternetuluiEducatori.
• Pentru resurse destinate familiei, g.co/EroiiInternetuluiFamilii.
După fiecare joc Interland fiecare elev a obținut un certificat personalizat, stimulându-se astfel
interesul și învățarea pentru practicile sănătoase în mediul on-line.
Fiecare lecție poate fi folosită în Google Classroom, iar elevii nu trebuie să-și facă conturi.
Elevii au participat activ la discuții libere, au povestit diferite cazuri petrecute în online pentru a nu se
mai produce greșeli, au primit cu entuziasm să facă parte din echipe pentru concursul național organizat
de ADFABER.
Bibliografie:
1. Making Adaptations for Disabled Students. Teacher Vision in partnership with the Council of
Exceptional Children. https://www.teachervision.com/teaching-methods/ learningdisabilities/6714.html?detoured=1);
2. Marcus S. Competența didactică. București: Editura ALL, 1999.
3. Radu I.T. Evaluarea în procesul didactic. Editura Didactică și Pedagogică, R. A. București, 2000
4. https://beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro/

SINERGIA ÎN ABORDAREA ELEVILOR CU CES
Prof. Înv. Primar, Ceaușoglu Anelice
Școala Gimnazială Nr.4, Rm. Vâlcea
Educaţia incluzivă se referă azi la ridicarea tuturor barierelor în învăţare pentru asigurarea
participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO, 2000).
Școala de tip incluziv este şcoala de bază accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea de
a se

adresa tuturor copiilor,

de a-i transforma pe elevi

în

sens

pozitiv

evolutiv,

de a-

i deprinde ş i abilita cu tainele lumii, să le ofere bazele culturii şi civilizaţiei umane, pe înţelesul lor şi în
aşa

fel

încât

toţi

să

beneficieze

de

acestea

şi să le dezvolte mai departe după puterile lor.

De aceea,strategiile învăţării trebuie adaptate aşa încât să corespundă diversităţii şi nenumăratelor stiluri
de învăţare şi dezvoltare, fireşti ale copiilor.
PLAN DE ACȚIUNE PENTRU CREAREA UNUI MEDIU DE ÎNVĂȚARE INCLUZIV, ÎN
VEDEREA INTEGRĂRII ÎN ȘCOALA DE MASĂ A COPIILOR CU C.E.S.

ELEVI:
Idei de activități

Strategii

de Resurse

Evaluare

învățare
- așezarea optimă a copilului în -învățarea

-mijloace

de -observarea

clasă, să stea în prima bancă sau cât individualizată sau predare/învățare
multisenzoriale

mai vizibil pentru cadrul didactic, individualizarea

cu un coleg cooperant care îl ajută unor secvențe de distractive,
la nevoie; să nu fie agitaţie în jurul învățare;

material

lui, ca să nu-i distragă atenţia, să fie

intuitiv;

înconjurat

de

elevi

sistematică

a

și comportamentului;
cu

concret-

liniștiți;

materialele didactice să fie la
îndemâna lui;
-

jocuri

pentru

- planșe tematice -feedback precis și

dezvoltarea - tratarea

abilităților sociale(de cunoaștere și diferențiată;

afișate permanent în imediat pentru reacții

intercunoaștere) și de comunicare;

clasă etc.

și

comportamente

precise;
-

vizionarea

educative,

a

unor
unor

filmulețe -metode

activ- -

povești participative

terapeutice, în funcție de cazul de practice adaptate;

resurse -orice comportament

şi educaționale

pozitiv / adecvat va fi

deschise;

recompensat social:
un gest, un cuvânt, o

dizabilitate

privire;
- conținuturile activităților adaptate -învățarea
în funcție de dizabilitate (PIP sau cooperare:
Plan de remediere, după caz);

prin -

mijloace

IT -aprecieri verbale

în (calculator,

perechi, în echipă;

videoproiector,
tabletă,

CD-uri

etc.);
- activități de terapie educațională -ancorarea

de -

folosirea

(ludoterapia, meloterapia, terapia interesele copilului, material
ocupațională);

hobby-urile

de -evaluăriformative

didactic şisumative

lui, adecvat și ușor de personalizate,

prin

activităţile

itemi

manipulat

care

să

extraşcolare, pentru (socotitori, alfabetar măsoareoînregistrare
motivare

magnetic,

carioci, minimăa progresului
şcolar prin raportare

jetoane etc.);

la

cerinţele

din

curriculum;
-sarcini

practice

tabla,adunat

simple(șters -

caiete,

valorizarea - fișe cu scheme de

împărțit activității în fiecare fixare;
oră;

materiale de lucru);
- activităţile să fie scurte şi să se

cărți/reviste

pregătească mai multe variante

imagini;

cu

pentru fiecare lecţie;
-formularea instrucţiunilor într-un
mod accesibil; alocarea de timp
suficient

pentru

sarcinile

de

învățare;
-formarea de rutine prin activităţi
similare.

Beneficii pentru elevii din clasele cu copii cu CES
-Oportunitatea de a-ţi face prieteni – una din funcţiile importante ale prieteniei este să-i facă pe copii să
se simtă iubiţi, să se simtă în siguranţă şi valorizaţi.
-Dezvoltarea abilităţilor sociale – devin conştienţi de nevoile celorlalţi, îşi dezvoltă empatia, abilităţi
pentru a înţelege şi a răspunde potrivit la comportamentele prietenilor cu CES.
-Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbale şi nonverbale.
-Dezvoltarea unor principii etice şi morale puternice – învaţă să ia atitudine atunci când cineva îl tachinează
sau îl abuzează pe un coleg cu CES.
- Ajung să se simtă confortabil în preajma copiilor/adulţilor cu CES.
-Elevii care se comportă ca tutori pentru colegii cu CES învaţă conţinutul predat în mai mare măsură şi
profunzime faţă de cei care doar ascultă pasiv sau citesc acelaşi conţinut (Fisher, Schumaker, & Deshler,
1995).
PĂRINȚI:
Idei de activități

Strategii

de Resurse

Evaluare

învățare
- activități comune cu invitați de - lectorate

-pliante/reviste/afișe

-

specialitate - psihologi, profesori de

informative;

sistematică

observarea

sprijin, consilieri școlari (Împreună vom
reuși);
-

comunicarea

deschisă,

sinceră, - expoziții

- ppt-uri tematice;

- chestionare

empatică;
- stabilirea unui plan comun de acțiune cadru didactic(școală) – părinte(acasă);

tehnici -tehnologii

dramatice

informatizate

-portofolii

cu

produsele
activităților

- activități comune părinți-elevi-învățător - dezbateri

-umane: medici de

(ateliere

specialitate,

de

lucru-

Rama

familiei,

excursii, vizite, serbări etc.);

psihologi, consilieri
școlari, profesori de
sprijin;

- lectorate despre integrarea copiilor cu - mese rotunde
CES, toleranță, tipuri de temperament
(Suntem diferiți?);
- prezentarea și aprecierea celui mai mic - workshop-uri
progres al elevului;
-

implicarea

în

proiecte

care

să

elimine/diminueze acțiunile de bullying
(Stop bullying);
- consultări permanente cu părinții
elevului în vederea stabilirii unui plan
comun de acțiune și a cunoașterii mai
bine a elevului (Părinți la școală - părinți
acasă)).

CADRE DIDACTICE:
Idei de activități

Strategii

de Resurse

Evaluare

învățare
- activități comune părinți-profesori-elevi - dezbateri

-Ordin Nr.1985/2016

(Împreună vom reuși!);

-portofolii

cu

produsele
activităților ;

- plan de intervenție comun cu profesorii - interasistențe;

-cadru normativ

- chestionare ;

de la clasă;
-

colaborarea

cu

profesorul

de -

lucrul

sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de echipă;
remediere, după caz);

în -materiale didactice -caietul
adecvate

învățătorului

-cursuri de formare vizând integrarea - mese rotunde

-lucrări

de

copiilor cu CES;

specialitate

- ateliere de lucru în cadrul Comisiilor - workshop-uri

pliante/reviste/afișe

Metodice;

informative

- predarea în echipă cu profesorul de
sprijin / consilierul școlar
- simpozioane/cursuri de formare vizând
integrarea copiilor cu CES

BIBLIOGRAFIE:
1. https://fi sm.gov.md/sites/default/fi les/document/attachments/educatia_ incluziva_vol_1.pdf
2. Albu A., Albu C. Asistenţa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic, Iasi, Poliron, 2000
3. Elemente%20de%20educatie%20incluziva%20pentru%20managerii%20școlari_Ghid.pdf

UNIVERSUL ȘCOLAR
Prof. Lakotoș Ionut
Șc. Gim. ,,Take Ionescu, C.N.I ,,Matei Basarab” Rm. Vâlcea

Școala reprezintă principalul izvor de cultură și factor de civilizație, având drept obiectiv
fundamental pregătirea multilaterală a tuturor domeniilor de activitate, în corelare directă cu nevoile,
formării și educării omului perfect.4
Ioan Slavici spunea că: ,,Prin educație, ființa umană asimilează valori specifice națiunii căreia îi
aparține(limbă, obiceiuri, atitudini, port ș.a.)”. 5
După terminarea primului război mondial, omenirea își căuta salvarea prin școală. Atitudinea față
de grija și educarea copilului a reprezentat garanția succesului și reorientarea procesului de educație prin
constituirea unui nou tip de relații între dascăl și elev. Cadrelor didactice le revenea sarcina să realizeze, în
mod permanent, formarea pentru muncă și viață a tinerilor. Dascălii au obligația continuă de construcție,
de edificare prin știință și cultură a ființei umane, să acționeze cu ,,zestrea de valori asupra configurației
tânărului, pregătindu-l în spiritul de dăruire, abnegație, răspundere și angajare pentru a face bine țării”.
Cariera de profesor conferă deținătorului prestigiu social. În societatea românească tradițională,
alături de preot, doctor și polițist, dascălul era o autoritate locală: membri comunității vedeau în dascăl un
stâlp al societății, omul care oferea sfaturi și diverse soluții

4
5

Stroe Marcus, David Teodora, Predescu Adriana (București, 1987)- Empatia și relația dintre profesor și elev.
Stanciu Ion Ghe. (Editura didactică și pedagogică, București, 1983)-Școala și pedagogia în secolul XX.

Și în zilele noastre, profesorul este unul dintre membri determinanți factori ai societății. Educația a
fost și va rămâne o prioritate pentru orice societate, de aceea, profesorii sunt importanți pentru a îndruma
fiecare elev în parte în vederea formării sale intelectuale și spirituale.
Meseria de profesor este o chemare specială, deoarece această meserie nu se potrivește oricui om.
Trebuie să îți dorești să inițiezi pe cineva, așa cum au făcut și alții cu tine și să oferi elevilor șansa de a te
vedea ca pe un model în viață
Grigore Moisil spunea că “un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ți se pară
ușoare”.
În

ultima

vreme,

sfera

rolurilor

cadrului

în

didactic

raport

cu școala

s-

a extins cu mult dincolo de nucleul său didactic inițial, incluzând funcții precum cea de prieten,
confident, consilier, exponent al societății adulților etc. Îndeplinirea tuturor acestor roluri este semnificativ
condiționată de motivația profesională a fiecărui cadrului didactic.
Un dascăl bun este acea persoană care dovedește, în egală măsură, umanism (în general) și dragoste
de copii (în special), spirit de obiectivitate, dreptate, principialitate, cinste, curaj, corectitudine, răbdare,
optimism, modestie, fermitate, stăpânire de sine. La acestea se adaugă toate calitățile aptitudinale (empatică,
organizatorică, tact pedagogic, măiestrie pedagogică).
Orizontul cultural larg al cadrului didactic şi deschiderea sa spre nou tind să-i facă pe elevi să preia
modelul

acestuia

şi

să-şi

dezvolte

ei

înşişi

astfel

de

calităţi.

Creativitatea cadrului didactic îi poate influenţa pozitiv pe elevi prin propriul mod inovativ de a se
manifesta în timpul lecţiilor.
O componentă de bază a personalității cadrului didactic este chiar nivelul dezvoltării aptitudinilor
pedagogice, specifice domeniului instructiv-educativ și care se formează de-a lungul carierei.
Fiecare profesor îşi elaborează un stil propriu de predare şi relaţionare cu elevii, care, de
asemenea,

constituie

o

dimensiune

a

personalităţii

lui,

cu

mari

influenţe

asupra

elevilor. „Profesorii eficienţi sunt cei ce ştiu să ţină o dreaptă cumpănă între controlul strâns şi
exigent şi deplina libertate de decizie a clasei.” (Neculau, A.,1999, p. 263).
Profesorul competent este acela care are un număr de roluri principale legate de activitatea sa
didactică şi altele ce ţin de calitatea lui de educator. Sfera rolurilor cadrului didactic în raport cu şcoala
include acum funcţii cum ar fi aceea de înlocuitor al părinţilor, prieten, confident, consilier, sfătuitor,
exponent al societăţii adulţilor etc. Îndeplinirea tuturor acestor roluri este semnificativ condiţionată de
motivaţia profesională a cadrului didactic. Dacă profesorul şi-a ales cariera didactică simţindu-se chemat
pentru

aceasta,

dacă iubeşte copiii şi se simte autorealizat atunci când îi ajută să se dezvolte, dacă îşi preţuieşte
propria muncă şi pe sine, dacă aspiră la perfecţionare didactică şi la măiestrie în relaţia cu elevii, dacă este
entuziasmat de propria activitate, atunci nu va fi doar fericit, ci va fi profesorul mileniului III, de care şcoala
are stringentă nevoie.

Bibliografie:
1. Cucoş, Constantin (2006). Pedagogie (ediţia a II-a revăzută şi adăugită), Editura Polirom, Iaşi.
2. Joiţa, Elena (coord.) (2003). Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, Craiova.
3. Cosmovici, Andrei şi Iacob, Luminiţa (coord.), 1999. Psihologie şcolară. (cap. Dimensiuni psihosociale
ale activităţii profesorului, autori Neculau, Adrian şi Boncu, Ştefan): Iaşi, Editura Polirom.
4. Stroe Marcus, David Teodora, Predescu Adriana (București, 1987)- Empatia și relația dintre profesor și
elev.
5. Stanciu Ion Ghe. (Editura didactică și pedagogică, București, 1983)-Școala și pedagogia în secolul XX.

DE CE CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIFICE?!
DE CE ABANDON?! DE CE RPETENT DIN GRĂDINIȚĂ?!
Prof. Ciobanu Corina
Colegiu Economic “Maria Teiuleanu” Pitești
Am lucrat tot timpul cu acești copii, cu astfel de copii proveniți din diverse medii sociale, deci ceea
ce vă pot spune nu sunt povești, ci fapte pe care le-am trăit odată cu ei.
Le-am trăit poveștile de-a lungul anilor și al proiectelor implementate, proiecte prin care mi-am
propus să le pot aduce puțină bucurie, o nouă viziune și uneori, știu că am reușit.
Am învățat din experiențele lor, a acestor copii defavorizați, cu CES, cum îi mai numim în mediul
școlar în care activăm și mi-am dat seama că, de cele mai multe ori, nu au nici o vină că sunt privați de
drepturi, începand de la material până la social.
Problemele cu care aceștia se confruntă sunt majore, multe și nelipsite de importanță, drept care
societatea îi etichetează, poate, din start, cu cerințe educaționale speciale și, poate că sunt, dar nu din vina
lor:
- elevi proveniți din familii dezavantajate, sărăcia acestora fiind cea care limitează posibilităţile
părinţilor de-a le oferi copiilor resursele necesare educaţiei în familie, stare ce provoacă deseori exploatarea
copiilor prin muncă de către părinţi, fenomenul fiind provocat şi de lipsa oportunităţilor viitoare pe piaţa
muncii, ceea ce face ca, în unele cazuri, părinţii să nu înţeleagă beneficiile economice ale succesului
propriilor copii în cadrul şcolii. Problemele de absenteism sunt de fapt motivate prin faptul că înşişi părinţii
îşi opresc copiii acasă pentru a-i ajuta la diverse treburi gospodăreşti.
- elevi care provin din familii de etnie rromă (nerecunoscându-și etnia decât dacă obțin beneficicii
de pe urma acestui statut), care nu sunt conștienți de rolul pe care-l poate ocupa educația în viața propriilor
copii
- distanța de zeci de kilometrii de acasă până la liceu/școală și resursele material de care au nevoie
pentru acest effort, etc

Am constatat astfel, de-a lungul timpului că fenomenul absenteismului și al abandonului școlar
începe chiar cu vârsta preșcolarității.
Veți spune că nu există abandon școlar la grădiniță, dar, din punctul meu de vedere, o cauză a
acestui fenomen îl reprezinta simplul fapt că frecventarea gradiniței nu este obligatorie, cum este , de pildă,
frecventarea cursurilor școlare. Un copil de vârstă preșcoalară, care nu frecventează cursurile din grădiniță,
dintr-un motiv sau altul mai sus identificate, este un copil care va fi predispus, din start, abandonului
școlar chiar inainte de a-și incepe practic evoluția educțtională pentru că, educația începe de la vârste
fragede, o știm cu toții și cu siguranță nu va învăța să devină responsabil și să conștientizeze rolul educației
pe care l-ar putea oferi parcursul său școlar ( grădință- școală- liceu, de ce nu, chiar facultate).
Ioan Cerghit spunea: „Nu există metode bune sau rele, ci metode bine sau prost utilizate” și mi-am
dat seama , de-a lungul timpului, ca avea dreptate. Am considerat că prin implicarea copiilor în diverse
programe educaționale, proiecte, activități, etc acest fenomen va dispărea. Ce-i drept, situația uneori s-a
îmbunătățit, dar din ce am constatat, această îmbunătățire, de cele mai multe ori a fost temporară sau
evidentă doar în perioada implementării proiectelor, care-i atrăgea pe copii spre școală sau foarte puțin timp
dupa terminarea acestora.
Am petrecut vacanțe intregi lucrând cu elevii la diverse proiecte, unde veneau de plăcere, unde nici
măcar nu erau constrânși de notarea absențelor în catalog sau de notare pentru că erau în timpul liber, unde
solicitarea de-a veni la școala venea din partea lor, părinții erau prezenți ori de câte ori li se solicita și în
număr destul de mare, membrii comunității se implicau deopotrivă, cadrele didactice de asemenea.
Astăzi situația s-a schimbat și nu tocmai în bine: copiii nu mai prezintă niciun interes pentru actul
educațional, părinții sunt inexistenți în viața copiilor, cadrele didactice nu sunt motivate să-i atragă spre
școală/găadiniță/liceu iar dacă sunt, numărul acestor cadre este, de asemenea într-o evidentă scădere, iar
schimbările politice și sociale din ultimii ani și-au lăsat și ele amprenta asupra acestui fenomen, și nu una
tocmai optimă.
Deci consider că acest fenomen nu poate fi combătut decât dacă noi, cu toții, de la mic la mare, ne
implicăm deopotrivă: copii, părinți, cadre didactice, autorități publice locale și regionale, oferindu-le
copiilor dreptul egal la educație.

IMPLICAREA ELEVILOR CU CES ÎN PROIECTE EDUCAȚIONALE
desfașurate
la Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu”, Râmnicu-Vâlcea
Educație pentru voluntariat –exemple de bună practică
Prof. Drăghici Maria-Antoneta
Liceul Sanitar ,,Antim Ivireanu”
Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea

Nr.

Obiective

Activitate (titlu, descriere)

Crt.
1.

Strategii de Resurse

Evaluare

realizare
- Creşterea gradului de Proiectul

de

caritate - Lucrul în -

la ,,Alături de Alexandra” a echipă;

participare
activitățile

Resurse -Obiectivele

umane:

urmărit strângerea de fonduri - Scop bine elevii,

extrașcolare

studentă la Facultatea de si concret;
Medicină

competentelor

fost atinse;

şi pentru o tânără din Vâlcea, definit, concis inclusiv cei

reducerea excluziunii;

-Dezvoltarea

proiectului au

cu CES, din -Grupul

Veterinară, - O strategie învățământul luru

diagnosticată cu o formă rară eficientă

implicat,

Sanitar

produsele

ale elevilor, în mod - În cadrul atelierelor de

,,Antim

realizate

au

special ale elevilor cu lucru, desfășurate în afara

Ivireanul”,

fost

de

orelor de curs, elevii (din

cadre

calitate;

grup au făcut parte și elevi

didactice;

cu CES) au confecționat

-

atitudinilor

CES;

-Dezvoltarea

proiectului;

fost

de liceal de la serios,

şi de cancer și a cuprins mai promovare a Liceul
sociale multe acțiuni:

a

de

Resurse -Au

însușirilor artistice și a diverse obiecte decorative,

materiale și realizate

îndemânării practice a dar și o colecție de vaze din

financiare.

elevilor;

-

târguri, atât în

vândute în cadrul unui târg

oraș, cât și în

prieteniei între elevi, la River Plaza Mall din
oportunități

de Râmnicu-Vâlcea.

relaționare

și -Expoziția

de sine;

-

Crearea

atmosfere

expoziții,

sfoară. Produsele au fost

Dezvoltarea handmade caritabil, organiat

îmbunătățirea

fost

vestimentară

București
Sibiu;

- Promovare a

stimei caritabilă a fost următoarea

proiectului

acțiune și a constat în

determinat

pictarea

vânzarea

unor

tricouri.

unei Acestea au fost vândute în
de Parcul Tineretului din Sibiu,

și

multor

a

colaborare și mai puțin în mall-ul din Sibiu, în

produse

de competiție;

mediul online;

București pe strada Lipscani,

în

dar și online.
-

Conștientizarea - evenimentul Târgul de

-

În

urma

nevoilor celorlalți și toamnă caritabil ce a avut

parteneriatului

dezvoltarea abilităților loc la River Plaza Mall din

cu firma de

necesare

pentru

răspunde

a Râmnicu- Vâlcea, elevii au

acestor pregătit

o

bunătați

nevoi.

curierat

mulțime

de

Urgent

gamă

de

Cargus,

(o

dulcețuri,

zacuscă,

a

expediat

murături). Pe parcursul a trei

gratuit

zile, au fost vândute toate

coletele;

cele 700 de borcane.
- Expoziția foto caritabilă.
24 de artiști fotografi din mai
multe județe, s-au alăturat
acestei cauze, și au donat în
total 162 de fotografii ce au
fost

înrămate.

Printre

fotografi s-a numărat și
Dragoș Asaftei, fotograful
administrației prezidențiale.
Elevii au organizat expoziții
cu vânzare la Ceainăria
Veche din Rm. Vâlcea, în
Piața Mică din Sibiu și în
Mall Shopping Sibiu.
2.

- Dezvoltarea spiritului Împreună pentru Eva!

-

-

civic al elevilor, lucrul Acest proiect susținut de Comunicarea
în echipă, toleranța, elevii

Liceului

Sanitar eficientă

învăţa

lucruri

pentru viaţă;

la ambii rinichi.
- Rolul terapeutic al Pentru
activităţilor

a

contribui

- Empatie;
la

însănătoșirea ei, elevii clasei

din număr de 300

învățământul de cărți;

toţi liceal de la

utile fonduri pentru o fetiță de participanții;
patru ani, bolnavă de cancer

vânzarea unui

umane:

şi elevii

dorința de a lucra în ,,Antim Ivireanu, a avut profesională
parteneriat şi de a drept scop strângerea de cu

Resurse - Tipărirea și

Liceul

- Organizarea

Sanitar

expoziției ce a

,,Antim

cuprins

Ivireanul”,

ilustrațiile
înrămate;

extracurriculare

a a XI-a, profil filologie, au -Ascultare

cadre

constat în faptul că scris o carte de povești, atentă şi cu didactice;
prin ele s-a realizat pentru copii, cu titlul „Când interes
mai uşor socializarea îngerii își scutură aripile”.

a -

Resurse elevilor a fost

financiare.

Biblioteca Județeană “Antim înlăturând
Stimularea Ivireanul” din Rm. Vâlcea.

imaginației

creativității elevilor;

de

Clubul Rotary
Râmnicu
Vâlcea

obstacolele ce

și Cartea a fost vândută și la pot

Demersul

materiale și susținut

opiniei

Lansarea a avut loc la elevilor,

copiilor cu CES;

-

bloca

și

editura

Târgul de iarnă caritabil de la comunicarea;

Conphys.

River Plazza Mall, alături de
Dezvoltarea o expoziție ce a cuprins

abilităţilor

de ilustrațiile înrămate.

comunicare

şi La târgul de iarnă caritabil au

cooperare pe diferite fost expuse și numeroase
nivele: elev – elev, decoraţiuni

de

iarnă:

elev – cadru didactic, potcoave norocoase, magneţi
cadru didactic – cadru pictaţi,
coroniţe,

didactic.

felicitări
globuleţe,

cusute,
toate

realizate de elevii Liceului
Consolidarea Sanitar Antim Ivireanu în

-

percepţiei individuale cadrul atelierelor handmade.
asupra

personalităţii

proprii

a

Din grupurile de lucru au

elevului, făcut parte elevi cu CES.

asupra

valorilor

existente în societate,
conferind sentimentul
de

apartenenţă

la

comunitate prin faptul
că fiecare poate fi util
şi poate aduce bucurie
semenilor.
3.

-Dezvoltarea în rândul Împreună pentru Robert!

- Motivarea;

- 29 de elevii -

Tipărirea

elevilor a unor abilități Activitatea propusă a avut în - Spiritul de din clasa a unui număr de
de

voluntariat, vedere

antreprenoriale,

realizarea

unui echipă;

calendar de perete, cu temă -

X-a A, de la 1500
Liceul

artistice, sociale, de rustică, ce a fost vândut în Sensibilizarea Sanitar
comunicare,

de scop caritabil.

comunității;

,,Antim

calendare,
color, format

gestionare a timpului Elevii clasei a X-a A, de la

Ivireanu,

liber etc.;

cărora li sau perete;

Liceul

Sanitar

,,Antim

Ivireanu” au îmbrăcat straie
-Integrare a copiilor tradiționale
cu C.E.S

-Păstrarea

și

au

pozat

A3,

alăturat
colegii

din - Calendarele

pentru un scop nobil: să-și

unitatea

ajute colegul imobilizat în

învățământ,

tradiţiilor scaun cu rotile.

pentru

de au

fost

vândute

în

plus o mare cadrul

unui

strămoşeşti

şi Robert, este elev în clasa a

parte

promovarea

X-a la Colegiul Național

elevii

River

folclorului;

,,Alexandru Lahovari” din

Colegiului

Mall,

Râmnicu-Vâlcea, și a fost

Național

Râmnicu-

,,Alexandru

Vâlcea,

musculară Duchenne.

Lahovari”

deschis

Calendarul a împletit ideea

-

de ajutor caritabil cu cea de

materiale și zile.

-Educarea

gustului diagnosticat

pentru frumos;

-Promovarea
solidarității

cu

distrofie

și promovare și cultivare a

ajutorarea aproapelui ;

din târg de iarnă la
Plaza

pe

Resurse durata a patru

financiare.

- La stand au

tradițiilor.

fost prezenți

Au existat mai multe etape în

și

cadrul proiectului: stabilirea

CES

și,

partenerilor,

pregătirea

alături

de

recuzitei,

realizarea

colegi lor,

ședințelor

foto,

selecția

elevi

s-au

cu

ocupat

fotografiilor și imprimarea

de

calendarului,

calndarelor.

amenajarea

vânzare

standului la River Plaza Mall
din

Râmnicu-Vâlcea,

promovarea

proiectului,

pregătirea

coletelor,

achitarea

imprimării

calendarelor

și

donarea

foto

urma

promovării
evenimentului,
au
foarte

existat
multe

cereri în țară,

sumei de bani.
Ședințele

-În

pentru

dar și în

calendar au fost realizate în

străinătate din

diverse locuri:

partea
românilor

Vâlcea

stabiliți peste
hotare.

-Suma
Râmnicu-Vâlcea

obținută

de opincărie,

în

urma vânzării

Bujoreni, Vâlcea

calendarelor a
fost donată lui

Horezu, Vâlcea

Robert, pentru

- Proiectul a fost prezentat la

a

știrile postului de televiziune

tratament

Antena1, la Radio

străinătate, iar

România
cadrul

Actualități,

unor

emisiuni

merge

la
în

în

înprezent

la

starea lui de

postul de

sănătate

televiziune local VTV și în

stabilă.

este

presa scrisă

EDUCAȚIA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE
Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura
CNI „Matei Basarab” Rm. Vâlcea
Educația specială are în vedere un anumit tip de educație adaptată și destinată copiilor care nu
reușesc să atingă în cadrul învățământului obișnuit nivele educative și sociale corespunzătoare vârstei.
Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerințele în plan educativ
ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau deficiențe de natură intelectuală,
senzorială, psiho-motrice, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psiho-afective, socioeconomice sau de
alta natură; aceste cerințe plasează persoana/elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilați din jur, stare
care nu-i permite o existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal
de care acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoana cu
cerințe speciale. În consecință, activitățile educative școlare și/sau extrașcolare reclamă noi modalități de
proiectare și desfășurare a lor în relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor, astfel încât să poată veni
în întâmpinarea cerințelor pe care elevii respectivi le resimt în raport cu actul educațional (acest proces
presupune, pe lângă continuitate, sistematizare, coerență, rigoare și accesibilizare a conținuturilor, un
anumit grad de înțelegere, conștientizare, participare, interiorizare și evoluție în planul cunoașterii din
partea elevilor).
Altfel spus, cerințele educative speciale solicită abordarea actului educațional de pe poziția
capacității elevului deficient sau aflat în dificultate de a înțelege și valorifica conținutul învățării, și nu de

pe poziția profesorului sau educatorului care desfășoară activitatea instructiv-educativă în condițiile unei
clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.
Evident că această sintagma poate avea un înțeles anume pentru fiecare elev în parte, în sensul că
fiecare elev este o individualitate și, la un moment dat, într-un domeniu sau altul al învățării, reclamă
anumite cerințe educaționale specifice pentru a putea înțelege și valorifica la maximum potențialul sau în
domeniul respectiv (spre exemplu, un elev poate întâmpină dificultăți de învățare la matematica sau fizica,
unde sunt necesare, în special, anumite categorii de operații ale gândirii la care elevul respectiv este
deficitar; în schimb, la disciplinele din celelalte arii curriculare obține rezultate bune, chiar peste media
clasei).
Totuși, sintagma cerințe educaționale speciale este utilizată mai ales în domeniul psihopedagogiei
speciale, unde semnifică necesitatea unor abordări diferențiate și specializate ale educației copiilor cu
dizabilități/deficiente mintale, intelectuale, ale celor cu afecțiuni neuropsihice, neuro-fiziologice,
senzoriale, fizice, somatice.
Normalizarea este un termen care se referă, în principal, la asigurarea unor condiții de viață,
corespunzătoare pentru persoanele cu cerințe speciale, acceptarea acestora în cadrul societății sau
comunității din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleași drepturi, responsabilități și posibilități de acces
la serviciile comunitare că și celorlalți membrii ai societății, în scopul dezvoltării și valorificării optime a
potențialului de care aceste persoane dispun. Altfel spus, normalizarea se referă la sprijinul oferit
persoanelor cu cerințe speciale de către componentele sistemului social pentru a permite acestora un mod
de viață similar sau apropiat cu al celorlalți membrii ai societății; consecințele practice ale normalizării sunt
programele și acțiunile bazate pe incluziune și integrare.

EDUCAȚIA ONLINE ȘI COPILUL CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
Prof. Miercan Elena
Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea
Ce se întâmplă în prezent cu sistemul educațional? Dacă ne raportăm la „învățarea online” putem
afirma are loc o încorporare a tehnologiilor informației și comunicării în procesul educațional, solicitând
din partea elevilor de vârstă preșcolară, primară, gimnazială și liceală, profesorilor și părinților să „dețină”
abilități specifice. Putem vorbi de o „învățare modernă” adaptată procesului evolutiv care are loc pe plan
social (la nivel micro- și macro), politic, economic, biologic, psihologic?
Prin introducerea tehnologiilor digitale în educație, se lărgește universul de cunoaștere, informare
și comunicare în rândul educaților. Schimbările socio - economice, dezvoltarea științifică accelerată,
expansiunea utilizării tehnologiei moderne, produc schimbări la nivelul sistemului de învățământ.
Introducerea noilor tehnologii informatice și comunicaționale în aproape toate domeniile societății
contemporane a condus la informatizarea învățământului. Ce presupune această informatizare? În primul

rând dotarea școlilor cu echipamentele necesare, apoi proiectarea unei game largi de softuri tematice,
reprofesionalizarea cadrelor didactice într-o viziune centrată pe elev și într-un final constituirea premiselor
unei rețele informatizate ca suport al unui management modern. Astfel tehnologiile informației și
comunicării pot deveni sisteme de suport în procesul educațional.
Literatura pedagogică delimitează trei etape ale informatizării învățământului: 1. În prima etapă,
calculatorul a intrat în școală ca virtual facilitator educațional, în continuarea retroproiectorului,
magnetofonului și s-a impus ca disciplină distinctă, cu statut obligatoriu sau opțional, în planul de
învățământ; 2. În a doua etapă, calculatorul este valorificat ca resursă educațională cu potențial mare în
toate ariile curriculare și încep demersurile de conștientizare a educaților şi profesorilor în legătură cu
avantajele valorificării didactice a calculatorului; 3. În a treia etapă, calculatorul este valorificat ca „sistem
de învățare” care va determina modificări în definirea obiectivelor educaționale, reorganizarea
conținuturilor educaționale în manieră interdisciplinară, integrată, modulară, adaptarea metodologică a
continuum-ul

predare-învățare-evaluare,

reinterpretarea

relației

profesor-elev,

redimensionarea

competențelor profesorului (Creţu, 2000, pg.262.) Aceste trei etape se complementează reciproc atât din
punct de vedere teoretic, cât și practic-aplicativ.
Particularizând la nivelul educației copiilor cu C.E.S., se poate afirma că instruirea asistată de
calculator are rol semnificativ de suport în comunicare și sprijin în învățare. Pentru copiii cu deficiențe,
calculatorul poate fi considerat nefolositor în procesul instructiv educativ, însă performanțele înregistrate
în ultimii ani în sfera informaticii au permis adaptarea computerelor şi implicit a programelor astfel încât
să poată fi folosite şi de către copiii/ elevii/ tinerii cu CES.
Evoluția constantă a tehnologiei și contextual pandemic prezent atrage după sine nevoia „urgentă”
a cadrelor didactice de a se familiariza cu cele mai recente tendințe. Se poate ca acest „sistem de învățare
suport” să suplinească prezența fizică a profesorului? Putem afirmă că „învățarea online” conduce la un
progres cognitiv, emoțional sau social?
Dacă în școala tradițională profesorul era privit ca fiind o autoritate care deținea adevărul și
împărtășea acest adevăr elevilor prin intermediul procesului de predare clasic, „şcoala modernă” vede în
profesor o sursă de experiență pentru copii. Dascălul este „partener în procesul de învățare al copilului,
între ei existând un schimb reciproc de cunoștințe” , „încurajând încercările copilului de explorare, de
descoperire, de angajare în dialog cu ceilalți copii, de inițiativă”.
Copilul este o ființă complexă, deosebită și individuală, care coexistă prin relațiile pe care le
construiește cu adulții, copiii și mediul exterior. Părintele și profesorul au responsabilitatea morală de a
proteja sănătatea fizică, psihică a copilului prin crearea unui mediu prietenos, activ, creativ și critic, un loc
de îngrijire și învățare viabil, dezvoltându-i astfel sentimentul că este în siguranță alături de ei, de a-i oferi
repere foarte precise în timp și spațiu care pot ajuta la observarea, investigarea și înțelegerea lumii
înconjurătoare, plecând de la nevoile și interesele copilului. De asemenea, alături de părinte și profesor,
copilul trăiește experiențe noi, senzații și emoții noi, diverse și intense, se relaxează, se joacă, se îmbogățește
spiritual, cognitiv, moral, își dezvoltă abilități intra și interpersonale. A crește, a fi îngrijit și educat într-un

mediu fizic securizat este unul dintre dezideratele care ne dorim, noi, profesorii, ne dorim să fundamenteze
întreg procesul terapeutic-recuperator al copilului.
Din proprie perspectivă și experiență, „învățarea online” nu poate suplini rolul cadrului didactic la
clasă, nu poate avea efecte pozitive asupra dezvoltării socio-emoționale a copilului. Este important pentru
copil să participe activ la activități, noi (profesorul și părintele) oferindu-i un mediu de îngrijire și învățare
cald, plin de schimburi reciproce și experiențe noi, provocându-l la activități care presupun cooperare și
colaborare, observând și încurajând comportamentul bun, oferindu-i sentimentul încrederii în oameni și
permițându-i să-și manifeste bucuria pentru succesul obținut în activități.
Din punct de vedere al limitelor utilizării calculatorului în activitatea la clasă, se poate spune că
acestea se referă la: lipsa de resurse tehnologice- lipsa calculatorului sau a altor dispozitive necesare pentru
organizarea în condiții optime a procesului de învățământ sub această formă de asistare, rezistența cadrelor
didactice față de ultimele noutăţi în materie de tehnologie informaţională, lipsa de abilităţi sau abilităţi
neexersate de utilizare a tehnologiilor informaţionale, în general şi a calculatorului, în special, abilitare care
necesită eforturi din partea profesorilor.
Acest tip de „învățare online” sau „învățare la distanță” poate constitui o formă de abordare
educațională complementară școlii tradiționale… această formulă poate constitui un prim pas spre ceea ce
putem numi școala viitorului. Școala viitorului poate constitui un mediu în care fiecare copil are acces la
tehnologiile de sprijin și este susținut în procesul educațional de către cadrul didactic. Cadrul didactic poate
asigura un nivel înalt de individualizare a procesului instructiv-educativ, poate crea situații educaționale
diferite, utilizând tehnologiile asistive, în funcție de particularitățile de vârstă și psiho-individuale ale
copiilor. De asemenea cadrul didactic poate contribui la dezvoltarea în rândul copiilor a competenței de a
explora, selecta, sistematiza și stoca informațiile primite pe cale vizuală, la stimularea capacității creative
şi a abilităților de rezolvarea a problemelor, la stimularea interesului față de nou eliminând riscul ca elevul
să se plictisească sau ca activitatea să intre în rutină.
Orice formă ar lua, educația constituie axul central al personalității copilului și are ca specificitate
formarea și valorificarea capacităților cognitive, abilităților socio - emoționale.
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IMPLICAREA ELEVILOR CU CES IN ACTIVITATILE DIDACTICE
DESFASURATE .
EXEMPLE DE BUNE PRACTICA
Prof. Ciulacu Elena Luminița
Prof. Sandu Elena Luminița
Jocul reprezinta activitatea fundamental a copilului. În mod obişnuit o asemenea activitate este
izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului - o modalitate de a-şi consuma energia- sau de a se
distra, un mod plăcut, de a utiliza timpul liber, şi nu numai. Încorporat în activitatea didactică, elementul
de joc imprimă acesteia un caracter mai viu si mai atrăgător, aduce varietate si o stare de bună dispoziţie
funcţională, de veselie si bucurie,de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a
oboselii.
Această metodă dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt
subordonate scopului activităţii de predare-evaluare într-o perspectivă pronunţat formativă.
Modalităţile de realizare angajează următoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor didactice:
-după obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale, motorii, tactile), jocuri de observare, jocuri
de dezvoltare a limbajului, jocuri de stimulare a cunoaşterii interactive;
-după conţinutul instruirii: jocuri matematice, jocuri muzicale, jocuri sportive, jocuri literare/ lingvistice ;
-după formă de exprimare: jocuri simbolice, jocuri de orientare, jocuri de sensibilizare, jocuri conceptuale,
jocuri-ghicitori, jocuri de cuvinte încrucişate ;
-după resursele folosite: jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de întrebări, jocuri pe bază de fişe
individuale, jocuri pe calculator ;
-după regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiţie, jocuri cu reguli inventate, jocuri spontane,
jocuri protocolare;
-după competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare, jocuri de observaţie, jocuri de imaginaţie,
jocuri de atenţie, jocuri de memorie, jocuri de gândire, jocuri de limbaj, jocuri de creaţie.
Prin joc, elevii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor de a acţiona creativ,
pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea,
inventivitatea, iniţiativa, răbdarea, îndrăzneala, etc.
Jocul didactic nu poate fi desfăşurat la întâmplare; în aplicarea lui trebuie să se ia în considerare următoarele
condiţii:
jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi sarcinile lecţiei;
să fie pregătit de învăţător în direcţia dozării timpului şi a materialului folosit;
să fie variat, atractiv, să îmbine forma de divertisment cu cea de învăţare;
să se folosească atunci când copiii dau semne de oboseală;
să creeze momente de relaxare, de odihnă, în vederea recuperării energiei nervoase a elevilor;

să antreneze toţi copiii în activitatea de joc;
să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu tipul şi scopul lecţiei
desfăşurate;
să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă;
după caz, sarcinile didactice ale jocului să fie date diferenţiat pentru a preîntâmpina rămâneri în urmă la
învăţătură;
să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile intelectuale ale elevilor;
activităţile în completare prin joc să fie introduse în orice moment al lecţiei;
să nu afecteze fondul de timp al lecţiei propriu-zise;
să fie repartizate, după caz, în diferite secvenţe, sarcinile didactice având caracter progresiv;
indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare, corecte, precise, să fie conştientizate de către elevi şi
să le creeze o motivaţie pentru activitate;
activităţile de joc să se desfăşoare într-un cadru activ, stimulator şi dinamic ;
să nu se facă abuz de joc, încât procesul de învăţare să se transforme în joc şi să fie luat ca atare;
să nu fie prea uşoare, nici prea grele;
regulile de joc să fie explicate clar şi să se urmărească respectarea lor de către elevi.
Exemple de bună practică.
In activitatea didactică pe care am desfașurat-o la clasă cu preșcolarii am fost nevoită să integrez anumite
jocuri adaptate unui copil cu cerinte speciale, pentru a-l putea determina să participle active la activitați, si
pentru a-l face să aibe un comportament care să nu perturbe activitățile desfășurate cu restul grupei.
Exemple de jocuri
,, Eu sunt doamna”
Îi atribui copilului cu cerinte speciale diverse sarcini cum ar fi : distribuirea colegilor a fișelor de lucru,
distribuirea pe măsuțe a suporturilor cu creioane colorate, așezarea la locul lor a diferite obiecte rătăcite
prin clasă etc. Prin aceste sarcini copilul este ținut ocupat, învață să respecte indicațiile, se concentrează pe
sarcină .
,, Sortează și pune la locul lui”
Pentru a-l ține ocupat pe copilul cu cerințe speciale îi dau o cutie cu jetoane colorate, forme geometrice, cu
bețișoare colorate , cu cartonașe etc. și îi cer să le sorteze după diferite criterii. Această activitate îl ține
concentrat și îi oferă posibilitatea să facă activitatea atâta timp cât este interesat de ea.
3)

"Numeşte-mă!"
Cadrul didactic va prezenta elevilor pe rând obiectele de igienă şi le va cere să le denumească. El

va arată elevilor obiectul şi va spune unui elev: "Numeşte-mă!". După ce s-au terminat de numit toate
obiectele prezentate în stare naturală, propunătorul va cere elevilor să denumească obiectele prezentate
imagistic.

Acest joc se poate organiza şi sub formă de concurs, individual sau pe grupe în funcţie de numărul elevilor.
Fiecare elev (grupa) primeşte câte o bulină roşie pentru fiecare răspuns corect. La sfârşit se numără câte
buline are fiecare elev (grupa). Câştigător este el evul (grupa) care totalizează cele mai multe buline.
4) "Săculeţul fermecat"
Propunătorul va arăta elevilor fructele pe care le va pune în săculeţ. El va lega la ochi câte un elev şi îi va
cere să ia în mâna câte un fruct, să-l pipăie, să-l denumească şi apoi să-l scoată afară din săculeţ pentru a
putea fi verificat de clasa dacă a denumit corect fructul. Dacă a ghicit denumirea fructului va fi dezlegat de
la ochi şi va continuă jocul un alt elev, dacă nu a ghicit mai are dreptul la două încercări după care este
eliminat din joc. După ce toţi elevii au fost legaţi la ochi şi puşi să denumească fructele, elevii care au fost
eliminaţi din joc vor primi pedepse hazlii.Jocul se poate organiza şi sub formă de concurs, pe grupe. La
fiecare răspuns corect, grupa primeşte un punct, la fiecare răspuns incorect i se scade câte un punct. Câştigă
grupa care totalizează mai multe puncte.
5)"Inelusul"
Copiii sunt aşezaţi în formaţie de cerc, cu faţă spre interior şi dau din mâna în mâna un inel în timp ce spun
următoarele versuri :"Iau cu dreapta, dau cu stânga Iau cu dreapta, dau cu stânga Stop! Inelul s-a oprit De
la cine l-ai primit?"Copilul cu inelul în mâna îşi va numi colegul din dreapta să. El mai poare fi
întrebat:"Cerculeţul îi vei daCine e la stânga ta?"Jocul se repetă de mai multe ori pentru a da posibilitatea
tuturor elevilor să răspundă la întrebările jocului
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ACTIVITĂTI DE ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ
Prof. Gavrișiu Iuliana Claudia
CNI „Matei Basarab” Rm. Vâlcea
Excluderea copiilor, tinerilor şi adulţilor din oferta educaţională generală este acum recunoscută ca
discriminare, care echivalează cu o violare a drepturilor lor fundamentale. Legislaţia şi acordurile
internaţionale și naționale susţin punctul de vedere conform căruia segregarea impusă în educaţie este o
violare a drepturilor fundamentale ale copiilor şi tinerilor şi impulsionează actuala concepţie cu privire la
incluziunea educaţională a copiilor cu cerinţe speciale. Esenţa acestor documente constă în recunoaşterea
deplină a acestor copii ca fiinţe umane, cu toate drepturile şi implicaţiile care decurg de aici.
Educaţia incluzivă nu se preocupă numai de copiii cu dizabilităţi sau de găsirea alternativelor la un
sistem de învățământ segregat şi special. Ea încearcă soluţii şi recomandări şi pentru alte grupuri de copii:
copii săraci, copii din zone izolate geografic, din grupuri etnice şi lingvistice minoritare, discriminaţi prin

sex (fetele în anumite zone culturale) etc. Şi aceştia pot găsi un curriculum inadecvat sau predarea
demotivantă, pot să se simtă străini faţă de cultura şcolii respective, sau nu pot înţelege indicaţiile şi
materiile de predare din şcoală, sau pot întâmpina multe alte bariere.
Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi
specificul său de a se dezvolta. Datorită specificului de dezvoltare, altor factori care influenţează
dezvoltarea, pot apărea/surveni dezechilibre şi întârzieri şi/sau dizabilităţi variate în dezvoltarea copilului.

NE
ACCEPTĂM
NE
SPRIJINIM
RECIPROC

TOȚI
ÎMPREUNĂ
EDUCAȚIA
INCLUZIVĂ

Activitatea – „Nevoile de bază ale elevului”
Educaţia incluzivă vizează dezvoltarea unei abordări centrate pe copil/ elev, recunoscând că toţi
copiii au cerinţe de învăţare diferite şi că învaţă în moduri şi ritmuri diferite.
„Cine sunt eu?”
Exemplu de activitate de evaluare/reflecție ) - clasa a V-a
Fișa de autoevaluare/ reflecție finală


Ce crezi tu despre tine: fizic, emoțional, social?

− Fizic sunt:………………………………..
− Emoțiile mele:………………………………………
− În relațiile cu ceilalți sunt:……………………..


Ce apreciezi cel mai mult la tine?



Completează și explică: Pentru mine, școala este…………………………………………………



Îmi place să mă implic în activități precum ………………………….



Notează un comportament de menținere a sănătății pe care îl practici și de care ești mândru!



Scrie 3 meserii/profesii care crezi că ți se potrivesc și calitățile necesare practicării lor:
…………………………………………………………………………………………



Dacă ar fi să alegi dintre toate profesiile cunoscute pe cea care poate îmbunătăți rapid calitatea vieții
în lume, ce ai alege?



Simbolul care mă caracterizează este: …………………………………………………



Ce ai învățat despre tine pe parcursul acestui an școlar la disciplina CDP? Dar despre ceilalți?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________

1. Activitățile sportive
Activitățile sportive, jocurile de mișcare realizate sub forma unor acţiuni de cooperare şi competiţie
oferă participanților oportunitatea de a învăța prin joc, într-un cadru informal, reguli de comportament în
cadrul grupului, deprinderi practice motrice și muzicale, facilitând identificarea unor proprietăţi ale
materialelor folosite, recunoașterea și denumirea diferitelor structuri perceptiv motrice de culoare, formă şi
mărime cu care au luat contact.
De asemenea, se pot organiza competiții și întreceri sportive cu caracter caritabil: campionate de fotbal,
șah, handbal, baschet, dans modern.
2. Activitățile ecologice
Activitățile ecologice contribuie la cultivarea unui comportament civic şi ecologic, sprijinind copiii
implicați în învățarea și exersarea unor deprinderi practice utile (pregătirea solului, plantarea și replantarea
unor semințe/bulbi, îngrijirea plantelor prin udare și fertilizare). Acțiunile de decorare a unor ghivece și
jardiniere cu diverse materiale naturale (pietre, scoici, mărgele, semințe ș.a.), realizarea/decorarea unor
jardiniere și figurine din ceramică și gips, reciclarea unor anvelope din cauciuc și reutilizarea acestora ca
suport pentru flori favorizează atât dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului estetic, formarea şi exersarea
coordonării oculo-motorii, cât și constituie activități practice utile pregătind copiii și elevii pentru viitoare
profesii din domeniul artistic și/sau horticol. Produsele finale ale activităţilor ecologice pot fi utilizate
pentru decorarea grădinii senzoriale a instituţiei, copiii având ocazia sa participe direct la înfrumuseţarea
acesteia.
3. Activități practice, artistice - „Atelierele vesele”
Atelierele cuprinde mai multe activități în ceea ce privește confecționarea manuală a unor obiecte,
picturi pe sticlă, pânză, cartoane, confecționare figurine din ipsos, confecționare decorațiuni din materiale
textile, fabricarea de lumânări și ornamente din alte materiale reciclabile cu ocazia diferitelor evenimente
și sărbători: Crăciunul, Paștele, I Iunie, 8 Martie, Ziua Mondială a Prieteniei, Ziua Mondială a Educației
etc.
Bibliografie:
1. https://formare.educred.ro/pluginfile.php/281583/mod_resource/content/1/CRED_G_M3_suport_
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MODALITĂȚI INOVATIVE DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S.
-Studiu de specialitateProf. Gherghinoiu Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 13- Rm. Vâlcea
Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor
educaţionale,

orientate

spre

asigurarea

oportunităţilor

şi

şanselor

egale

pentru

persoanele

excluse/marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie în
condiţiile diversităţii umane.
Educaţia incluzivă are în vedere îndepărtarea sau diminuarea barierelor de orice tip din calea
învăţării şi participarea în egală măsură a tuturor copiilor,atenţie specială acordându-se celor din familii cu
grad ridicat de vulnerabilitate sau cu risc de excluziune şi marginalizare.

Este o abordare

strategică,concepută pentru a facilita succesul în învăţare pentru toţi copiii şi la toate nivelurile de
educaţie.Scopul educaţiei incluzive este de a le permite atât cadrelor didactice cât şi copiilor să se simtă în
largul lor atunci când au de a face cu diversitatea şi să o considere mai degrabă o provocare decât o
problemă,o oportunitate şi nu un factor de blocaj.
Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficienţe în şcoala publică trebuie facută cu
mult simţ de răspundere de către specialiştii care acţionează la diferite nivele structurale.
Educaţia incluzivă este văzută ca o abordare prin care se răspunde în mod adecvat la diversitatea
nevoilor tuturor copiilor pentru a combate riscurile de excluziune şi a asigura tuturor dreptul fundamental
la o educaţie de calitate,şanse egale şi dreptul la participare socială.
Educaţia specială este un concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiv-educativ al
copiilor cu deficienţe si care se desprinde tot mai mult de conţinutul învăţământului special.
O caracteristica speciala a acestor copii "în pericol de excludere" o constituie faptul că posibilităţile
lor nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii. Ei nu se adaptează cu uşurinţă si
nu pot obţine succese în cadrul sistemului educaţional tradiţional. (Nu reuşesc la examenele de capacitate
sau bacalaureat, nu reuşesc să obţină diplome). În spatele acestor probleme, stă desigur şi nivelul lor
ineficient de funcţionare a proceselor cognitive, agravat de faptul că nici în cadrul familiei şi nici în şcoală,
ei nu beneficiază de o stimulare cognitivă corespunzătoare. Deficitul cognitiv apărut în urma educaţiei
necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat chiar şi în cazul unor tulburări organice, cu

condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. Toate aceste corecturi se pot realiza în
cadrul şcolii

de masă şi

al

familiei,

cu

ajutorul programelor

de dezvoltare

cognitivă.

Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane cu cerinţe educative speciale ar
trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi asigură independenţa sa
economică şi integrarea sa socială, cea mai completă posibil, trebuie incluse şi dezvoltate programe de
readaptare, măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală, care să-i permită să
ducă o viaţă cât mai normală şi completă posibil, ceea ce include dreptul de a fi diferit. O readaptare totală
presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare, dispoziţii, servicii de facilitare care ar
putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul,
accesul în clădiri, la amenajări şi instalaţii sportive, transportul şi comunicaţiile, activităţile culturale, timpul
liber şi vacanţele trebuie să constituie tot atâţia factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării.
Incluziunea nu înseamnă doar acceptarea, tolerarea copiilor cu cerinţe speciale într-o clasă din
învăţămîntul general, ci adaptarea școlii la cerinţele copiilor, cuprinderea acestora în programele
educaţionale alături de toţi ceilalţi copii, dar și asigurarea concomitentă a serviciilor de specialitate,
programelor de sprijin individualizate.
Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de
interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de acceptul și
susținerea părinți-lor copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce
se formează și se dez-voltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de
copilul cu probleme.
Copilul cu deficienţe se adaptează greu la relaţiile interpersonale, de aceea părinţii trebuie să joace
rolul de mediator între copil şi persoanele străine.
Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar în mai multe feluri: prin integrarea
individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii cu deficienţe incluşi în clasele obişnuite,
clase diferenţiate, incluse în structura şcolii obişnuite.
Educaţia copiilor cu nevoi speciale trebuie să răspundă nevoilor lor de dezvoltare. Este cunoscut
faptul că copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie
lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi Scopul
învăţământului special este de a asigura educaţia copiilor cu deficienţe sau cu dificultăţi de învăţare, de a
remedia dificultăţile pe care aceştia le întâmpină şi de a asigura integrarea lor socioprofesională evaluare
specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări
motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei.
În concluzie integrarea acestor copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă
a acestora faţă de unitatea de învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii
puternice, care susţine efortul copilului în activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la
învăţătură şi în plan comportamental.
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IMPLICAREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
ÎN ACTIVITĂȚI DIDACTICE DESFĂȘURATE ONLINE
Profesor pt învățământul preșcolar,
Prof. Milea Georgeta Petruța
Școala/grădinița online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei
implicați în procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula
„față în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de
urgență, dar și o„cotitură” didactică și de paradigmă.
În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor
digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și multimedia
precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor copiilor acces la
o educație de calitate.
Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și platformele de streaming,
modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context sensibil. A existat
o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și profesioniste și viziuni unitare.
Pentru ca învățământul online să dea roade, cadrele didactice trebuie să proiecteze activități/lecții
atractive pentru copii, din toate punctele de vedere. Pe lângă platformele educaționale, în ajutorul nostru
mai vin și aplicații care să-i încânte pe copii.
În ceea ce privește implicarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în activități didactice
desfășurate online, noi, ca și cadre didactice, trebuie să avem în vedere câteva aspecte:
-

secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru

Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o singură secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia.
Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat.
Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze pe fiecare segment în parte.
-

identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului
educativ

Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această situație și trebuie
menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai receptiv și înțelege mai
repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat.
-

implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse

Uneori, copiii colaborează mai bine la teme cu alți adulți decât cu părinții lor, iar elevii cu CES seamănă
mult din acest punct de vedere. Implicarea fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze
mai ușor nivelul explicațiilor în funcție de vârsta și specificul fratelui cu CES.
Abia după ce avem toate aceste aspecte clarificate, ne vom putea bucura de implicarea activă a copiilor
cu CES, în activitățile online.
La nivel preșcolar, ținând cont că activitatea de bază a copiilor este jocul, putem crea, prin diverse
aplicații, jocuri interactive simple. Astfel, împletim armonios conținutul învățării cu jocul și cu ceea ce-i
atrage pe copii. Eu am creat puzzle-uri simple, dar am folosit și jocuri create de alți colegi și pe care le-am
considerat potrivite. Iată câteva link-uri pe care le-am utilizat în aceste activități:
https://wordwall.net/ro/resource/13031192/laleaua-alcatuire
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=26031289f9f1
https://learningapps.org/16156889
https://www.liveworksheets.com/bt1735578un
https://learningapps.org/view14395837
https://learningapps.org/display?v=pyqz1b53521
https://learningapps.org/view19522278
https://learningapps.org/watch?v=p9ypc98sj21
https://learningapps.org/display?v=p9py1g6ra21
Copiii au fost foarte încântați și au rezolvat sarcinile cu plăcere, pentru că am ținut cont de
particularitățile lor psiho-individuale. De fapt, aceasta este cheia succesului în orice activitate!
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IMPLICAREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
ÎN ACTIVITĂȚI DIDACTICE DESFĂȘURATE
Prof. Droașcă Floriana Iuliana
Excluderea copiilor, tinerilor și adulților de la oferta educațională de masă este acum recunoscută
ca discriminare care echivalează cu o violare a drepturilor lor fundamentale.
Apărută inițial ca o metaforă care viza procesele prin care indivizii sau grupurile de indivizi sunt
„împinși la marginea societății”, în prezent marginalizarea se referă la efectul proceselor prin care
indivizilor li se limitează drastic accesul la resursele economice, politice, educaționale și comunicaționale
ale colectivităților6. Plasarea individului într-o poziție marginală generează dezorientare personală, izolare,
distanțare și inadaptare socială. Marginalizarea presupune, implicit, discriminare, izolare, etichetare etc. și
în consecință – excludere.
O manifestare evidentă a fenomenului excluderii este accesul redus la educație sau lipsa totală a
acestuia. Excluderea de la educație nu înseamnă doar faptul că anumite categorii de copii nu sunt înrolați
într-o instituție de învățământ. Din păcate, fenomenul este unul multidimensional și poate lua diferite forme
și expresii: excluderea de la accesul la o instituție/program de educație; excluderea de la experiențele de
învățare semnificative; excluderea de la recunoașterea rezultatelor învățării; excluderea de la perspectivele
de viață necesare pentru învățare; excluderea de la contribuția, prin competențele dobândite în rezultatul
învățării, la dezvoltarea comunității și societății.
Răspunsul cel mai adecvat pentru fenomenul excluderii de la educație este incluziunea/educația
incluzivă, aceasta fiind precondiția de bază pentru eliminarea discrepanțelor și edificarea societăților
moderne.
Conceptul educație incluzivă a luat naștere ca răspuns la abordările tradiționale, conform cărora
anumite categorii de copii au fost excluși din școlile de masă din motivul dizabilității,
dificultăților/problemelor de învățare, vulnerabilității familiei sau din alte motive.
Incluziunea şcolară se referă la acceptarea de către instituţiile de învăţământ a tuturor copiilor,
indiferent de apartenenţa lor, iar învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi
fără probleme să înveţe împreună. Educaţia pentru toţi poate sa fie un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în
general prin reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii.
Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi.
Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental
un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce câștigă adepți și se
concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune.
Declarația de la Salamanca definește pe larg conceptul de „educație incluzivă”. Aceasta constă în
faptul că „Fiecare copil are un drept fundamental la educație și trebuie să i se dea oportunitatea să atingă
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și să mențină un nivel acceptabil de învățare. Fiecare copil are caracteristici, interese, abilități și nevoi de
învățare unice. Sistemele educaționale trebuie să fie astfel formate și programele educaționale astfel
implementate încât să țină seama de larga diversitate a acestor caracteristici și nevoi. Aceia cu nevoi
educaționale speciale trebuie să aibă acces la școlile de masă, care ar trebui să-i acomodeze,

într-o

pedagogie centrată pe copil, capabilă să vină în întâmpinarea nevoilor lor. Școlile de masă cu această
orientare incluzivă sunt cea mai eficientă modalitate de a combate atitudinile discriminatorii, de a creea
comunități primitoare, de a construi o societate incluzivă și de a realiza educație pentru toți; mai mult,
acestea oferă educație efectivă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățesc eficiența și, în cele din urmă,
eficacitatea întregului sistem.”7
Educaţia incluzivă are la bază câteva principii esenţiale:


fiecare elev are dreptul inerent la educaţie pe baza egalităţii şanselor;



niciun elev nu poate fi exlus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie,

culoare, sex, limbaj, etnie, dizabilităţi etc;


toţi elevii pot să înveţe şi să beneficieze de pe urma educaţiei;



şcoala se adaptează la nevoile elevilor, nu elevii se adaptează la nevoile şcolii;



diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, nicidecum o

problemă.
Incluziunea este susţinută de acceptul şi susţinerea părinţilor copiilor integraţi. De implicarea
întregii societăţi, precum şi de relaţiile ce se formează la nivelul grupei de preşcolari, care se bazează pe
toleranţă şi respect faţă de copilul cu probleme.
Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a
se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin din
medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe țări se stipulează
prin lege că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.
Integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în
dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o serie de măsuri
de natură juridică, politică, socială, pedagogică. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă
pentru găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei
categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie
formată și dezvoltată, învățându-i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie
făcută nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a
participa la acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară, pentru a contribui și el la dezvoltarea
comunității în care trăiește.
Aşadar, incluziunea nu este un simplu concept care să poată fi redus la plasarea, respectiv la
integrarea copilului cu cerinţe educative speciale în unitatea de învăţământ. Definiţia are în vedere atât
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noţiunea de acces educaţional, cât şi recunoaşterea importanţei acoperirii adecvate a nevoilor individuale
ale copiilor. Educaţia incluzivă este legată de o societate incluzivă, acea societate care promovează valorile
democratice şi ascultă vocile tuturor membrilor ei. Societatea pluralistă, multiculturală şi democratică este
bază de dezvoltare a educaţiei incluzive.
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IMPLICAREA ELEVILOR CU CES ÎN ACTIVITĂȚI DIDACTICE
DESFĂȘURATE
Prof. Ungureanu Oana-Mihaela
Școala Gimnazială “Ep. I. Antonovici”, Bârlad, jud. Vaslui

Programul educaţional destinat incluziunii şcolare nondiscriminatorii, ce vine în întâmpinarea
recunoaşterii dreptului la educaţie al tuturor copiilor, vizându-i direct pe cei cu CES trebuie să fie în atenția
oricărui dascăl. În acest scop, este imperios necesară colaborarea şcolilor de masă cu instituţiile de ocrotire
şi recuperare care presupune, mai întâi, colaborarea dintre dascălii din învăţământul de masă şi specialiştii
în recuperare în scopul găsirii metodelor educative eficiente, necesare atingerii obiectivelor propuse.
Educarea, instruirea, în scopul creşterii şanselor de integrare/reintegrare socială a elevilor cu
deficienţe psihomotorii este o întreprindere dificilă şi complexă, iar cadrele didactice din învăţământul de
masă, nu sunt pregătite specializat pentru a aborda acest proces pe cont propriu, învăţământul de masă
operând cu noţiuni ale psihopedegogiei generale. De asemenea, specialiştilor în recuperare şi integrare
socială le lipseşte adesea abordarea pedagogică clasică în exerciţiile educaţionale.
Metodele specifice de lucru cu astfel de elevi, puţine în literatura de specialitate, nu stau, de cele
mai multe ori, la îndemâna dascălilor sau, mai mult, apar în urma unor experimente didactice de adaptare
a unor metode cunoscute, consacrate, la condiţiile clasei. Esenţială este cunoaşterea problematicii pe care
această categorie de elevi o dezvoltă, iar abordarea educaţională prin punerea în comun a experienţelor
didactice şi din planuri diferite contribuie la succesul instruirii.

Pentru ca şcoala să devină incluzivă, în adevăratul sens al expresiei, trebuie să folosească metode
specializate şi particularizate cazuistic, prin care să restrângă diferenţele dintre elevi şi care să contribuie la
dezinstituţionalizarea celor cu CES.
Astfel, în special în contextul pandemiei cu noul Corona virus, pentru a asigura succesul scontat,
profesorii din învățământul de masă trebuie să realizeze un Program de intervenție personalizat, să conceapă
și să aplice strategii didactice adaptate fiecărui elev cu CES, să se adapteze mediului online, să transmită
informații accesibilizate, să realizeze fișe de lucru atractive, prin rezolvarea cărora să se obțină progresul
acestuia. În acest sens, propun în continuare o fișă de lucru pentru elevii cu CES .
Fișă de lucru pentru elevii cu CES
1. Alege doar verbele din seria de cuvinte de mai jos și scrie-le în petalele florii:
Minge, scrie, frumos, alergi, stilou, intrăm, casă, voi citi, albastru, vorbește.

2. Construiește propoziții cu verbele pe care le-ai scris în petalele florii.
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Transformă verbele după modelul de mai jos:

Trecut

(eu) am fugit

Trecut

(tu)Ai mers

prezent

(eu) fug

viitor

(eu) voi fugi

prezent

......

viitor

....

Trecut

.....

prezent

viitor

(voi) scrieți

4. Subliniază verbele din enunțurile de mai jos și grupează-le după ceea ce exprimă.
a) Cenușăreasa spăla vase, freca podelele din camerele doamnei și domnișoarelor, dormea într-un pod
pe un braț de paie.
b) Surorile mai mari o întreabă dacă ar merge și ea la bal.
c) -Să văd dacă nu e vreun șobolan în capcană, spuse Cenușăreasa.
d) -Mergi în grădină și adu-mi șase șopârle din cele pitite după stropitoare! mai spuse zâna fetei.
Acțiune sigură:

Acțiune posibilă, realizabilă:

Acțiune dorită:

Ordin, îndemn, sfat:

5. Alege varianta corectă a verbelor:
Ea crează/creează o compunere pe tema iernii.
Eu nu copii/copiez niciodată la teste.
Însă progresul real al unui elev cu CES depinde nu doar de interesul demonstrat de un profesor, ci
de mai mulți factori: sprijinul familiei, al întregului colectiv de cadre didactice, al dirigintelui , al colegilor
de clasă, întrucât doar eforturile convergente ale tuturor celor implicați vor face posibile integrarea și
recuperarea acestor copii defavorizați și, implicit, le vor deschide o poartă către viitor, către o viață socială
de care oricare dintre noi are nevoie, dar mai cu seamă ei, căci și ei au dreptul la viitor.
Bibliografie :
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR LUDICE ÎN LUCRUL CU COPIII CU
CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
Prof. itinerant/de sprijin Din Maria Minodora,
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni
Printre formele principale de manifestare ale copilului se regăsește jocul. În mod obişnuit, o
asemenea activitate este izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului - o modalitate de a-şi
consuma energia - sau de a se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul şi nu numai.
Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi de operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire
intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi
mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie şi bucurie, de destindere,
ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii.
Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopedagogice
semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă de
conţinutul lecţiei. Ştim că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea
didactică stimulată. Acestă acţiune valorifică la nivelul instrucţiei finalităţile adaptive de tip recreativ
proprii activităţii umane, în general, în anumite momente ale evoluţiei sale ontogenice, în mod special.
Copiii, majoritatea timpului liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se. Jocul reprezintă pentru copii
o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc, copilul capătă informaţii despre lumea în care
trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu
şi timp. Putem spune că jocul este ,,munca copilului’’.
În timpul jocului, copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul, astfel că jocul are un caracter
social.
Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu handicap, întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi
copii. În aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto,
domino, cuburi, cărţi de joc etc. )
În perioada preşcolarității, activitățile se desfăşoară mai ales în grup, asigurându-se astfel
socializarea. Din acest motiv, copiii cu handicap trebuie să fie înscrişi la grădiniţa din vecinătate, alături de
copiii sănătoşi. Copiii sunt curioşi, dar practici, astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică,
care se deplasează în fotoliu rulant sau în cârje. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor
un coleg cu probleme de sănătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializării
copiilor cu handicap. La această vârstă, socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al
echipamentelor de joc. Totuşi, trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. Unii copii cu deficienţe au
avut experienţa neplăcută a spitalizării şi a separării de părinţi. De aceea, pot apărea reacţii intense, mai ales
în primele zile de grădiniţă. În alte cazuri, copilul are probleme legate de utilizarea toaletei şi de deplasare.
În aceste situaţii, este de preferat să se solicite prezenţa mamei până la acomodarea copilului în colectivitate
şi acomodarea personalului cu problemele copilului.

Această activitate dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt
subordonate scopului activităţii de predare-învăţare, dar şi de evaluare.
Folosirea jocului didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variaţie în procesul de
instruire a copiilor cu CES, făcându-l mai atractiv.
Relevând legătura dintre joc şi activitatea copilului, Jean Piaget a pus în evidenţă aportul jocului la
dezvoltarea intelectuală a şcolarului. De aceea, el susţine că ”toate metodele active de educare a copiilor
mici să furnizeze acestora un material corespunzător pentru ca jucându-se, ei să reuşească să asimileze
realităţile intelectuale care, fără aceasta, rămân exterioare inteligenţei copilului”.
Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor de a
acţiona creativ, pentru că strategiile jocului sunt în fond strategii euristice, în care se manifestă isteţimea,
spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala.
Jocurile copiilor devin metodă de instruire în cazul în care ele capătă o organizare şi se succed în
ordine, implicate de logica cunoaşterii şi învăţăturii.
În acest caz, intenţia principală a jocului nu este divertismentul, rezultat din încercarea puterilor, ci
învăţătura care pregăteşte copilul pentru muncă şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri, jocurile trebuie să
fie instructive, să le evalueze cunoştinţele.
Formele de joc au menirea să intercepteze tulburările de comportament ce pot fi declanşate de
inhibarea instinctelor, cerută de societate. Cu alte cuvinte, cine îşi descarcă, pe terenul de fotbal mişcările
instinctuale asupra duşmanului său, nu o va transfera asupra unui membru al familiei sale şi este probabil
că va avea un comportament acceptabil în acest mediu social.
Terapia prin joc are la bază efectul armonizator. Din această cauză, jocul terapeutic a fost numit o
pace încheiată cu sine şi cu ceilalţi. Armonizarea realizată cu ajutorul jocului se manifestă sub forma unei
concordanţe subiective între dorinţă şi putinţă. Datorită acesteia, copilul găseşte în joc un răspuns pozitiv
la încercările sale mascate de a fi înţeles şi o confirmare a sentimentului propriei valori. Jocul constituie un
sprijin necesar în organizarea evaluării, având în vedere faptul că monotonia produsă de formele stereotipe
ale exerciţiilor produce rapid plictiseală. Aceasta are ca efect secundar scăderea dorinţei de a învăţa, a
interesului şi atenţiei elevilor.
Jocul ca modalitate de evaluare are un rol important în ceea ce-i priveşte pe copiii cu CES deoarece
prin joc evaluarea este mai eficientă şi totodată antrenantă.
De exemplu, la Comunicare în limba română (clasa pregătitoare şi clasa I), când copilul cu CES
învaţă alfabetul, jocurile de evaluare pot ajuta atât la fixare, dar şi la etalarea cunoştinţelor dobândite până
la un moment dat. Exemple de jocuri de evaluare: Trenul literelor, Trenul silabelor, Jocul silabelor duble
etc.
La matematică, jocul are un rol bine definit. Jucându-se cu cifrele, copilul cu CES reacţionează şi
participă vioi la cerinţele spuse. Exemple de jocuri de evaluare: Uneşte cifrele şi spune ce obţii! (dovedeşte
înşiruirea corectă a numeraţiei, cât şi cunoaşterea cifrelor). Alte jocuri de evaluare: Calculăm şi colorăm!,
Cel mai bun matematician, Trăistuţa fermecată etc.

Rebusul la clasele a II-a, a III-a şi a IV-a este un instrument de evaluare folosit pentru fixarea şi
etalarea cunoştinţelor; prin răspunsuri corecte date la afirmaţii simple, vor descoperi un cuvânt-cheie, esenţa
cunoştinţelor lor. Rebusul poate fi folosit la majoritatea obiectelor.
Jocul în procesul de evaluare este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate
informaţii despre starea, funcţionarea sau evoluţia viitoare a copilului cu CES.
Acordarea calificativelor la sfârşitul unui joc, fie el în echipe sau individual, reprezintă clasarea
elevului cu CES pe o anumită scară. Calificativele acordate fac din elevul cu CES un analizator, realizând
singur treapta pe care o ocupă în scara clasei.
În perioada învățării on-line, am folosit diferite aplicații pentru a-i atrage pe copii prin jocuri diverse,
cum ar fi: Wordwall, LearningApps, Jigsaw puzzle, Liveworksheets, Chatterpix. Copiii au fost foarte atrași
de aceste jocuri și astfel au reținut mult mai ușor noțiunile, iar evaluarea a fost cu mai puține emoții.
Jocul ca modalitate de evaluarea nu urmăreşte în principal evidenţierea deficienţei şi a blocajelor
copilului. O asemenea abordare exclude definitiv teza caracterului irecuperabil al copilului cu CES.
Elementele de joc încorporate în procesul de evaluare pot motiva şi stimula puternic acest proces în toate
formele lui.

Bibliografie:
Constantin Cucoş - ,,Pedagogie’’, Editua Polirom, Iaşi 2000;
Ion Radu - ,,Psihologia educaţiei şi dezvoltării’’, Editura Academiei, Bucureşti, 1983;
Ion Radu - ,,Psihologia şcolară’’, Editura Ştiinţifică’’, Bucureşti, 1974.

INCLUZIUNE SOCIALĂ -INTEGRAREA
COPIILOR CU SINDROMUL DOWN
Profesor Alina Ștefania Lazăr
Liceul Tehnologic Forestier, Rm Vâlcea
În cazul elevilor cu sindromul Down identificăm o serie de dificultăți în planul operațiilor gândirii
și în modul de aplicare a cunoștințelor în situații noi, se observă o putere de concentrare scăzută, dificultăți
de ordonare, ritm scăzut al achizițiilor școlare, abilitățile motrice reduse, probleme de comunicare și de
limbaj etc. Acești elevi trebuie să beneficieze constant de sarcini adecvate nivelului de înțelegere si
potențialului de efort fizic și psihic, instrucțiunile să fie scurte, clare, prezentate cu ajutorul unui limbaj
simplu, familiar, să fie încurajați și motivați constant, să fie antrenați în activități care presupun
interacțiunea și colaborarea cu ceilalți colegi, evitarea atitudinilor de marginalizare, folosirea unui material
didactic adecvat și ușor de manipulat.
Domeniul cognitiv:

Capacitate scăzută de asimilare a noilor informaţii, stăpâneşte cu sprijin principalele operaţii
matematice. Deficienţă mintală uşoară, scris dezordonat, disgrafic, lacune în cunoştinţe, nestimulare, lipsa
motivaţiei, atenţie uşor fatigabilă, rezolvă parțial fișe de lucru, cu sprijinul profesorului. Nu citește, nu
rezolvă teme pentru acasă singur. Recunoaște fenomenele și procesele din natură, din imagini. Are
dificultăți în a reține informații, obosind uneori. Are unele cunoștințe teoretice.
Domeniul comunicare şi limbaj:
Vocabular sărac, repetitiv, exprimare deficitară, cu multe greşeli gramaticale, uşoară întârziere în
dezvoltarea limbajului, construcţie telegrafică a frazei. Citeşte cu mare dificultate, face sinteza literelor în
prima silabă a cuvântului şi apoi îl ghiceşte. Transcrie texte dar cu greşeli, uneori indescifrabil.
Domeniul psihomotor:
Nu sunt probleme semnificative în domeniul psihomotor.
Domeniul socio-afectiv şi autonomie personală:
Vesel, sociabil, afectuos.
Elevi
Idei de activități
 așezarea optimă a elevului în clasă. Acesta se va așeza unde se simte confortabil și va avea un coleg
cooperant și empatic care îl va ajuta la nevoie
 evitarea agitației care ar putea sa-i distragă atenţia,
 o pagină ca material vizual pentru a-i învăța să asculte, să păstreze liniștea și să stea liniștiți, în timp
ce alții vorbesc.
 tehnici pentru dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare, Bingo
 reconstituirea unor obiecte din pățile corespunzătoare, Din bucățele
 conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz);
 activităţi de durată scurtă
 formularea instrucţiunilor într-un mod clar și concis;
 alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare;
Strategii de învățare
 învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
 tratarea diferențiată;
 metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele,
Turul galeriei etc. - adaptate);
 învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă;
 valorizarea activității în fiecare oră;
 ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare.

Resurse
mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv;

mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri etc.);
cărți/reviste cu imagini;
fișe cu scheme de fixare;
resurse educaționale deschise;
planșe tematice afișate permanent în clasă etc.

Evaluare


observarea sistematică a comportamentului;



evaluări orale și scrise diferențiate și cu sprijin (indicații);



autoevaluarea, dacă e cazul;



aprecieri verbale;



fișe de observare a comportamentului, a progresului.

Părinți
Idei de activități
 consultări permanente cu părinții elevului în vederea stabilirii unui plan comun de acțiune și a
cunoașterii mai bine a elevului (Părinți la școală-părinți acasă));
 activități comune cu invitați de specialitate - psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari
(Împreună vom reuși)
 activități comune părinți-elevi-învățător (ateliere de lucru- Rama familiei, excursii, vizite, serbări
etc.);
 lectorate despre integrarea copiilor cu CES, toleranță, tipuri de temperament (Suntem diferiți?);
 implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying);
Strategii de învățare
 lectorate
 dezbateri
 mese rotunde
 workshop-uri
 tehnici dramatice
 expoziții

Resurse
ppt-uri tematice
pliante/reviste/afișe informative
tehnologii informatizate
umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin

Evaluare


observarea sistematică



chestionare



portofolii cu produsele activităților

Cadre didactice
Idei de activități
 colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz);
 plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;
 simpoziane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu
CES);
 ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice și Consiliului clasei
 activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru)
 predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc.
Strategii de învățare
 mese rotunde
 workshop-uri
 dezbateri
 interasistențe
 lucru în echipă

Resurse
pliante/reviste/afișe informative
tehnologii informatizate
listă cu lucrări de specialitate
cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului
necesar elevilor cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Bieina%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru integrarea –elevilorcu tulburări de învățare; Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării
școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu
dizabilități și/sau CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrariicopiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
materiale didactice adecvate

Evaluare


chestionare



portofolii cu produsele activităților
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INCLUZIUNEA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
Prof. Valeria Marielena Istrate
În acord cu noile măsuri instituite pe plan mondial privind protecția și educația persoanelor cu
dizabilități și în conformitate cu prevederile Constituției și ale Legii învățământului, țara noastră a intrat
într-o etapă de transformări radicale a sistemului de educație, în spiritul egalizării șanselor pentru copiii,
tinerii și adulții cu deficiențe sau incapacități. Din perspectiva noileor reglementări adoptate de statul
român, copiii cu cerințe educative speciale pot fi integrați fie în unități distincte de educație specială, fie în
grupe din clase speciale din unități preșcolare și școlare obișnuite, fie, în mod individual, în unități de
învățământ obișnuite.
Analizând organizarea și funcționarea programelor de asistență și educație adresate elevilor cu
cerințe speciale, se pot desprinde următoarele observații:


pe timpul școlarizării, copiii cu cerințe educative speciale au acces la toate sursele de
resbilitare/recuperare psihopedagogică, medical și socială, la serviciile de asistență necesare și
disponibile în comunitate sau în unitățile specializate, inclusiv în cele de învățământ special.



evaluarea, expertizarea, orientarea și reorientarea școlară și profesională a copiilor cu cerințe
educative speciale, precum și stabilirea timpului și gradului de handicap revin unor comisii
interdisciplinare de expertiză alcătuite din specialiști cu pregătire diversă(medici, psihologi,
psihopedagogi, asistenți școlari, educatori).



principiile evaluării, expertizării, orientării și reorientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe
educative speciale vor avea în vedere:
-examinarea globală și individualizată a fiecărui copil în parte cu privire la întregul său potențial de
dezvoltare și învățare;
-expertiza și evaluarea complexă care includ examinarea medicală, psihologică, pedagogică și
socială a copilului;
-flexibilitatea și reflexibilitatea deciziei de expertiză și orientare, cu deosebire între vârstele de 3 și
12 ani.



principalele categorii de copii sau elevi cu cerințe educative speciale care intră în competența
comisiilor interdisciplinare de expertiză/evaluare sunt:
-copii/elevi cu deficiențe mintale;
-copii/elevi cu deficiențe senzoriale(vizuale și auditive);
-copii/elevi cu deficiențe fizice;
-copii/elevi cu deficiențe sau tulburări de limbaj;
-copii/elevi cu dificultăți sau tulburări de învățare;
-copii/elevi cu deficiențe sau tulburări socioafective și de comportament(inclusiv copiii cu autism);
-copii/elevi cu deficiențe sociale;
-copii și tinerii cu deficiențe, nedeplasabili, în vârstă de până la 30 de ani, care nu se pot integra în
structurile învățământului obișnuit.
În mod tradițional, învățământul special era înțeles drept acea componentă a sistemului public unde

se desfășura educația școlară a copiilor cu deficiențe, prin intermediul unor instituții școlare speciale,
separate de celelalte unități școlare din învățământul românesc. Din această perpectivă a apărut tendințaobiectivă și necesară-de a se înlocui expresia învățământ special cu aceea de educație specială, după cum
este posibil să inlocuim și sintagma copil/elev cu cea de copil/elev cu dificultăți de dezvoltare/învățare sau
elev cu cerințe educative speciale.
Conceptul de educație specială poate fi definit în cel puțin două sensuri:
-în sensul restrâns, care, în parte, se suprapune conceptului de învățământ special, organizat în instituții
speciale, respectiv în mod de educație specializată pentru persoanele/copiii cu diferite tipuri de deficiențe;
-în sens larg, care se extinde la o mai mare categorie de elevi, respectiv cei cu dificultăți de învățare și
dezvoltare, sens ce are în vedere un anumit tip de educație adaptyată și destinată persoanelor care nu reușesc
în mid independent să atingă un nivel de educație corespunzător vârstei și cerințelor comunității unde își
desfășoară existența. Astfel, dacă inițial era doar responsabilitatea școlii speciale, educația specială devine
în ultimul timp și un atribut al școlii obișnuite, prin conștientizarea faptului că fiecărui copil/elev i se poate
întâmpla să aibă, într-o anumită perioadă a școlarității, mai mult sau mai puțin tranzitorie, anumite
dificultăți de învățare(din acest punct de vedere, în înțelesul sintagmei copiii cu cerințe educaționale
speciale pot fi incluși tiți copiii care întâmpină dificultăți de învățare și dezvoltare, cuprinși în sistemul de
învățământ.
Pentru realizarea obiectivului fundamental al educației speciale – integrarea/ incluziunea copiilor
cu deficiențe în școlile obișnuite, urmând ca școala publică să devină școala incluzivă – s-a elaborat un
program național de extindere și diversificare a acțiunilor începute în anul 1998, cuprinse în Strategia
privind acordarea de șanse egale tuturor copiilor, prin îmbogățirea și diversificarea formelor,
conținuturilor și instrumentelor de realizare, având în vedere 3 direcții fundamentale:
1. acordarea de șanse egale în educație, în școlile obișnuite, tuturor copiilor de vârstă școlară,
indiferent de posibilitățile lor de învățare, de participare sau de dezvoltare;

2. pregătirea școlilor obișnuite, începând cu managerul școlii și terminând cu părinții copiilor, în
vederea acceptării copiilor/elevilor cu dizabilități în clasele școlilor obișnuite, ajungându-se astfel
ca școala să devină într-adevăr o școală incluzivă;
3. crearea condițiilor optime de dezvolatre fizică, intelectuală, psihică, atitudinală și comportamentală
a copiilor cu deficiențe în comunitate prin:
-asistență psihopedagogică de specialitate în școlile obișnuite;
-asistență de specialitate în familie;
-servicii sociale specializate acordate copilului, dar mai ales familiei, din partea autorităților legale.
Această strategie a avut în vedere garantarea și asigurarea în viitor a unei participări totale și active
în viața comunității a tinerilor și adulților cu dizabilități, asistarea și monitorizarea continuă a acestora
pentru a-și dezvolta un grad cât mai mare de autonomie și independență în acord cu propriile dorințe,
aspirații și capacități de realizare, precum și evitarea și eliminarea oricăror forme de discriminare a
persoanelor cu dizabilități. Strategia a fost fundamentală pe următoarele principii:
-școlile trebuie să includă în procesul de învățământ toți copiii, indiferent de calitățile fizice, intelectuale,
lingvistice sau de altă natură;
-educația specială încorporează principiile unei pedagogii sănătoase de pe urma căreia toți copiii vor avea
de câștigat; această pedagogie acceptă ideea că diferențele dintre oameni sunt majore și că învățământul
trebuie adaptat la cerințele copilului, și nu copilul trebuie să se adapteze la cerințele prefabricate;
-integrarea copiilor și tinerilor cu deficiențe/cerințe speciale în domeniul educației se obține eficient prin
participarea la procesul de învățământ în cadrul școlilor obișnuite care deservesc toți membrii societății;în
acest context, cei care au nevoie de educație specială pot realiza un progres educațional deplin și se pot
bucura de avantajele integrării sociale;
-în școala obișnuită, toți copiii trebuie să învețe împreună; școala obișnuită(incluzivă) trebuie să recunoască
și să reacționeze la diversele cerințe ale elevilor, armonizând atât diferitele stiluri de a învăța, cât și diferitele
grade de reușită școlară, și asigurând o educație de calitate pentru toți prin: programe de învățământ
adecvate, organizare eficientă, strategii didactice coerente, folosirea optimă a resurselor, parteneriat cu
celelalte instituții ale comunității;
-în școala obișnuită, copilul cu dizabilități trebuie să primească întregul sprijin suplimentar de care are
nevoie pentru o performanță a lui, după posibilitățile lui; repartizarea copiilor în învățământul special pet
timp nelimitat constituie o excepție, procedându-se astfel numai în acele cazuri în care s-a demonstrat că
instruirea și educarea în clasele obișnuite nu pot veni în întâmpinarea necesităților educaționale sau sociale
ale copilului ori atunci când sunt necesare pentru binele copilului sau al celorlalți;
-școlile speciale pot servi ca resursă valoroasă pentru dezvoltarea școlilor incluzive, centre de instruire și
resurse de personal pentru școlile incluzive, centre ce pot oferi instrucție și educație unui număr mai mic
de copii cu deficiențe care nu pot fi incluși în învățământul obișnuit, furnizor de sprijin de specialitate
școlilor obișnuite în soluționarea problemelor educației speciale;
-principiul drepturilor egale presupune că necesitățile fiecărui individ și ale tuturor sunt de importanță egală;
persoanele cu dizabilități sunt membre ale societății și au dreptul de a rămâne în interiorul comunităților în

care trăiesc și de a primi sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor de educație, sănătate, angajare în
muncă și acces la serviciile sociale.
Se poate afirma că, odată început, procesul de integrare/incluziune va continua până când finalitatea
urmărită va fi atinsă, iar aceasta depinde în mod necesar de eforturile unite ale tuturor factorilor interesați
(autorități administrative naționale sau locale cu competențe în domeniu, organizații neguvernamentale
interesate, părinți, copii, societatea civilă în general). Pentru copiii cu dizabilități s-a propus utilizarea mai
multor tipuri de curriculum în funcție de tipul de deficiență, demosntrându-se că aceștia se pot adapta în
proporții diferite la cerințele unei școli obișnuite și că acțiunea de integrare trebuie continuată și extinsă:
-curriculum național pentru învățământul public;
-curriculum național pentru învățământul public, parțial adaptat;
-curriculum național pentru învățământul public, adaptat;
-curriculum național pentru învățământul special;
-curriculum pentru elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate.
Elevii cu dizabilități care parcurg curriculum școlii obișnuite vor fi sprijiniți prin asistență
psihopedagogică și de specialitate, prin terapii de recuperare și compensare, orientare școlară și
profesională, acordate de către profesorul de sprijin/itinerant, de către specialiști din centrul de resurse și
de către cadrele didactice din școala incluzivă.
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE IN SCOLILE
DE MASA
Prof. Diaconu Iulia
Școala Gimnazială Take Ionescu Râmnicu Vâlcea
Cerintele educative speciale desemneaza acele cerinte ori nevoi speciale fata de educatie care sunt
suplimentare dar si complementare obiectivelor generale ale educatei pentru copil.
Fara abordarea adecvata a acestor cerinte speciale nu se poate vorbi de egalizarea sanselor de acces,
participarea si integrarea scolara si sociala.
Fiecare copil prezinta particularitati individuale si de relatie cu mediul, trasaturi care necesita o evaluare si
o abordare personalizata. Copii cu deficiente au si ei aceleasi trebuinte in crestere si dezvoltare. Acesti copii
au in aceleasi timp si anumite necesitati, particulare, specifice, individualizate.

Ei sunt diferiti din punct de vedere al temperamentului, motivatiilor, capacitatii chiar daca prezinta acelasi
tip de deficienta.
Conceptul de cerinte educative speciale aspira la depasirea traditionala a separarii copiilor pe diferite
categorii de deficiente, printr-o abordare noncategoriala a tuturor copiilor.
Educatia sau scoala inclusiva implica cu necesitate pregatirea de ansamblu a scolii si societatii, pentru a
primi si satisface participarea persoanelor cu handicap la medii scolare si sociale obisnuite, ca elemente
componente naturale ale diversitatii umane, cu diferentele ei specifice.
Educatia sau scoala inclusiva implica ideea de schimbare, a scolii si societatii in ansamblu, cu scopul de a
raspunde dezideratului societatii viitorului - „o societetate pentru toti” comprehensiva si integratoare prin
insasi natura ei, care sa raspunda mai bine prin co-educatie-nevoilor, potentialului si aspiratiilor tuturor
copiilor, inclusiv ale ceror deosebiti de dotati sau talentati, ale celor care nu fac fata in prezent in scoala
obisnuita, ale celor cuprinsi in scolile speciale separate.
Integrarea scolara este un proces de includere in scolile de masa/clase obisnuite la activitatile educative
formale si nonformale, a copiilor considerati ca avand cerinte educative speciale.
Integrarea scolara reprezinta o particularizare a procesului de integrare sociala a acestei categorii de copii,
proces care are o importanta fundamentala in facilitatea integrarii ulterioare in viata comunitara prin
formarea unor conduite si atitudini, a unor aptitudini si capacitati favorabile acestui proces. Integrarea
copiilor cu CES permite, sub indrumarea atenta a cadrelor didactice, perceperea si intelegerea corecta de
catre elevii normali a problematicii si potentialului de relationare si participarea lor la serviciile oferite in
cadrul comunitatii.
Educatia speciala se refera la adoptarea, completarea si flexibilitatea educatiei pentru anumisi copii in
vederea egalizarii sanselor de participare la educatie in medii de invatare obisnuite.
Conditiile de care are nevoie copilul cu CES sunt:
Conditii de stimulare si sprijin a dezvoltarii din cele mai timpurii perioade;
Flexibilitate didactica;
Adaptarea curriculumului la posibilitatile individuale;
Individualizarea educatiei;
Protectie sociala;
Programe individualizate de interventie;
Integrare scolara si sociala.
Centrele educative speciale se axeaza pe particularitatile individuale de dezvoltare, de invatare, de relatie
cu mediul si necesita o evaluare si o abordare personalizata a necesitatilor copilului.
Cerintele educative speciale sunt interpretate ca unitate in dezvoltarea copilului, stilul unic de adoptare, de
invatare, de integrare, in nivelul individual de dezvoltare fizica si psihica cu caracteristici biologice, fizice,
psihice si sociale.
Educatia integrata se refera la integrarea in structurile invatamantului general cu CES pentru a oferi un
climat favorabil dezvoltarii armonioase si cat mai echilibrate acestor categorii de copii.

Educatia integrata a copiilor cu CES urmareste dezvoltarea capacitatilor fizice si psihice a acestora care sai apropie cat mai mult de copii normali, a implementarii unor programe cu caracter corectiv-recuperator;
stimularea potentialului restant, ce permite dezvoltarea compensatorie a unor functii menite sa le
suplineasca pe cele deficitare; crearea climatului afectiv in vederea formarii motivatiei pentru activitate, in
general si pentru invatare, in special asigurarea unui progres continuu in achizitia comunicarii; formarea
unor abilitati de socializare si relationare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional si
de exercitare a unor activitati cotidiene; dezvoltarea comportamentelor adaptative si a insusirilor pozitive
ale personalitatii, care sa faciliteze normalizarea deplina. Fiecare copil cu CES trebuie sa beneficieze de un
program adecvat si adaptat de recuperare, care sa dezvolte maximal potentialul fizic si psihic pe care il are.
Integrarea urmareste valorificarea la maximum a disponibilitatilor subiectului deficient si antrenarea in mod
compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate in asa fel incat sa preia activitatea functiilor
deficitare si sa permita insusirea de abilitati care sa inlesneasca integrarea eficienta in comunitatea normala.
Prin integrare, se realizeaza si o pregatire psihologica a copilului, care sa contribuie la crearea unor stari
efectiv emotionale corespunzatoare, in care confortul psihic este mentinut de satisfactiile in raport cu
activitatile desfasurate. Raportul relatiei socializare, integrare, incluziune, are in vedere implicatiile practice
si teoretice ce privesc evolutia sistemului de organizare a educatiei speciale si a pregatirii copiilor pentru
integrarea si incluziunea in activitatile profesionale si in colectivitatile sociale.
Exista diferite forme de integrare a copiilor cu CES si anume:
Forme de integrare totala partiala-elevii cu CES petrec doar o parte din timpul sau in scoala obisnuita sau
la anumite discipline, scolare unde pot face fata;
Forme de integrare totala- elevii cu CES petrec tot timpul in scoala obisnuita cu exceptia programelor
terapeutice care se pot desfasura in spatii speciale, destinate acestui scop;
Si forme de integrare ocazionala – participare in comun la diferite excursii, serbari, intreceri sportive,
spectacole, etc.
Fiecare cadru didactic pus in ipostaza de a avea in colectivitatea sa un copil cu CES actioneaza in urma
unei reflectii indelungate. Un lucru important pentru cadrele care lucreaza cu acesti copii il reprezinta
colaborarea cu parintii si consilierea acestora, implicarea lor directa in lucrul efectiv cu copii, nu in calitate
de observator ci si de participanti activi. Parintii copiilor cu CES trebuie sa inteleaga ca au multe idei ru a
relationa cu copii lor in mod pozitiv si ca pot sa-i aprecieze mai mult. Ei sunt modele pentru copii lor si
prin ei invata sa traiasca in armonie cu lumea. Sarcina parintilor si a cadrelor didactice este sa-i ajute pe
copii sa invete despre sentimentele lor si sa le arate relatia dintre sentimentele si comportamentul lor.
Relatia dintre parinti, cadre didactice si copii cu CES trebuie privita pozitiv, iar pentru acest lucru este
nevoie de respectarea urmatorelor reguli:
Parintii si copii trebuie sa fie realisti in asteptari. Copilul trebuie implicat in luarea deciziilor si trebuie alese
situatiile la care poate sa participe. Trebuie oferite copilului o alegere de 2 optiuni, pe care cei mai mari le
accepta. Problemele trebuie discutate pana cand se ajunge la o concluzie acceptabila, chiar daca nu se ia o
hotarare;

Trebuie sa existe un parteneriat cat mai strans intre parintii copiilor cu CES si cadrele didactice bine
pregatite si informate in legatura cu felul in care pot interbeni pentru consilierea acestora. Trebuie redusa
izolarea parintilor punandu-i in legatura cu alti parinti aflati in situatii similare, promovand o abordare
pozitiva a cresterii si disciplinarii copiilor;
Trebuie sustinut ca nu exista un singur model de parinte si numai prin unirea fortelor parintilor, cadrelor
didactice si a scolii se poate face o mai buna integrare a copiilor cu CES.
Copii sunt o categorie sociala care, in ciuda aparentelor nu au timp sa astepte.
Educatia speciala este o forma de educatie adoptata si destinata tuturor copiilor cu CES care nu reusesc
singuri sa atinga, in cadrul invatamantului obisnuit-temporar sau pe toata durata scolaritatii, un nivel de
educatie corespunzator varstei si cerintelor societatii pentru un om activ, autonom si independent.
Principiile care stau la baza educatiei al oricarui copil:
Garantarea dreptului la educatie al oricarui copil:
Copii au dreptul sa invete impreuna, indiferent de dificultati si de diferente
Fiecare este unic si are un anume potential de invatare si dezvoltare
Scoala si comunitatea asigura sanse egale de acces la educatie pentru toti –copiii.
Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu CES:


Corelarea tipurilor de educatie si a formelor de scolarizare in functie de scopul educatiei, obiectivele
generale si specifice precum si de finalitatile educatiei

Asigurarea conexiunilor educationale activitatii complexe
Finalitatile educatiei speciale sunt acelea de a crea conditii unei bune integrari sociale si profesionale a
persoanei cu nevoi speciale.
Un obiectiv important al scolii inclusive il reprezinta sprijinul acordat pentru mentinerea in familie a
copiilor cu CES. De aceea, se pune problema respectarii principiului normalizarii ce se refera la conditiile
de mediu si viata, la eliminarea separarii copiilor cu CES si la acceptarea lor alaturi de ceilalti copii.
Principiul normalizarii presupune luarea in seama nu doar a modului in care persoana cu deficiente se
adapteza la cerintele vietii sociale, dar in acelasi timp, la felul in care comunitatea intelege sa se conformeze
nevoilor si posibilitatilor persoanei in dificultate. Normalizarea implica includerea intr-un mediu scolar si
de viata cotidiana nediscriminatoriu si asigurarea unei multitudini de servicii care sa reduca pe cat posibil
starea de handicap, chiar daca deficientele sau afectiunile propriu-zise nu pot fi inca depasite.
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES
Prof. Mărăcine Maria-Mihaela
Şc. Gimn. Nr. 5, Râmnicu- Vâlcea
Prof. Preda Simona
Șc. Gimn. Galicea
Se spune că trebuie să i se ofere elevului informaţii după ,,necesităţi”, ţinându-se seama de
,,posibilităţi”. Cred c-ar fi adecvat ca dascălul să manifeste un comportament suportiv faţă de copil,
indiferent de natura abilităţilor sau dizabilităţilor sale, pentru a-l ajuta să-şi dezvolte o atitudine pozitivă
faţă de sine şi pentru a-i crea o motivaţie intrinsecă asupra învăţării, astfel încât să-şi dorească să
progreseze, orice ,,pas” fiind important în ,,drumul” care tinde spre idealul educaţional.
Elevii cu cerinţe educative speciale reprezintă un palier deosebit al procesului instructiv-educativ,
în sensul că se încearcă încadrarea lor în învăţământul de masă, în scopul recuperării sau ameliorării situaţiei
lor. Dintre strategiile incluzive ale copiilor cu C.E.S., Gherguţ A. evidenţiază mai multe modele: cel al
cooperării şcolii obişnuite cu şcoala specială; cel bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala
obişnuită; cel bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unui spaţiu sau a unei săli de instruire şi
resurse pentru copiii cu deficienţe, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala respectivă.
Modelul cooperării şcolii obişnuite cu şcoala specială. Şcoala obişnuită coordonează procesul
integrării şi stabileşte un parteneriat activ între dascălii celor două şcoli care vor aborda un alt tip de derulare
a activităţilor didactice, pregătind împreună materialul didactic necesar, precum şi conţinuturile ştiinţifice
care urmează a fi abordate, astfel încât să ofere un cadru propice dezvoltării cât mai armonioase a
educabililor. Acest model prezintă avantajul că pot fi valorificate resursele şi experienţele deja existente
în cele două tipuri de şcoli, fără costuri în plus. De asemenea, experienţa profesorilor din şcoala de masă
poate fi împărtăşită şi celor din şcoala specială şi invers, în sensul că un dascăl din şcoala obişnuită poate
afla aspecte diverse legate de nevoile şi posibilităţile reale ale unui elev cu C.E.S.
Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale în şcoala obişnuită. Acest model vizează
integrarea copiilor cu deficienţe în şcoli de masă unde să intre în relaţie cu elevii fără probleme,
favorizându-se o mai bună relaţionare între cele două categorii de copii. Anumiţi specialişti contestă acest
model, subliniind că nu există o perioadă foarte mare în care copiii cu C.E.S. ar putea relaţiona cu cei fără
probleme. De multe ori, timpul pe care aceştia îl petrec împreună se reduce doar la durata pauzelor dintre
activităţile şcolare. Există şi situaţii în care apare discriminarea, copiii cu C.E.S. fiind marginalizaţi sau
ironizaţi. Astfel, se va obţine efectul opus integrării. În ciuda avantajelor şi dezavantajelor, există totuşi
cazuri în care acest model de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale funcţionează.
Modelul bazat pe amenajarea în şcoala obişnuită a unui spaţiu sau a unei săli de instruire şi
resurse pentru copiii deficienţi, integraţi individual în clase obişnuite din şcoala respectivă. Profesorul
care se ocupă de copiii cu C.E.S. este şi profesor de sprijin care derulează activităţi cu aceşti copii, atât în

spaţiul amenajat în şcoală, cât şi la orele de clasă, atunci când condiţiile permit acest lucru. Urmează o
colaborare directă cu dascălii din clasele unde sunt integraţi copiii.
Modelul itinerant favorizează integrarea într-o şcoală de masă a unui număr mic de copii cu
cerinţe speciale, domiciliaţi la distanţă mică faţă de şcoală şi sprijiniţi de un profesor itinerant care este
specializat în munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficienţă. În acest fel, elevii vor putea
participa la activităţile şcolii respective.
Modelul comun seamănă într-o oarecare măsură cu cel itinerant. Deosebirea constă în faptul că
profesorul itinerant va răspunde de toţi copiii cu probleme dintr-un anumit areal şi oferă servicii de sprijinire
a copilului şi familiei, ajută părinţii la alcătuirea programelor de învăţare, urmăreşte evoluţia şcolară a
copiilor, colaborează cu profesorii şcolii obişnuite în care este integrat copilul şi intervine atunci când apar
probleme de învăţare sau de adaptare a copiilor la anumite cerinţe şcolare.
Formele de integrare se diferenţiază în funcţie de durata prezenţei copilului cu cerinţe
educative speciale în şcoala obişnuită. Din acest punct de vedere, pot fi menţionate: forme de integrare
totală, atunci când elevul cu cerinţe educative speciale îşi petrece tot timpul la şcoala obişnuită, cu excepţia
unor programe terapeutice care pot fi desfăşurate în spaţiul aceleiaşi şcoli, prin amenajarea unui spaţiu în
care copiii cu dizabilităţi să-şi desfăşoare activităţile terapeutice sau în afara şcolii, adică în centre
terapeutice, specializate în acest sens; forme de integrare parţială, în sensul că elevul elevul cu C.E.S.
petrece doar o parte din timpul său în şcoala obişnuită, participând doar la anumite tipuri de activităţi în
şcoala obişnuită sau la anumite discipline la care poate face faţă, iar restul programului este asemănător
unei şcoli speciale şi se desfăşoară într-o unitate şcolară specializată sau într-un centru de reabilitare; forme
de integrare ocazională, prin participarea în comun a elevilor cu dizabilităţi alături de colegii lor din şcoala
obişnuită la diferite activităţi şcolare şi extraşcolare, de tipul excursiilor, serbărilor, întrecerilor sportive,
spectacolelor.
Indiferent de modelul sau forma de integrare efectivă a elevilor cu cerinţe speciale, trebuie să se
aibă în vedere următoarele aspecte: un management al clasei care să faciliteze forme moderne şi flexibile
de instruire şi de lucru pe grupe de elevi; un curriculum individualizat pentru elevii cu cerinţe educative
speciale: planuri de învăţământ individualizate, metode şi mijloace didactice adecvate, conţinuturi
accesibile, flexibilitate în proiectarea didactică; adaptarea conţinuturilor prevăzute de programa şcolară
în concordanţă cu cerinţele educative speciale individuale ale elevilor; forme de evaluare care
monitorizează progresul individual şi facilitează planificarea optimă a activităţii şcolare pentru elevi;
atitudine pozitivă a cadrelor didactice faţă de elevii integraţi şi înţelegerea cerinţelor educaţionale
specifice acestor copii.
Totuşi, înainte de integrarea efectivă a copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă, ar trebui
avute în vedere nişte proiecte-pilot, menite a evalua potenţialul de acceptare a acestei practici de personalul
şcolii, de familiile elevilor din şcoală şi resursele existente la nivelul şcolii şi comunităţii respective. Pentru
succesul acestor proiecte-pilot, este necesară monitorizarea acestora de către persoane specializate în
domeniul psihopedagogiei speciale care pot interveni atât în sprijinul elevilor, cât şi al părinţilor, cât şi în

sprijinul cadrelor didactice şi al conducerii şcolii respective. Comportamentul suportiv poate fi cheia
integrării copiilor cu cerinţe educative speciale.
Concluzionând, consider că mediul de instruire exercită o influenţă covârşitoare asupra procesului
de predare-învăţare, iar pentru ca fluxul de ieşire să fie unul apreciabil, este necesar ca variabilele fluxului
de intrare în activitatea educativă să fie unele de calitate, iar finalitatea să se concretizeze într-un ,,om
dezvoltat ca întreg: trupul, spiritul şi inima sa”, aşa cum pleda pedagogul Pestalozzi. Oricum, împărtăşim
ideea de bază din Didactica Magna a lui J. A. Comenius care-şi manifestă încrederea în formarea omului,
optimism pedagogic la care subscrie şi John Locke.
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INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE
Prof. Ceaușu Geta Cristina
Școala Gimnazială Take Ionescu/ Școala Gimnazială Nr . 4, Râmnicu-Vâlcea
Societatea contemporană manifestă un interes sporit față de problema incluziunii copiilor cu
dizabilități și nu se iau în considerație factorii interni de personalitatea acestora pentru ușurarea – facilitarea
procesului incluziunii.
Personalitatea copilului cu cerințe educative speciale, rămâne în umbra condițiilor obiective. Dat
fiind faptul că imaginea de sine reprezintă pilonul personalității cu impact major asupra integrării oricărei
persoane (cu atât mai mult asupra celui cu CES), educarea unei imagini de sine favorabile la copiii cu CES
se prezintă ca o condiției de bază a incluziunii școlare. În condițiile actuale acest lucru a fost cu atât mai
greu de realizat.
Copiii cu cerințe educaționale speciale fac parte din comunitatea noastră și au nevoie ca noi,
pedagogii să ”le ieșim în cale”. Întâlnirea dintre pedagog și copilul cu CES trebuie să fie adevărată, sinceră,
însemnată, chiar decisivă și trebuie să trezească bucurie și dorința reîntâlnirii.
Conceptul de educație incluzivă spune că, elevul cu cerințe educative speciale trebuie susținut de
profesor să își dezvolte personalitatea și să își valorifice potențialul.
Cât de pregătiți suntem noi, ca dascăli să oferim sprijin acestor elevi? Cu siguranță este nevoie de o
schimbare de atitudine a tuturor angajaților din școli, a membrilor comunității față de actul educațional,
determinat de procesul incluziunii elevilor cu cerințe educaționale speciale.
Incluziunea școlară a copiilor cu CES depinde în mare măsură de imaginea de sine a acestora;

Procesul de incluziune școlară a copiilor cu dizabilității poate fi facilitat prin educarea imaginii de
sine favorabile la ei. Imaginea de sine la copiii cu CES poate fi optimizată prin implicarea lor într-un
program psiho-pedagogic de armonizare a personalități, orientat la următoarele competențe:
- formarea autoaprecierii adecvate și respectiv și capacitatea de acceptare a celuilalt;
- dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală;
- dezvoltarea procesului de luare a deciziilor, de rezolvare a conflictelor;
- înlăturarea barajelor în comunicare şi a barierelor afective.
Lecțiile online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, sunt o
provocare pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne desfășurăm orele în sala de clasă, dar aceasta
este singura metodă rămasă pentru a continua studiul în timpul pandemiei.
Se insistă pe găsirea unor soluții de a-i atrage pe cât mai mulți elevi la aceste lecții online, de a
comunica, de a păstra un tonus pozitiv, de a sesiza adevărata cauză pentru care unii elevi nu pot participa
(poate nu au instrumente de lucru, dispozitive, conexiune la internet, disponibilitatea părinților sau
probleme diverse familiale etc.).
Dar cea mai mare provocare a fost și lucrul cu acești copii cu cerințe educaționale speciale și găsirea
unor soluții ca ei să rămână la fel de implicați sau activi la lecții și să nu își piardă interesul în momentul
în care nu li se acorda suficientă atenție. Cu toții am devenit autodidacți în această perioadă, am depus cu
toții eforturi de a găsi soluțiile cele mai bune în așa fel încât să se păstreze contactul cu ei, în condițiile date,
presiunea cea mai mare fiind aceea de asigurare a ritmului de pregătire a fișelor de lucru particularizate
Mulți profesori au fost speriați de ideea trecerii educației în sistemul online, în timp ce alții au găsit
o serie de avantaje, inclusiv pentru creșterea calității educației.
S-au căutat soluții astfel încât să se poată aplica metode și tehnici prin care să ajutam copii cu CES
să mențină atenția și concentrarea în timpul activităților didactice desfășurate online.
Prima săptămână de educație online a fost obositoare, în primul rând, din punct de vedere emoțional,
pentru că, în contextul izolării, a apărut acest mod de a interacționa cu elevii. În majoritatea școlilor din
Râmnicu-Vâlcea, cadrele didactice au început să țină legătura cu elevii lor sau cu părinții acestora prin
intermediul grupurilor de WhatsApp, unde trimiteau teme și dădeau spre rezolvare fișe, dar din păcate nu
exista interacțiunea directă, contactul vizual, modalitatea directa de evaluare. Apoi a fost implementată G
Suite for Education și cu ajutorul aplicației ADMA pentru învățământul preuniversitar a fost facilitat
accesul la aplicații moderne.
Astfel au putut fi create planuri de lecție interactive și fișe de lucru pentru elevi (Google Classroom),
teme și teste, au fost colectate temele și s-au făcut evaluări online, s-a urmărit evoluția elevilor. Prin
aplicația Meet s-a reușit conectarea video cu elevii, au fost încărcate resurse educaționale, ecranul poate fi
partajat, astfel încât copiii să vadă ce se scrie. A fost construită arhitectura virtuală a școlii și am primit
tutoriale despre cum se pot ține lecții în G-Suite.
Din fericire, aproape toți elevii din clasele la care eu predau, au acces la internet și posibilitatea de
a participa la lecțiile online. Absolut toți au cont pe platforma GSuite, diriginții au fost implicați în mod
direct în crearea claselor virtuale. Elevii au preferat aplicația Classroom și întâlnirile pe Meet, mesajele pe

WhatsApp deveniseră foarte numeroase și greu de urmărit, iar unora cursurile online li s-au părut mult mai
relaxate. Munca părinților însă s-a dublat, în unele situații s-a triplat și chiar dacă nu si-au dorit asta, au
lucrat cot la cot cu noi.
În activitățile didactice destinate elevilor cu CES am încercat să folosesc metode expozitive
(povestirea, expunerea, explicația, descrierea), respectând anumite cerințe: am folosit un limbaj adecvat,
corespunzător nivelului comunicării verbale, am încercat să fac prezentări vizuale care să fie clare, precise,
concise, ideile să fie sistematizate, am recurs la procedee și materiale intuitive, care au antrenat elevii prin
întrebări de control pentru a verifica nivelul înțelegerii conținuturilor de către aceștia și am intervenit cu
noi explicații atunci când se impune acest lucru.
Chiar dacă la început mulți copii s-au bucurat la auzul veștii că se închid școlile, pe parcurs și-au
dat seama cât de mult le lipsesc colegii și dascălii. Părinții au fost încântați de faptul că școala a continuat
și copiii lor au acces în continuare la educație, dar uneori sunt îngrijorați de faptul că stau prea mult timp
în fața dispozitivelor digitale. Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața
calculatorului, elevul primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp
limită de postat cerințele profesorilor. Cred că aici rolul părinților devine mai important. Aceștia își pot
verifica mai ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele.
Prin educația „la distanță” mai degrabă se poate orienta procesul de auto-învățare la elevi, se pot
discuta teme de lucru pentru acasă, se pot administra testări etc. decât să se realizeze predarea, în adevăratul
sens al cuvântului, a unor cunoștințe inedite, de procesare sau aplicare a teoriei în raport cu practica etc.
Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) reprezintă o permanentă provocare pentru
toate categoriile de cadre didactice, manageri de școală, părinți şi comunitate. De asemenea, și
perfecționarea cadrelor didactice reprezintă o provocare în munca cu acești copii.
Adaptarea la școala online este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, cât și elevii, stârnind
emoții și temeri intense de ambele părți. Cert e că integrarea tehnologiei informației în educație va fi
accelerată în continuare și că educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației
școlare.
Incluziunea în învățământul de masă a copiilor cu cerințe educaționale speciale nu înseamnă doar
integrarea acestora în mediul școlar ci și conștientizarea fenomenului diversității umane și organizarea
procesului educațional în scoală . Educația integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalți
copii, să desfășoare activități comune, dobândind abilități în vederea adaptării, integrării și devenirii lor ca
și ceilalți.
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ.
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Prof. Gherase Valentina
Școala Gimnazială Nr.39,,N.Tonitza , Constanța
Progresele psihologiei și pedagogiei diferențiate, perfecționarea tehnicilor de cunoaștere a
dezvoltării psihice, a copiilor, au permis să se distingă categorii mai speciale de copii, în raport cu
capacitatea lor de a răspunde exigențelor școlii. Astfel că, alături de elevii cu CES, integrați
individual, există și elevi cu dificultăți de învățare, cu ritm lent de acumulare de informații, dar cu
intelect normal.
Educația integrată, ca o alternativă a învățământului special, permite acordarea sprijinului pentru
copiii cu posibilități reale de recuperare și reintegrare. Ca urmare, pentru a integra copiii cu CES, se
va acționa asupra diferitelor nivele de dezvoltare ale personalității lor- la nivel biologic, psihic și
social.
Școala, familia și comunitatea trebuie să aibă obiective clare pentru integrarea copiilor cu CES,cum
ar fi:
⃰ schimbarea mentalității și atitudinii opiniei publice față de acești copii
⃰ informarea și sensibilizarea comunității locale cu privire la recuperarea acestor copii
⃰ conștientizarea comunității școlare și implicarea acesteia în transformarea școlii într-o școală care să
integreze toți elevii
⃰ implicarea părinților din clasă, cu scopul acordării sprijinului pentru copiii cu nevoi speciale
⃰ elaborarea programelor școlare de informare și pregătire a comunității locale pentru educația
incluzivă, ceea ce înseamnă adaptarea școlii la cerințele speciale ale fiecărui copil, indiferent de
natura problemelor avute, aplicarea de metode și tehnici de lucru adaptate nevoilor copilului.
⃰ implicarea comunității în sprijinul copiilor cu nevoi speciale
Fie că ne place, fie că nu ne place să recunoaștem, aproape în toate clasele există măcar un copil cu
nevoi speciale care necesită mai multă atenție din partea noastră, care poate avea documente și să
ateste nevoile lui speciale sau nu. Însă, ochiul vigilent și profesionist al unui cadru didactic cu
experiență, va recunoaște întotdeauna copilul cu nevoi speciale și, va trebui să găsească metode
potrivite de predare, de a-l face să înțeleagă conținutul predat, metode de evaluare, potrivite acestuia,
care să evidențieze esențialul și ce a înțeles, nu ce nu știe copilul cu CES.
Așadar, integrarea în școla de masă a copiilor cu nevoi speciale, presupune:
∞ asigurarea programelor de sprijin individualizate pentru copiii cu cerințe speciale
∞ educarea copiilor cu cerințe speciale în școli obișnuite, alături de copii normali
∞ educarea tuturor copiilor pentru înțelegerea și acceptarea între ei a elevilor cu CES

∞ asigurarea serviciilor de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență
medicală și socială) în școala respectivă
∞ acordarea sprijinului necesar personalului didactic și a managerilor școlii în procesul de proiectare
și aplicare a programelor de integrare
∞ permiterea accesului copiilor cu cerințe speciale la programul și resursele școlii normale
( teren sport, bibliotecă, atelier, laboratoare...)
∞ încurajarea relațiilor de prietenie și comunicarea între toți copiii din clasă și școală
∞ implicarea părinților în viața școlii
∞ aceeptarea schimbărilor în organizarea și dezvoltarea activităților înstructiv-educative din școală
Este clar că elevii cu cerințe speciale au anumite probleme de ordin medical- biologic,psihic și
primesc un tratament, cu scopul însănătoșirii sau măcar integrării lor în viața cotidiană. Familia are
un rol extrem de important prin implicarea ei în activitățile copilului .
Factorii sociali atrag atenția asupra rolului contextului social în care se face educația, respectiv
asupra valorii și importanței pe care statul și diferite alte instituții o acordă învățământului, în ceea ce
privește integrarea, succesul profesional și social al elevilor.
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UTLIZAREA TIC ÎN SPRIJINIREA ELEVILOR CU CES
Prof. Ioan Maria
Liceul Tehnologic “Justinian Marina” Băile Olănești
Principiile de bază ale adaptării mediului școlar la necesitățile elevilor cu dizabilităţi derivă din
modelul social al abordării dizabilității și se focusează pe proiectarea mediului în felul în care acesta să nu
creeze bariere pentru participarea și activitatea persoanelor. Principalele caracteristici ale unui astfel de
mediu sunt: siguranța, accesibilitatea, conveniența, flexibilitatea, adaptabilitatea, durabilitatea, ușurința în
utilizare.
Fiecare elev are propria individualitate, indiferent dacă are sau nu CES, în toate tipurile de
dizabilități, dificultățile pot varia de la un grad ușor la unul sever și mulți elevi vor avea dificultăți în mai
multe domenii de învățare, este foarte importantă asigurarea echității, astfel încât toți elevii să-și poată
realiza potenţialul şi aspiraţiile și să dobândească cunoștințe și aptitudini aplicabile și utile în viața de zi cu
zi, strategiile de sprijinire a elevilor cu CES sunt promovate activ
TIC poate fi utilizată pentru a sprijini activităţi din cadrul procesului de predare şi învăţare, în
diverse moduri, pentru:
a sprijini profesorii în procesul de evaluare a punctelor tari şi deficienţelor cu care se
confruntă elevii şi pentru a propune strategii de satisfacere a nevoilor acestor elevi;

a oferi un mijloc alternativ de comunicare scrisă şi orală pentru un număr de elevi;
a oferi posibilitatea elevilor să acceseze curriculumul şi să participe la ore;
a crea resurse diferenţiate şi multi-senzoriale care să satisfacă nevoile individuale de
învăţare;
a sprijini profesorii în procesul de stabilire a ţintelor individuale pentru elevi şi de
înregistrare şi raportare a progresului obţinut de aceştia;
Avantajele utilizării TIC:
motivarea elevilor, dezvoltarea interesului pentru studiu;
lecţii diferenţiate, în funcţie de potenţialul fiecărui elev;
învăţarea individualizată;
învăţare activă, eficientă, interactivă;
accesibilizarea fenomenelor;
rol administrativ;
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;
climat de cooperare.
Crearea unui climat incluziv favorabil în sala de clasă, tratarea în mod egal a tuturor elevilor va
contribui la o mai bună implicare și participare a elevilor cu CES la activitățile didactice, favorizând relatii
reciproce de respect și înțelegere între elevi.
În școala noastră, cadrele didactice dețin un rol esenţial în a-i învăţa pe elevi să fie îngăduitori, să
aibă o atitudine amicală, de stimă şi respect faţă de toți colegii, identificând modalităţi de fortificare a
acestor relaţii, acordaând sprijin pentru a raspunde elevilor cu nevoi diferite, stabilind relații bazate pe spirit
de echitate, pe empatie şi respect reciproc, pe comunicare deschisă şi constructivă între toţi elevii, inclusiv
elevii cu CES.
Elevii sunt atrași de noua predare online, există un variat material suport de desfășurare a orelor în
această formă.
Resurse utile în format digital pe care le folosim la activități:
www.manuale.edu.ro (manuale digitale)
clasamea.eu/ (materiale didactice, activități, experințe)
gombis.ro/jigsaw-puzzle (jocuri puzzle)
learningapps.org/(module de învățare mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru a crea și gestiona
online)
www.esero.ro (resurse online )
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)
Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități:
EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare sub forma
unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul video)
Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare interactivă Are elemente
de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, realitate virtuală, obiecte 3D, simulări
PhET)
Quik (realizare de film din fotografii deja existente)
Google Jamboard (tablă interactivă)
Jigsaw puzzle (jocuri gratuite).
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)
Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de proiecte)
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ÎNVĂȚAREA ÎNTR-UN MEDIU INCLUZIV
Prof. Neacșu Daniela Ramona
Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Rm. Vâlcea
Este important să specificăm faptul că, într-un fel sau altul, fiecare copil necesită un anumit tip de
sprijin (în învățare – probleme în înțelegerea unui anume concept matematic, emoțional – divorțul
părinților, fizic – boala, senzorial – poartă ochelari, social – provine dintr-o familie nevoiașă etc.). Nevoile
de sprijin pot apărea ca urmare a oricărui factor care dă naștere unei bariere de învățare. Deseori aceste
nevoi sunt temporare și pot fi depășite prin acțiuni de remediere, însă există o minoritate de elevi care are
nevoie de sprijin la un nivel care depășește posibilitățile învățământului de masă și care, în urma unei
evaluări formale, beneficiază de servicii educaționale speciale. De obicei, aceștia sunt numiți elevi cu
cerințe educative speciale (CES).

Dacă în trecut, se obișnuia ca acești elevi să fie plasați în școli sau instituții speciale, în prezent, se
sugerează ca, ori de câte ori este posibil, să se evite segregarea și să se asigure integrarea în școlile și clasele
de masă.
Pe plan internațional, în jurul problemei integrării elevilor cu dizabilități au avut loc nenumărate
dezbateri. Următoarele două extrase (Chik Pat, 2007) au fost preluate de pe un website, unde cadrele
didactice își împărtășesc opiniile și discută chestiuni arzătoare. Ambele cadre didactice pe care le cităm
lucrează în școli recent devenite incluzive prin integrarea copiilor cu dizabilități.
Profesorul de gimnaziu a spus: ,,Cred că ingredientele esențiale sunt rezumate în trei cuvinte:
decizia și dorința reală ca acest lucru să se întâmple cu adevărat, spre deosebire de simpla enunțare
verbală; relația și gradul de comunicare între serviciile implicate, cu accent pe locul copilului și al familiei
și nu pe tipul serviciului responsabil; resursele care trebuie să fie disponibile pentru ca incluziunea să se
poată întâmpla.”
Învățătorul a spus: ,,Am în clasă un băiat autist. M-am străduit să găsesc modalități pentru a lucra
cu acest băiat și pentru a-l ajuta să progreseze. Anul acesta a făcut un efort uriaș dar, la sfârșit, am simțit
că incluziunea a trebuit să fie făcută, iar băiatul a meritat și a fost îndreptățit să fie inclus. Simt că și eu
am avut de învățat din experiența aceasta. Am fost nevoit să descopăr ce anume îl motivează pe copil și
punctele lui tari. A trebuit să-mi schimb modul de predare, am devenit mai calm și mai liniștit, pentru a-l
tempera în momentele dificile.”
Specialiștii au stabilit mai mulți pași în combaterea discriminării:


Abordarea critică a stereotipurilor și a prejudecăților încă din preșcolaritate. Este bine cunoscut
faptul că cei mici încep să-și formeze opinii despre persoane care sunt diferite față de ei în perioada
preșcolară. Ca adulți și educatori, trebuie să avem o atitudine pozitivă în legătură cu aceste diferențe,
astfel încât, în loc de a dezvolta sentimente negative față de aceste persoane, copiii să crească
conștienți de faptul că persoanele diferite sunt interesante, atractive și este distractiv să te joci cu
ele;



Să plasăm persoanele aparținând minorităților sau a persoanelor cu dizabilități în poziții de
autoritate în cadrul școlii, chiar și pentru perioade scurte de timp, modificând astfel maniera în care
copiii ajung să privească persoanele care au fost percepute în mod tradițional ca ,,dezavantajate”
sau mai puțin capabile (putem identifica eventual persoane din comunitate care pot veni și ocupa o
funcție de conducere în cadrul școlii pentru câteva ore, de exemplu ajutând la realizarea unor
activități la nivelul clasei);



Să încurajăm elevii să se gândească la diferențele ce există între ei și alte persoane și să analizăm
critic mesajele transmise de mediul în care trăiesc și așteptările pe care aceste mesaje le pot genera;



Să decorăm clasa/ școala cu imagini pozitive ale unor oameni diferiți;



Să desfășurăm lecții/ activități în care eroii sunt personaje din alte culturi/ rase etc.
Concluzionând, copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de

terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări
motorii. De asemenea, vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. Stilul de
predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai mare de informaţii să
fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al
copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum
este necesar să fie învăţat.
Copiii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi, astfel încât consultarea
psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie făcute cât mai precoce, cu implicarea tuturor
factorilor educaţionali (familie, cadre didactice).
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JOCURI ŞI EXERCIŢII PENTRU CORECTAREA DEFICIENŢELOR
DATE DE SINDROMUL ADHD
Prof. Pavelescu Paula
Școala Gimn. ,,Anton Pann”, Rm. Vâlcea
1. Twister pentru degete
Pregătim copilului o foaie cu cercuri colorate de diferite dimensiuni. Îi oferim diferite instrucţiuni: pune un
deget pe un cerc roşu, pune arătătorul pe un cerc albastru, etc. Putem creşte complexitatea jocului, dacă
vedem că reuşeşte să urmeze instrucţiunile (pune inelarul de la mâna stânga pe un cerc verde mic). Jocul
poate contribui la îmbunătăţirea concentrării, memoriei şi să încurajeze controlul asupra comportamentului
impulsiv.
2. Pământ, apa, cer
Stabilim cu copilul locaţiile: la dreapta este apă, la stânga cerul, iar în mijloc pământul. Părintele va indica
o direcţie cu mâna, iar copilul va trebui să se aşeze în locul potrivit. Uneori părintele va indica eronat: le va
arăta alt loc decât a strigat. Jocul îl va ajuta pe copil în operarea cu informaţii de mai multe tipuri, la
dezvoltarea memoria de lucru şi concentrarea atenţiei.

3. Construieşte modelul
Pentru acest joc, putem utiliza creioane sau beţişoare. Vom realiza un model: 3 creioane rosii, 2 creioane
verzi, 1 creion galben. Punem deoparte creioanele şi cerem copilului să repete modelul. Copiii cu deficit de
atenţie, nu reuşesc întotdeauna să urmeze instrucţiunile date. În acest caz, formularea instrucţiunilor,
concomitent cu demonstrarea, îl va ajuta pe copil să se concentreze asupra a ceea ce are de realizat.
4. Imită-mă!
Avem nevoie de un săculeţ umplut cu jucării din pluş ce se poate aşeza pe capul copilului. Vom folosi şi
noi un astfel de săculet, iar copilul va imita mişcările noastre: ne plimbăm, ne aplecăm uşor în faţă, ne lăsăm
pe genunchi, ne rotim, fără a scăpa sacul de pe cap.
5. Frumoasa din pădurea adormită
Avem nevoie de o baghetă magică şi dacă reuşim să atingem copilul, acesta va adormi ca şi personajul din
poveste. Copilul va sta întins, fără să se mişte, până când va simţi pupicul salvator al prinţului (educatoarea).
Pe parcursul jocului, copilul îşi va antrena atenţia pentru a evita atingerea baghetei magice, apoi îşi va
exersa capacitatea de autocontrol pentru a rămâne nemişcat. În final, va menţine atenţia activă pentru a
simţi pupicul eliberator. Această activitate le oferă posibilitatea de a-şi antrena capacitatea de concentrare.
6. Îngheaţă!
Un copil aleargă şi ceilalţi vor încerca să-l prindă. Daca cineva a reuşit să-l atingă, copilul „va ingheţa” şi
va trebui să rămână nemişcat 10 secunde. Apoi, poate fugi din nou. Jocul este distractiv şi antrenează
autocontrolul.
Obiectivele jocurilor:
-

furnizează datele necesare determinării deficitului de atenţie a preşcolarilor, care duce la
neînţelegerea sarcinilor sau la nerespecarea lor;

-

ne arată dinamica grupului, în funcţie de cine cu cine se joacă;

-

depăşirea dificultăţilor în menţinerea atenţiei în sarcinile date sau la joacă;

-

posibilitatea de a-şi antrena capacitatea de concentrare.

Material didactic: două săculeţe umplute cu pluşuri, o baghetă „magică”, creioane colorate sau beţişoare
şi o foaie cu cercuri colorate.
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CALCULATORUL ÎN ȘCOALA ONLINE O PROVOCARE PENTRU COPIII CU
CES
Prof. Tamaș Maria Mirela
Prof. Loghin Antuza Mălina
Colegiul Național ,, Mircea cel Bătrân”, Rm. Vâlcea
Generațiile actuale par să prefere mediile digitale, urmărind conținuturi atractive, accesibile și
sistematizate. Cu toate acestea, rolul cadrului didactic în procesul educațional rămâne în continuare vital în
selectarea celor mai potrivite conținuturi, care să construiască competențe solide, precum și în oferirea
climatului emoțional adecvat învățării și a suportului moral, în stabilirea scopurilor de învățare și
monitorizarea procesului etc. În consecință, construirea unor coduri psiho-emoționale și comportamentale
care să faciliteze învățarea autoreglată devine o reală provocare, atât în contexte față în față, cât și în
contexte educaționale virtuale.Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile online sunt cei care se
angajează într-o pedagogie activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de învățare și, deopotrivă, la cele
emoționale ale elevilor
În acest articol ne propunem să oferim câteva din aspectele observate de către elevi, părinți, dar
și profesori, și ne vom limita doar la lucrurile care țin de fiecare dintre categoriile menționate (calitatea
semnalului la internet, tipul de procesor cerut de fiecare aplicație online etc., sunt aspecte care au fost pe
larg dezbătute în emisiunile de știri sau pe alte canale informaționale). Care au fost lucrurile care au
funcționat, care au fost provocările, ce soluții s-au găsit la acestea, sau ce soluții au fost propuse pentru
viitor sunt doar unele din lucrurile despre care am discutat în ultimele luni cu unii dintre elevi, cu părinții
acestora și cu unele cadre didactice.
1. Care au fost lucrurile prestabilite pentru buna funcționare a orelor?


Programul zilnic. Fiind acasă pentru elevi a fost uneori mai greu să respecte un program învățând
de acasă și fiind expuși la toate atracțiile casei (TV, telefon, tabletă, jucării, pat, fotolii etc. În măsura
în care părinții au monitorizat desfășurarea activităților și respectarea programului stabilit, în familie
au descoperit că le rămâne timp de activități extra-școlare și s-au putut bucura de timpul petrecut
împreună.



Organizarea pentru ziua următoare. Cadrele didactice (educatoare, învățătoare, profesori) au anunțat
care este programul pentru ziua următoare, când se va intra pe platformele online unde s-au
desfășurat orele de curs, cât vor dura orele, ordinea acestora etc., toate acestea au făcut mai ușor
pentru părinți și elevi să-și organizeze și planifice programul zilei următoare.



Timp limita pentru predarea lucrărilor, temelor etc. Deoarece elevii și părinții au fost informați de
către cadrele didactice care este ora până la care se acceptă să fie trimise temele pe e-mail, poze pe
Whatsapp etc., le-a fost mai ușor să găsească motivația de a se apuca de acestea și de a le termina
la timp. S-a mers pe idea unor teme scurte și simple. Cu cât temele au fost mai scurte și termenele

de livrare au fost de pe o zi pe alta, cu atât le-a fost mai ușor elevilor să se mobilizeze pentru
realizarea lor.


Folosirea indiciilor vizuale în planificare și bifarea activităților finalizate (cartonașe de lucru, liste
cu sarcinile de lucru). Rol: predictibilitate și control în argumentare (am stabilit de comun acord
aceste lucruri).

2. Relatia profesori-părinți. Este evident ca pentru părinții copiilor cu dificultăți de învățare scoala
online a fost de două ori mai dificilă. Întrucât părinții au fost nevoiți să se implice mult mai mult în
activitățile școlare ale copiilor lor, a fost nevoie de o mai bună comunicare între părinți și cadrele
didactice. Aceasta comunicare a fost realzată prin:


Grupuri de Whatsapp, FB. Pe aceste platforme au fost trimise temele, fișele de lucru, link-urile către
platformele online de desfășurare a orelor de curs, link-uri utile etc.



E-mail. Folosit îndeosebi pentru temele lucrate de acasă, dar și pentru mesaje personalizate.
3. Relațiile dintre elevi.


”Pauze online”. Acestea au apărut ca o nevoie firească a copiilor. Și în condiții obișnuite de școală
copiii vor spune că la școală cel mai mult le plac pauzele, astfel că de ce ar fi deosebit acest lucru
în școala online, în condiții de distanțare socială. Nevoile copiilor cu CES de a socializa s-au
manifestat în toate aceste 3 luni și numai părinții știu cât de creativi au devenit pentru a le răspunde
acestor nevoi. Din păcate nu toți elevii au avut parte de astfel de pauze, însă cei care le-au avut au
descris cu plăcere interacțiunile dintre ei.



Diverse activități care pot fi făcute online în grupul de elevi în mediu online. În această perioadă au
fost organizate zile de naștere online, petreceri în pijamale online, teme online cu câte un părinte
mai bun la o materie.
4. Organizarea spațiului.



Zona de lucru pentru desfășurarea orelor online să fie curate, birou cât mai liber, fără elemente care
să distragă atenția. Acest aspect a fost adus în discuție cu părinții elevilor din clasele mici, sau cu
părinții elevilor diagnosticați cu ADHD, sau care se confruntă cu o tulburare de învățare.



Foarte important pentru elevi si parinti a fost existența unui spațiu în cadrul căruia să nu intre alte
persoane pe durata orelor online. Din fericire mulți copii au reacționat cu umor când pe Zoom,
Google Meet etc., au apărut și alți membri ai familiilor lor, și multe din aceste situații au devenit
anecdotice. Au existat însă și situații când copiilor li s-a făcut rușine de incidentul apărut și poate
că este mai bine să evităm astfel de incidente pe viitor. Copiii din centrele de plasament au avut o
problema in lipsa spatiului intim pentru desfășurarea orelor online. Acest lucru l-am realizat facând
o vizita la căsuța de la Ocnele Mari a Fund. ,, Inimă pentru inimă”.

5. Organizarea materialului.



Simplificarea materiei prin lectii: mai scurte și cu mai multe exemple. Materiale video cu explicații
și exerciții pe care elevii să le poată revizualiza la nevoie. Mai mulți elevi au resimțit absența
explicațiilor venite din partea profesorilor, precum și a posibilității de a-i cere acestuia să repete
atunci când nu au înțeles. Soluția a venit atât din partea unor elevi, cât și a unor profesori care s-au
descurcat mai bine cu tehnica și au făcut unele demonstrații video pe care le-au încărcat pe grupurile
online.



Liste de întrebări posibile la care elevii pot veni cu completări. Oferirea de recompense pentru elevii
implicați și care vin cu sugestii bune și/sau inedite de întrebări. Acest exemplu vine din clasele
primare și a dat roade în această perioadă.

6. Flexibilizarea standardelor.


Obținerea implicării din partea elevilor și identificarea de activități care să-i ajute să-și folosească
zilnic gândirea. Am primit mai multe descrieri de la diverși elevi care au fost plăcut impresionați de
unii profesori care au desfăurat ore mai puțin formale și s-au folosit de evenimentele de zi cu zi
pentru a-și susține lecțiile și temele de gândire. Astfel, caracterizarea unor personaje a devenit mai
interesantă când au fost folosite personaje reale cu trăsături similare ale celui analizat pentru școală.

7. Grup țintă specific: copiii cu cerințe educaționale speciale (CES).


Secvențierea și segmentarea sarcinilor de lucru. Îi ajută să se ocupe pe rând de câte o singură
secvență și să se bucure de succesul rezolvării acesteia. Elevii cu CES renunță adesea doar la vederea
cantității de material pe care îl au de învățat, sau de lucrat. Împărțirea acestuia îi motivează să lucreze
pe fiecare segment în parte.



Identificarea canalului senzorial preferat: vizual, auditiv, practic și adaptarea materialului educativ.
Aceasta este o sarcină complicată care le revine de multe ori părinților în această situație și trebuie
menționat că au și de ce să se bucure când vor constata cum copilul lor devine mai receptiv și
înțelege mai repede și mai ușor informațiile recepționate pe canalul senzorial preferat.



Implicarea adulților și/sau a fraților care pot fi resurse. Uneori copii colaborează mai bine la teme
cu alți adulți decât cu părinții lor și elevii cu CES seamănă mult din acest punct de vedere. Implicarea
fraților ajută, cu atât mai mult cu cât aceștia vor ști să adapteze mai ușor nivelul explicațiilor funcție
de vârsta și specificul fratelui cu CES.
8. Concluzie:
Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic,
pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând
cu materialele și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod
acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi
modului în care elevii își iau notițe, dificila administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte
care trebuie regândite și îmbunătățite.
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LOGOPEDIA LA DISTANȚA
Prof. Mariana Lazăr
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea,
Centrul Logopedic Interşcolar

Complementar activităților educaționale desfășurate în unitățile școlare și venind în sprijinul
acestora, Centrul Logopedic Interșcolar are un management specific, aflat la aflat la interacțiunea dintre
psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie, sociologie, științele comunicării, etc. În contextul noilor
cerințe privind realizarea activităților logopedice la distanță, în regim online, se impune reorganizarea
modului de funcționare, fără a afecta calitatea activităților cu elevii și rezultatele estimate cu ocazia
evaluării inițiale.
Managementul activităţilor logopedice este reprezentat de ansamblul acţiunilor de planificare,
organizare și îndrumare cu privire la demersurile specifice din cabinete pentru corectarea tulburărilor de
vorbire şi a efectelor acestora în planul personalităţii copiilor din şcoli și grădinițe.
Obiectivele generale şi specifice, ale satisfacerii nevoilor concrete de corectare a limbajului copiilor
trebuie urmărite temeinic, indiferent că activitățile se desfășoară în școală sau online.
La îndemână pentru fiecare profesor logoped și de mare eficiență sunt activitățile metodice, în
special cele ale Centrului Logopedic Interșcolar. În cadrul întâlnirilor metodice, sunt bine primite, și intens
apreciate, schimburile de bune practici, prezentările unor materiale de mare interes, spre exemplu
Tulburările de voce la cadrele didactice.
Pentru activitățile desfășurate la distanță, sunt necesare noi căi de comunicare online, aparte de
grupurile de lucru deja formate și utilizate în anii precedenți.

Aplicația WhatsApp, des utilizată în mediul urban și rural, nu satisface în totalitate exigențele
profesorilor logopezi, materialele în format electronic neputând fi vizionate în timpul lecției. Se impune
cunoașterea altor căi de comunicare împreună cu modalitățile de utilizare ale acestora. Spre exemplu,
utilizarea aplicației ZOOM permite scrierea și desenarea în direct, prezentarea de materiale și comunicarea
eficientă cu mai mulți copii. De asemenea, utilizarea Google meet are specificul său de lucru cu grupuri
mari, facilități de realizare, comunicare și prezentare de materiale.
Planificarea activităţilor presupune organizarea cabinetelor, dotarea corespunzătoare, contactarea
cadrelor didactice din școlile arondate, depistarea copiilor cu tulburări de vorbire și alte tipuri de deficiențe,
diagnoza / prognoza și planificarea intervențiilor, cu scopul general de creştere a eficienţei procesului
instructiv-educativ. Obiectivele, sarcinile, competențele și responsabilitățile sunt specifice activității
realizate cu copiii / elevii / tinerii școlarizați pe diferite niveluri, majoritatea lor fiind formată din logopați
preșcolari și școlari mici.
Pentru fiecare profesor logoped, activitățile corectiv – recuperator – compensatorii sunt prioritare,
indiferent de calea de comunicare, față în față sau online. Acestea sunt complementare celor de predareînvăţare-evaluare de la grupă/clasă. De aceea, colaborarea strânsă cu cadrele didactice și legătura
permanentă cu familiile oferă logopedului posibilitatea de a identifica modalitățile de intervenţie şi de
adoptare a celor mai potrivite programe de lucru.
În logopedie, managementul specific se referă la competențele de abordare terapeutică a activității,
de a ține permanent cont de structura personalității copilului, de condițiile concrete de viață ale fiecărui
copil, de cerințele școlare cărora trebuie să le răspundă, precum și realizarea consilierii părinților și cadrelor
didactice. Prin urmare, managementul în logopedie înseamnă corelarea activităților din cabinet, sau derulate
online, cu activitățile de învățare, ținând cont de condițiile sociale și culturale ale copilului. S-a realizat
astfel, un Ghid metodologic pentru activitatea didactică cu elevii care nu au acces la tehnologie, la nivelul
Centrului Logopedic Interșcolar și, într-o formă mai cuprinzătoare, și la nivel județean.
În perioada preșcolarității, activitățile logopedice pregătesc copilul pentru integrarea facilă în clasele
primare și obținerea rezultatelor așteptate de familie și educatoare. În acest interval, munca complementară
corectivă a educatoarei reprezintă o condiție importantă a obținerii rezultatelor, alături de implicarea
continuă a familiei în corectarea vorbirii și continuarea exercițiilor specifice.
Școlarul mic este asaltat de parcurgerea programei școlare de la clasă care, pentru el, devine
activitatea cea mai importantă. Totuși, baza obținerii de rezultate bune nu se află în mulțimea paginilor cu
exerciții grafice pregătitoare, așa cum mulți părinți consideră, ci în abordarea activităților în ritmul
copilului, pe înțelesul lui și cu obținerea micilor satisfacții de care, chiar el are neapărată nevoie.
Se impune consilierea logopedică a părinților, o activitate – condiție a obținerii rezultatelor privind
corectarea / recuperarea / compensarea limbajului copiilor logopați. În condițiile logopediei online, aceasta
se traduce în minute bune petrecute la telefon cu părinții sau pe alte aplicații.
În logopedie, calitatea activităților înseamnă:
-

Confortul copilului, satisfacția asupra rezultatelor obținute,

-

Recunoașterea activității logopedice ca o condiție a integrării facile a copiilor în școală,

-

Creșterea încrederii în sine, dezvoltarea armonioasă a personalității copilului,

-

Eficiența activității relaționată la timpul de corectare-recuperare-compensare, indiferent de modul
de realizare, la cabinet sau online.

-

Evaluarea progresului.

În condițiile desfășurării online a activităților, când profesorii logopezi utilizează diferite canale de
comunicare cu copiii, într-un mod inedit de abordare și desfășurare a lecțiilor sunt accesate pagini web,
instrumente, aplicații pentru materiale și activități online. Apreciem Platforma Timlogo.ro, unde este
evidențiat rolul părinților de a continua activitățile acasă sau chiar de a le iniția.
Apreciem bogăția materialelor din mediul virtual și posibilitatea de a crea noi înșine după nevoi,
materiale și jocuri interactive, în mod special pentru anumiți copii, pentru a sprijini recuperarea /
compensarea limbajului sau pentru a citi sau învăța anumite teme, spre exemplu: Logopedia de acasă in
imagini și cuvinte – carte virtuală, Iedul cu trei capre – carte virtuală, Trenul cu litere și cuvinte – joc
interactiv, Roata cu onomatopee – joc interactiv, S-au & sau – joc interactiv... Desigur, s-au utilizat o serie
de materiale intuitive în cadrul activităților video, dar și fișe de lucru, evaluate tot prin modalități oferite de
mediul virtual.
Rezultatele în domeniul achizițiilor, recuperării și dezvoltării vocabularului, îmbunătățirii
pronunției, însușirii lexiei și grafiei, precum și dezvoltării armonioase a personalității copilului, înseamnă
rezultate şcolare mai bune, eficienţă didactică și reprezintă rezultate ale unui management eficient al
cabinetelor logopedice.
În condițiile logopediei online, succesul depinde în mare măsură de implicarea familiei în activități
și de posibilitățile de accesare a platformelor sau aplicațiilor necesare comunicării, platformei de lucru
Timlogo și a materialelor transmise în format electronic.

LITERATURA ROMÂNĂ DIN CELE MAI VECHI TIMPURI ȘI PÂNĂ ÎN
ZILELE NOASTRE
Prof, Moșescu Antoanela Emanuela
Școala Gimnazială Nr.24 Galați
De-a lungul timpului, scriitori și oameni de cultură s-au preocupat de păstrarea valorilor românești,
de revalorificarea lor, astfel încât identitatea să nu devină un termen efemer. În maniera specifică fiecăruia,
aceștia au pledat pentru identitatea neamului nostru, constituită pe trei coloane trainice care ne-au asigurat
stabilitatea și existența înseși: limba, ca modalitate de comunicare și exprimare, căci dacă geografia impune
granițe, dacă istoria le alterează și le modifică evenimențial, limba deține taina care consfințește libertatea
spirituală. În acest context, alături de limbă se impune factorul cultură, ca multitudine de creații materiale
și spirituale. O cultură este identitatea unui spațiu etnic, geografic și lingvistic, și reprezintă spiritualitatea

populației respective. Cultura este ceea ce are mai personal respectivul popor, viziunea sa asupra lumii;
este, dacă vreți, ceea ce are etern înlăuntrul lui. În fine, în al treilea rând, este religia, cu promovarea
valorilor morale ale credinței ortodoxe. Așa cum romînii s-au risipit în lumea largă, uimind cu inteligența
sclipitoare, punând asupra muncii, inventicii și creației lor semnul inconfundabil al românismului, avem și
o relație specială cu Dumnezeu. Filozofic vorbind, Dumnezeul românului nu este o ființă abstractă, o esență
imaterială a lumii, o putere impersonală. Dumnezeul românului apare ca o ființă vie, reală, particulară.
Mircea Vulcănescu spunea că „ ... Nu numai arătarea lui Dumnezeu umblând prin lume, dar toată lumea e
concepută de român ca o revelație continuă, ca o permanentă teofanie.” Poate de aceea, românii vorbesc
cel mai adesea și direct cu Dumnezeu, i se adresează și îl invocă în rugăciune, îl fac părtaș la toate bucuriile
lor, dar îi și solicită binecuvântarea și sprijinul în momentele de cumpănă.
Deși aceste coordonate au rămas neschimbate de-a lungul timpului, am parcurs un firesc poces de
evoluție, fără ca, însă, identitatea noastră să-și piardă specificitatea. Mihai Eminescu remarca acest aspect
și o spunea cum numai el știa să o spună de limpede: „Identitatea e materia primă a destinului nostru
[…], substanța din care noi ne alcătuim un un portret care trebuie să fie mereu asemănător cu noi
înșine și în același timp pe potriva veacului și a lumii în care ne aflăm. Și popoarele cu destin istoric
nu sunt popoare care adorm într-o identitate gata făcută, ci popoarele care sunt capabile în
permanență să-și alcătuiască un portret și să nuanțeze identitatea în funcție de un context, fără ca
prin aceasta să fie ipocrite sau oportumiste”.
Contribuția în contemporaneitate a marilor oameni de cultură nu este mai puțin substanțială decât a
predecesorilor. Selectăm, aleatoriu, nume ca ale lui Alexandru Philippide, Bogdan Petriceicu Hașdeu,
Vasile Pârvan, Tudor Vianu, Lucian Blaga, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu ori Constantin Noica dintr-o
pleiadă de mari cărturari patrioți ai secolului trecut sau Solomon Marcus, Mircea Malița, ori Marius Sala
dintre cei care ne-au părăsit de curând.
Școala românească trebuie să-i învețe pe cei încredințați băncilor școlii că frate nu e doar apelativul
folosit de tineri într-o conversație fără substanță, că privind în oglinda acestui timp din ce în ce mai puțin
poetic trebuie să-l adore pe Eminescu, dar să-l și iubească în aceeași măsură pe Grigore Vieru. Câți știu,
câți simt că aceleași păsări umplu cu trilul lor văzduhul, că același vânt mișcă frunzele arborilor seculari?
Credem că aici se precizează misiunea școlii de a reîncărca sufletul tineresc cu elanul patriotic, cu admirația
și prețuirea pentru realizările înaintașilor, dar și cu dorința de depășire a acestora, printr-un cât mai susținut
efort pentru autodepășire ca o cale sigură a propășirii continue a neamului românesc și a valorilor sale,
dovedind că „tot ce-i românesc nu piere”.
„Misiunea istorică a unui popor se judecă după creațiunile lui spirituale. Singure valorile culturale
justifică existența și misiunea unui popor.” (Mircea Eliade, Despre Eminescu și Hașdeu)

MODALITĂȚI DE INTEGRARE A COPIILOR CU C.E.S.
Prof.Lilă Cornelia
Școala Gimnazială Novaci, oraș Novaci, jud.Gorj
Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului
social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să
rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui individ şi la
capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare.
Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative
permit elevului satisfacerea

interesului pentru

cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea

înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor ,stimulează si dezvolta învățarea prin cooperare.
Metodele care favorizează înțelegerea conceptelor si ideilor, valorifica experiența proprie a elevilor sunt:
discuția, dezbaterea, jocul de rol. Metodele care stimulează gândirea si creativitatea îi determină pe elevi
să caute și să dezvolte soluții pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze situații date sunt: studiul
de caz, rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați sa lucreze productiv unii
cu alții si sa-si dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul in grupuri mici.
Timpul pe care un copil îl petrece la școală oferă oportunități neprețuite de învățare. Oportunitățile
pierdute în acest moment pot avea un impact major asupra șanselor pe care le va avea copilul în viață. De
aceea, este vital ca cei care au nevoie de ajutor suplimentar să beneficieze de sprijinul adecvat la momentul
oportun.
Mecanismul de certificare a cerințelor educative speciale este aplicat si in cazuri nespecifice pentru
ca singurul lucru mecanism disponibil prin care se poate obține sprijinul dorit: de exemplu, in cazul copiilor
care se confrunta temporar cu dificultăți sociale sau emoționale sau care au nevoie de ajutor suplimentar
pentru "a recupera".
Copiii care se confruntă cu dificultăți pe termen scurt și care ajung să aibă probleme pe termen lung
- timpul alocat unei evaluări oficiale pe CES poate să ducă la neacordarea sprijinului în momentul oportun,
astfel încât, în momentul în care sprijinul este disponibil, dificultatea este deja agravată.
Nevoile de sprijin pot apărea ca urmare a oricărui factor care da naștere unei bariere de învățare,
factor legat de tulburări sociale, emoționale, cognitive, lingvistice, fizice sau senzoriale, de situația familială
sau a asistentei medicale de care beneficiază.
Cadrele didactice trebuie să-și găsească locul în procesul de predare-învățare al fiecărui elev cu
CES.
Putem elabora strategii pentru a oferi mai mult sprijin elevilor. Acesta poate fi necesar din mai multe
motive, printre exemple de elevi care pot fi subiecți ai sprijinului suplimentar sunt cei care: sunt agresați;
au limba maternă diferită de limba în care sunt instruiți; au dificultăți sociale, emoționale sau de

comportament; au dificultăți de învățare; sunt părinți; au tulburări senzoriale sau motrice; nu frecventează
regulat școala; nu sunt îngrijiți de către familie.
Cadrele didactice vor lucra în cooperare și vor implica și părinții pentru a le oferi sprijin copiilor.
Nevoile de sprijin sunt un subiect care trebuie tratat la nivelul întregii școli. Întregul personal didactic
trebuie sa se informeze în detaliu despre nevoile individuale ale cursanților și colaborează pentru a-i ajuta
pe aceștia să-și atingă potențialul maxim.
Nevoile de sprijin sunt și o chestiune interdisciplinară. In acest domeniu trebuie sa se implice experți
în discipline variate, cum ar fi: cadre didactice, psihologi, logopezi, consilieri școlari, profesori de sprijin
și mediatori școlari care colaborează pentru a furniza ajutorul potrivit la momentul oportun.
Cadrele didactice vor colabora cu părinții elevilor cu CES pentru a găsi împreună cele mai potrivite
soluții pentru acești copii.
Tot ceea ce trebuie sa facem este sa practicăm un învățământ diferențiat. Exista 9 moduri principale
de diferențiere a sarcinilor la nivelul clasei:
Volum. Putem adapta numărul de elemente pe care elevul trebuie să le învețe și să le completeze. De
exemplu, reducem numărul termenilor științifici pe care elevul trebuie să-i învețe într-o lecție;
Strategii didactice. Putem adapta metodele de predare. De exemplu, folosim diverse materiale didactice
ilustrate, planificăm introducerea mai multor exemple practice, planificăm activități practice, recurgem la
grupuri de învăţare prin cooperare.
Participare. Putem adapta măsura in care elevul este implicat activ in rezolvarea sarcinii. De exemplu, la
geografie, un elev va tine globul pământesc, in timp ce alţii indica locurile pe harta.
Timp. Putem adapta timpul alocat învățării, completării unei sarcini sau unui test. De exemplu, creăm un
orar individualizat pentru finalizarea unei sarcini; stabilim ritmuri de învățare diferite (creștem sau reducem
ritmul) pentru unii elevi.
Nivel de sprijin. Putem aloca mai mult sprijin individual anumitor elevi. De exemplu, apelăm la elevi care
să își ajute colegii, cadre didactice de sprijin, tutori elevi (de aceeași vârstă sau mai mari).
Dificultate. Putem adapta nivelul conținuturilor, tipul problemei, regulile pe care elevul le poate folosi in
rezolvarea sarcinii. De exemplu permitem utilizarea calculatorului la ora de matematica, simplificam
instrucțiunile pentru rezolvarea sarcinii, schimbam regulile pentru a răspunde nevoilor elevilor.
Rezultat. Putem adapta modul in care elevul poate răspunde cerințelor. De exemplu, in loc sa răspundă la
întrebări în scris, dam voie elevului să răspundă oral, folosim un caiet de comunicare pentru unii elevi,
permiteți elevilor sa demonstreze cunoștințele pe care le au prin utilizarea unor mijloace practice.
Modificăm curriculum-ul. Putem adapta obiectivele sau rezultatele așteptate folosind același conținut. La
geografie, de exemplu, dam unui elev sarcina sa localizeze doar tara pe harta, in timp ce alții trebuie sa
localizeze si orașul - capitala.
Înlocuim curriculum-ul. Putem folosi instrucțiuni si materiale de învățare diferite pentru a răspunde
scopurilor personale de învățare ale unui elev. De exemplu, in timpul unui test de limba, un elev își dezvolta
abilitățile de utilizare a calculatorului in sala de calculatoare.
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI
Prof. Nica Elena Loredana
C.N.I. Matei Basarab

De-a lungul carierei mele de profesor, am întâlnit câteva cazuri de elevi cu C.E.S., dar unul dintre ele
a avut un impact major, punându-și amprenta asupra menirii mele ca dascăl. Deși este un caz mai vechi,
am urmărit cu atenție, emoție și interes parcursul școlar al acestei eleve. Redau, în continuare, o parte
din observațiile acestui caz.
Implicarea familiei în procesul de formare şi dezvoltare al acestui copil este maximă. Mama alocă foarte
mult timp in fiecare zi pentru temele şi recuperarea rămânerii în urmă la învăţătură. De altfel, mama a fost
cea care a contrazis medicii şi a susţinut faptul că fata ei nu este autistă. Copila este foarte interesată de
limba romana, citeşte foarte mult, utilizează des dicţionarul când nu înţelege un cuvânt.
Eleva va fi antrenată în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu
respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;
În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări).
Astfel se vor aplica : dictări, transcrieri, copieri, exerciţii diverse de scriere, exerciţii de citire şi povestire
de texte scurte, jocuri de rol etc.
În ceea ce priveşte socializarea se vor aplica metode ca : joc de rol, metode de autocunoaştere şi
intercunoaştere, dezbateri astfel încât să eleva să înţeleagă care sunt „secretele” unei bune relaţionări cu cei
din jur şi că în mare parte de el depinde comportamentul colegilor în ceea ce îl priveşte.
Implicarea activă a părinţilor în programul de intervenţie a uşurat foarte mult munca profesorilor
implicati in acest caz.

Elevi
Idei de activități: jocuri de rol, activități de citire și de scriere după dictare;
Strategii de învățare: strategii didactice bazate pe metode activ-participative, activități de lucru individual;
Resurse: texte multimodale, fișe de lucru;
Evaluare: observarea sistematică, evaluarea individuală.

Părinți
În cadrul ședințelor cu părinții voi lansa provocarea de a-și motiva copiii să integreze colegul în diverse
activități care să îi crească stima de sine.
Idei de activități: lectorat cu părinții, dezbateri;
Strategii de învățare: activ- participative;
Resurse: seturi educaționale care au ca temă voluntariatul;
Evaluare: observarea sistematică, chestionarul pentru părinți.
Cadre didactice
În cadru ședințelor cu consiliul clasei voi prezenta dificultățile de învățare pe care le are elevul , pentru a
găsi cele mai bune soluții care să determine progresul. Aceste soluții se vor concretiza într-un curriculum
adaptat nevoilor sale de învățare.
Idei de activități: ședințe la nivelul consiliului clasei, adaptarea curriculumului;
Strategii de învățare (comune cu alți colegi): dezbateri;
Resurse: studii științifice, curriculum adaptat;
Evaluare: observarea sistematică, fișele de progres.

PLAN DE ACȚIUNE
PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI
Prof. Dobre Georgeta Daniela
C.N.I. Matei Basarab Rm. Vâlcea
Copiii cu cerințe educative speciale au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce privește
demersurile pe care le întreprindem în educația lor. Fiecare copil este diferit și special și are propriile nevoi,
fie ca este sau nu este un copil cu dizabilități. O educație separată ar duce la marginalizare și discriminare,
împiedicând formarea, împlinirea de sine și afirmarea personalității. In spatele unei nevoi speciale se află
un copil frumos , dornic să descopere lumea intr-un fel personal. Copilul caruia noi, de cele mai multe ori
îi vedem doar dizabilitatea visează să fie eroul din desene animate,astronaut,doctor sau orice altceva care
să dovedească lumii ca poate face lucruri mărețe.
Profesorul trebuie să asigure copilului un mediu școlar sigur și prietenos, stimulativ și adecvat
dezvoltării copilului cu cerințe educaționale speciale, astfel încât acesta să progreseze intelectual, fizic și
emoțional.
Pentru a realiza o incluziune cu succes a copilului cu dizabilități sunt necesare:


activități stimulative din partea elevilor, colegilor, părinților și cadrelor didactice



o evaluare a copilului înainte de integrarea sa educațională



colaborare cu specialiștii



flexibilitate și adaptare curriculară



program de sprijin individualizat



informații oferite elevilor clasei în care se va integra elevul cât și părinților acestora



conlucrare cu cadrele didactice care predau la clasa respectivă

ELEVI
Idei de activități
-activități care au ca obiectiv creșterea încrederii în forțele proprii
-se vor organiza cu elevii activități utilizand sisteme vizuale, liste și notițe, calendare ,acestea ajutându-l pe
copil să se organizeze mai ușor
-sarcinile de lucru să fie scurte și simple
-instrucțiuni pentru fiecare pas al sarcinii de lucru
-numele copilului trebuie rostit des pentru a- i capta permanent atenția
- este necesară așezarea optimă a copilului în clasă:
- să stea în prima bancă, cu un coleg cooperant și empatic, care îl ajută la nevoie și care îi poate deveni
prieten
- să nu fie agitaţie în jurul lui, ca să nu-i distragă atenţia, în jurul lui să fie elevi liniștiți;
- materialele didactice care îl ajută la învăţare să fie la îndemâna lui;
- tabla este recomandat să fie albă;
- jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia (Aruncam mingea pentru a ne
cunoaște,Pânza încrederii, Poștașul!, Ghici cine e? )
-activitati sportive
-activitati ecologice
-activitati artistice
- vizionarea unor filmulețe educative, a unor povești terapeutice, în funcție de cazul de dizabilitate (Cei trei
purceluși, În cautarea lui Nemo, Wall-e,Frumoasa și Bestia );
- activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională);
- conținuturile activităților adaptate în funcție de dizabilitate (PIP sau Plan de remediere, după caz);
- activități pe baza soft-urilor destinate elevilor cu dizabilități;
- activităţile să fie scurte şi să se pregătească mai multe variante pentru fiecare lecţie;
- formularea instrucţiunilor într-un mod accesibil;
- alocarea de timp suficient pentru sarcinile de învățare;
- organizarea unor momente frecvente de consolidare și exersare;
- formarea de rutine prin activităţi similare.
STRATEGII DE ÎNVĂȚARE
-adaptarea conținuturilor, avand în vedere aspectul cantitativ cat și calitativ
-adaptarea proceselor didactice , avand în vedere mărimea și gradul de dificultate al sarcinii, metode de
predare, metode de învățare prin cooperare, jocul didactic, metode active-participative și practie, folosirea
metodelor expozitive- povestirea, expunerea,explicația, descrierea

-utilizarea materialelor intuitive
-adaptarea mediului de învățare fizic, psihologic și social
învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe de învățare;
- tratarea diferențiată;
- valorizarea activității în fiecare oră;
- ancorarea de interesele copilului, hobbyurile lui, activităţile extraşcolare, pentru motivare.
-adaptarea procesului de evaluare pri proiecte și produse( scrise,orale, vizuale, kinestezice

RESURSE
- folosirea de material didactic adecvat și ușor de manipulat (socotitori, alfabetar magnetic, carioci, jetoane);
- mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv;
- mijloace IT (calculator, videoproiector, tabletă, CD-uri);
- cărți/reviste cu imagini;
- fișe cu scheme de fixare;
- resurse educaționale deschise;
- planșe tematice afișate permanent în clasă etc.

EVALUARE
-adaptarea procesului de evaluare prin proiecte și produse( scrise,orale, vizuale, kinestezice
-modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcție de potențialul individual
-evaluarea trebuie să vizeze progresul realizat, luând ca punct de plecare evaluarea inițial
-evaluarea trebuie să stimuleze dezvoltarea copilului
- observarea sistematică a comportamentului;
- autoevaluarea, dacă e cazul;
- aprecieri verbale;
- fișe de observare a comportamentului, a progresului.

CADRE DIDACTICE
Idei de activități
- colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de remediere, după caz);
- plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă;
- simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu
CES);
- ateliere de lucru/mese rotunde în cadrul Comisiei metodice;
- activități comune părinți-profesori-elevi (Copilul vostru-elevul nostru);
Strategii de învățare
- mese rotunde
- workshop-uri

- dezbateri
- interasistențe
- lucru în echipă

Resurse
- pliante/reviste/afișe informative
- tehnologii informatizate
- listă cu lucrări de specialitate
- cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului
necesar elevilor cu tulburări de învățare. Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru
evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a
orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu
dizabilități și/sau CES).
- materiale didactice adecvate.

Evaluare
- chestionare
- portofolii cu produsele activităților
- caietul profesorului.
PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

I. INFORMAŢII DE BAZĂ
NUMELE ŞI PRENUMELE: D.I.A.
GRĂDINIŢA/ŞCOALA:

DATA NAŞTERII: 12.09.2005

Liceul Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu Rm. Valcea

GRUPA/CLASA: a10-a invatamant profesional
II. STAREA ACTUALĂ A COPILULUI
STAREA ACTUALĂ DE SĂNĂTATE: CLINIC SĂNĂTOS
PREZENTAREA SINTETICĂ A EVALUĂRII: achiziţii şcolare slabe, este capabil să
manevreze diverse instrumente de scris și de desenat, necesită sprijin şi stimulare permanentă, are
probleme în adaptarea şcolară datorate dificultăţilor de învăţare, nivelul de inteligenţă este slab, iar
însuşirile aptitudinale sunt nesistematizate; recunoaşte cifrele și literele, dar nu poate scrie cuvinte
sau operații matematice decât cu îndrumare, caracter cu caracter

DISCIPLINA/ ARIA CURRICULARĂ VIZATĂ DE PROGRAM: REPREZENTAREA
ORGANELOR DE MAȘINI
INTERVENŢII ANTERIOARE:
III. PLANIFICAREA INTERVENŢIEI
OBIECTIVE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:
- identificarea organelor de maşini în funcţie de criteriul de clasificare.
- prezentarea însuşirilor organelor de maşini.
- Alegerea şuruburilor, piuliţelor

şi şaibelor, conform documentaţiei

tehnice, în vederea executării

asamblărilor filetate
DATA ÎNCEPERII ADMINISTRĂRII PROGRAMULUI: 10 ian 2021

INTERVAL DE TIMP: 6 luni
DATA EVALUĂRII ŞI REPROIECTĂRII PROGRAMULUI: 10 iunie 2021
ECHIPA DE INTERVENŢIE: profesor
IV. PUNEREA ÎN PRACTICĂ
PROGRAMUL DE INTERVENŢIE:
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Analiza rezultatelor parţiale:
După aproximativ o lună de la aplicarea programului, elevul are mai multă încredere în el, în clasă, în
colectiv este mai vesel. Din punct de vedere al informaţiilor legate de organele de masini respectiv șuruburi,
piulițe șaibe, rezolvă mult mai repede și mai corect cerințele acum, ajutorul suplimentar încă este necesar
pentru a înțelege cerințele. La fişa de evaluare a reușit să ia nota 5.
Rezultatele obţinute în urma aplicării programului:
La încheierea celor șase luni ale acestui plan de intervenţie personalizat, am observat că elevul se străduieşte
să înţeleagă, să asimileze cunoştinţele noi sau dobândite deja şi vine cu mult drag atât la orele specifice
programului de sprijin, cât şi în afara acestora pentru a sta de vorbă (în timpul pauzelor). Şi-a însuşit
elemente legate de tipurile de organe de mașini studiate, și-a format deprinderi de lucru cu instrumentele
de desen și reușește să execute schițe simple cu mâna liberă. Prezintă dificultăţi în scrierea după dictare,
datorate şi deficienţelor pe care le are în sistematizarea citit-scrisului şi reactualizarea literelor alfabetului,
şi în depistarea regulilor de reprezentare. Recomand ca elevul să rezolve zilnic exerciţii suplimentare de
scriere după dictare, efectuare de scheme, desene simple utilizând instrumentele.

Semnătura:

LIMBAJUL ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
Prof. Mihaela Popescu
Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud Argeș
Copiii cu tulburări de dezvoltare a limbajului, nu reuşesc să atingă nivelul de evoluţie potrivit vârstei
cronologice. Există încă de la început un decalaj faţă de cei normali, ei lalalizează puţin, apoi evoluţia
fonoarticulatorie este stagnată. Chiar dacă monosilabele dublate apar la timp, urmează o lungă perioadă de
latenţă. Cuvintele apar după 2-3 ani, simplificate, fonemele dificile lipsesc sau sunt înlocuite cu altele
simple, finalele se pierd, grupurile consonantice sunt reduse la consoanele mai uşor de pronunţat.
Etiologia tulburărilor de dezvoltare a limbajului
Cuprinde patru mari grupe de cauze pentru elevii colegiului nostru: factori neurogeni, somatogeni,
psihogeni şi constituţionali.


Factorii neurogeni pot acţiona în timpul sarcinii, la naştere cât şi după naştere. Unii factori
determină leziuni (micro sau macrosechelare). Bolile gravidei, care pot provoca asfixia fătului,
traumatismele obstetricale, cât şi bolile din copilărie sunt factori care „ating” creierul copilului şi
sunt o cauză serioasă a sindromului de nedezvoltare şi întârziere a limbajului. Cea mai mare pondere
în determinarea întârzierii o au tulburările hipoxice, cu hemoragii difuze care se manifestă clinic
prin microsechele neurologice (strabism, debilitate mentală, instabilitate psihomotorie). Cercetările
atestă o frecvenţă mai mare a sindromului la băieţi. Când procesul patologic interesează numai
elementele periferice, structurile limbajului prezintă întârzieri simple cu mari şanse de rezolvare.



Factorii somatogeni determină întârzierea globală a dezvoltării (boli cronice ale copilăriei, boli
infecţioase, mai ales repetate). Cei mai importanți factori somatogeni implicați sunt rahitismul,
tuberculoza, rujeola, varicela. Repetarea maladiilor într-un interval scurt de timp epuizează
organismul şi determină un tablou caracteristic: copii hipotrofici, hipodinamici, apatici, palizi, cu
dezvoltare psihomotorie lentă. Nu sunt deloc neglijabile bronhopneumoniile, otitele şi dispepsiile
cu mare răsunet cerebral şi somatic.



Factorii psihogeni sunt cei care conduc la refuzul copilului de a comunica. În această categorie
sunt incriminate: abandonul, mediu familial traumatizant, metode greșite în educarea copiilor, slaba
stimulare a dezvoltării vorbirii, încurajarea în folosirea unui limbaj incorect (stâlcit în primii ani)
pentru amuzament. Nu în ultimul rând, trebuie ținut cont că suprasolicitarea copilului prin
bilingvism introdus la vârsta ante-preşcolară, înainte de constituirea limbajului în limba maternă
sub toate aspectele lui (fonetic, lexic, gramatical) poate fi un factor important în apariția și
întreținerea unei tulburări de dezvoltare a limbajului.



Factorii constituţionali se referă la o particularitate înnăscută, ca structură fizică şi neurologică, cu
o influenţă mare, pe durată lungă asupra limbajului oral și scris. Dizabilităţile de limbaj apărute ca

urmare a factorilor constituţionali ereditari sunt în general încadrate în disfazie: slab impuls imitativ,
chiar teamă de vorbire, mai frecvent la băieţi.
Simptomatologia elevilor cu CES în cadrul Colegiului Economic MARIA TEIULEANU
Pitești
Cuprinde următoarele manifestări fonetice: vocalele sunt prezente, consoanele sunt înlocuite, altele
sunt omise în cuvânt, deşi izolat pot fi articulate, grupurile consonantice sunt înlocuite cu o consoană mai
uşor de pronunţat, diftongii sunt reduşi la o vocală, silabele sunt eludate, mai ales cele aflate la sfârşitul
cuvântului. Din punct de vedere semantic, cuvintele apar după vârsta de 2 ani sau 2 ani şi jumătate, iar
vocabularul cuprinde în jur de 20-30 de cuvinte. Structura gramaticală este grav afectată: în cele mai multe
cazuri cuvântul are rol de propoziţie. Atunci când folosesc propoziţii, remarcăm lipsa pronumelui şi a
legăturilor gramaticale, folosirea incorectă a singularului şi pluralului, sărăcia adverbelor şi adjectivelor
utilizate în vorbire, apariţia unor cuvinte parazitare.
În demersul recuperator este implicat un număr mare de specialist din școală: medici,
psihopedagogi, logopezi, profesori de sprijin, asistenți sociali. Este absolut necesară o bună comunicare în
cadrul acestei echipe multidisciplinare pentru obținerea rezultatelor consolidate.
Sarcinile specifice ce revin fiecărui membru al echipei:


Logoped: depistare, evaluare complexă logopedică, elaborarea programului de intervenţie
individualizat şi a planului de servicii, elaborarea şi aplicarea programului terapeutic recuperator
personalizat, colaborarea cu specialiştii care realizează terapiile specifice în vederea realizării
coerente a planului de servicii personalizat; consultanţă şi consiliere pentru cadrele didactice şi
părinţi, evaluare periodică şi finală;



Medic: examinare clinică, efectuarea unor investigaţii de laborator şi paraclinice, stabilirea unui
diagnostic complet – starea de sănătate sau de boală şi, după caz, complicaţiile bolii, iniţierea şi
aplicarea unui tratament medical, evaluarea periodică şi finală, colaborare şi parteneriat cu ceilalţi
membri ai echipei;



Psihopedagog: evaluare psihopedagogică – stabilirea nivelului de cunoştinţe, gradul de asimilare şi
corelare a acestora cu posibilităţile şi nivelul intelectual ale copilului, precum şi identificarea
problemelor şi cerinţelor educative speciale, elaborarea programului de intervenţie individualizat
şi a planului de servicii, diseminarea de informaţii, consultanţa şi consilierea cadrelor didactice şi
părinţilor, aplicarea programului de intervenţie individualizat, evaluarea periodică şi finală,
colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei, cu întreg corpul profesoral al unităţii de învăţământ în
care este înscris copilul/elevul în vederea realizării unei integrări eficiente în întregul colectiv al
grădiniţei;



Educator: identificarea cazului, evaluarea curriculară, adaptarea curriculară şi elaborarea
programului de intervenţie şi planului de servicii, aplicarea activităţilor adaptate şi diferenţierea
sarcinilor, evaluarea periodică şi finală, colaborarea cu ceilalţi membri ai echipei;



Asistent social: evaluare socială – analiza, cu precădere, a calităţii mediului de dezvoltare a copilului
(locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securităţii fizice şi psihice etc.), a factorilor de

mediu (bariere şi facilitatori) şi a factorilor personali, facilitarea de relaţii cu alte instituţii, găsirea
de soluţii pentru problemele de natură socială.

BIBLIOGRAFIE:
1. Tulburările limbajului citit-scris, Editura Polirom, Iași Burlea, G., Chiriță, R., Burlea, A.
(2010)
2. Tulburări ale limbajului oral și scris cauzate de deficitul fonologic la copil, în Revista
română de pediatrie Mititiuc, I.I., Purle, T. (2010)
3. Incursiune în universul copiilor cu tulburări de limbaj, Editura Alfa, Iași David, C., Roșan,
A. (2019)
4. Intervenții psihopedagogice în tulburările specifice de învațare, Editura Polirom, Iași
Cremene, I. (curs litografiat)
5. Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză fonematică. Logopedie, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca

IMPLICAREA ELEVILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE
IN ACTIVITATI DIDACTICE DESFASURATE ONLINE
Prof. Popescu Simona Constanta
Scoala Gimnaziala ,,Spiru Haret,,
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a elevilor cu CES
pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de copii.
Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora
care să-i apropie cât mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter colectivrecuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să
le suplinească sau să le înlocuiască pe cele deficitare,crearea climatului afectiv în vederea formării
motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special,asigurarea unui progres continuu în
diversificarea comunicării; formarea unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei din jur;
formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea
comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze normalizarea
deplină.
Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să
dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are.

Integrarea urmăreşte valorificarea la maxim a tuturor abilităților copilului alcătuindu-se un proiect
individual de integrare, care să prevadă toate măsurile impuse pentru reuşita acestei acţiuni. În vederea
alcătuirii proiectului individual de integrare, cadrul didactic trebuie să fie sprijinit atât de medic , psiholog
şi logoped cât şi de cadrul didactic de sprijin –din nou munca în echipă,și nu plasarea sarcinii doar pe umerii
unui singur om!!!
Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări
efectiv -emoţionale corespunzătoare. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere
implicaţiile practice, teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii
copiilor pentru integrarea şi incluziunile în activităţi profesionale şi în colectivităţile sociale normale.
Ce elevi intră în categoria CES?
Se încadrează în categoria CES: copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, dificultăţi de vorbire,
tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi
simplu, printr-o perioadă mai grea (abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-emoționale care dizabilitează
formarea normală a personalității copilului).
Interesant este că fac parte din aceeaşi categorie şi copiii supradotaţi, care au nevoie tot timpul de
provocări pentru a-şi menţine interesul faţă de şcoală.
Munca diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă în primul rând, în
stabilirea unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie
de necesităţile şi dificultăţile copilului.
Lucru simplu de înţeles, dar dificil de pus în practică.
Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să fie parcurse de către fiecare copil cu
CES ar trebui să fie stabilite de către profesorul de sprijin şi profesorul specialist, în egală măsură. Întreaga
intervenţie asupra copiilor din învăţământul integrat presupune, de fapt,o muncă în echipă: profesor
specialist, profesor de sprijin, logoped, profesor consilier, părinţi.
Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul factor de acţiune
şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. Acesta - ideal,ar
trebui :
să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în clasă a
elevilor cu CES şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie;
să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a conţinuturilor
învăţării pentru fiecare elev;
să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei educaţionale, dar mai
ales cu familia elevului ;
să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES şi să ţină
evidenţa rutei curriculare a acestuia.
Fiecare cadru didactic pus în ipostaza de a avea în colectivitatea sa un copil cu dizabilităţi acţionează
în urma unei reflecţii îndelungate. Un punct important al intervenţiei cadrelor didactice îl reprezintă

colaborarea cu părinţii şi consilierea acestora, implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii, nu doar în
calitate de observatori ci şi de participanţi activi.
Procesul de integrare educațională
Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie
individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară joacă rolul
esenţial.
Curriculum-ulul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea sa, care se
concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice,
obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor , metodele şi mijloacele de
predare-învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare coerentă și corectă a rezultatelor.
În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă
de curriculum-ul general pentru elevii valizi.
Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea unor
activităţi suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de deficienţă.
Spre exemplu, în cazul elevilor cu deficienţă mintală, planul de învăţământ se reduce, atât din punct
de vedere al numărului de discipline de studiu, cât şi din punct de vedere al conţinutului informaţional, ce
urmează a fi însuşit în fiecare capitol în parte. În schimb, creşte numărul de activităţi individuale
suplimentare, în care urmează să fie inclus elevul cu deficienţă mintală, în scopul recuperării acestuia pe
partea deficitului cognitiv înregistrat.
Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că
este apreciat și validat identitar ca individ. Astfel, elevii vor fi motivați în a participa la procesul de
învăţământ după posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în
consecinţă.
Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu dizabilităţi şi cadrele didactice
bine pregătite şi informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea acestora. Acest lucru
ajută la reducerea stresului pe care-l resimt familiile şi micşorează riscul ca părinţii să-şi manifeste
frustrările asupra copiilor lor.
Trebuie redusă izolarea părinţilor punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi în situaţii similare,
promovând o abordare pozitivă a creşterii şi disciplinării copiilor.
Măsurile întreprinse trebuie să se adreseze în mod specific factorilor care contribuie la abuzare şi
neglijare, inclusiv lipsa informaţiilor şi abilităţilor ca părinte, sau caracterul nepotrivit al acestora, respectul
scăzut faţă de sine însuşi, sentimentul de izolare, aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a dezvoltării
copilului şi al rolului de părinte.
În scopul atingerii obiectivelor specifice, se realizează adaptări curriculare; prin acestea se înţelege
orice adaptare a conţinutului disciplinelor şcolare, precum şi adaptări în mediul de învăţare, în sfera
procesului evaluativ şi al adaptării ale unor mijloace tehnice de reabilitare folosite în procesul instructiveducativ.
În vederea realizării acestor adaptări trebuie luate serios în considerare, următoarele aspecte:

Poate elevul cu CES să obţină aproximativ aceleaşi rezultate ca şi ceilalţi elevi ?
Poate fi sporită participarea elevului prin schimbarea organizării lecției?
Are nevoie elevul de obiective curriculare adaptate?
Se implică profesorul în deciziile referitoare la adaptarea curriculară?
Corespunde curriculum-ul adaptat nevoilor copilului?
De multe ori se foloseşte şi lucrul în grup care oferă posibilitatea elevilor cu dificultăţi de învăţare să
colaboreze unii cu alţii prin discuţii, lucrări de cercetare şi/sau jocul de rol.
Tipurile de grupuri pot fi :
grup de opinii: acest tip de activitate se desfăşoară prin discuţii libere, însă asupra unui anume
subiect ;
grup de simulare: această formă este utilă pentru studierea situaţiilor reale, din viaţă, elevii
trebuind să se pună în pielea unui personaj;
grupul de discuţii libere: această formă este foarte bună pentru învăţarea anumitor abilităţi
fundamentale;
adunarea clasei: este utilă pentru a modifica comportamentele indezirabile şi a induce simţul
răspunderii ,al responsabilității;
În concluzie, învăţătorul clasei trebuie să dobândească/să stăpânească o pregătire adecvată în educaţia
specială, să poată identifica elevii cu CES, să-i trimită la Comisia de Expertiză Şcolară, să elaboreze, în
colaborare, programele individualizate, să fie disponibil pentru a lucra cu alţi specialişti, cu părinţii, să aibă
capacităţi manageriale şi pedagogice la clasă, să lupte pentru reducerea izolării /discriminării copilului
CES în clasă şi în întreaga activitatea didactică.
Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să
crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit.
Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din
perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu CES, cât şi pentru
cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize:
sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite;
aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate;
realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea realistă a obiectivelor
educaţionale conform diferenţelor individuale;
diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.
Adaptarea curriculară
Elaborarea unei adaptări curriculare se poate realiza prin:
Extensiune - pentru elevii al căror potenţial intelectual nu este afectat, prin introducerea unor activităţi
suplimentare de însuşire prin compensare a unor limbaje alternative de comunicare, pentru surzi şi orbi,
activităţi de socializare şi preprofesionalizare.

Selectarea conţinuturilor din curriculum general pentru elevii din şcoala de masă şi renunţarea la acele
conţinuturi ce nu pot fi înţelese de copiii cu CES.
Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin implicarea elevilor cu CES
într-o serie de activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora şi
asigurarea participării la activităţile specifice din învăţământul de masă.
Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii
intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o adaptare a procesului
instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al
elevului cu CES.
De altfel,dacă ținem cont de diferențele individuale oricum, toţi elevii care participă la procesul de
educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că:
au abilităţi diferite;
au interese diferite;
au experienţe anterioare de învăţare diferite;
provin din medii socio-familiale diferite;
au diferite comportamente afective (timiditate, emotivitate etc.);
au potenţial individual de învăţare;
Diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că:
elevii învaţă în ritmuri diferite;
elevii au stiluri de învăţare diferite;
cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui elev;
experienţele de viaţă diferite ale elevilor presupun adoptarea unor metode de învăţare diferite dar şi a
unor materiale şi mijloace didactice diverse;
Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă pentru că:
nu au urmat toate etapele în educaţie (neparcurgerea învăţământului preşcolar şi intrarea direct în clasa
I, abandon şcolar sau absenteism crescut);
prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament;
prezintă tulburări senzoriale de auz sau de văz;
dificultăţi de învăţare a scris-cititului( dislexia-disgrafia);
au dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în spaţiu şi timp, schemă corporală);
au dizabilităţi mintale;
au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi de comunicare;
au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ;
procesul de predare – învăţare - evaluare este neadecvat nevoilor educaţionale şi diferenţelor individuale
dintre elevi (sarcini prea grele sau prea uşoare, metode neparticipative, timp insuficient dozat, material
didactic inadecvat sau insuficient,sau suprasolicitant chiar).

Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea
diferenţiată se poate realiza prin:
adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, planurile
şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea
obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară suplimentare ,etc.
adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii,
metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ -participative, jocul didactic),
materialul didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre
didactice de sprijin);
adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;
adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi
individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale).
Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea
trebuie să vizeze identificarea progresului real realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele evaluării
iniţiale. Aceste rezultate conduc la selectarea obiectivelor pe care le propunem, la selectarea conţinuturilor
şi a acelor activităţi de învăţare care vor corespunde cel mai bine nevoilor copilului în cauză în scopul unui
progres educativ.După o adaptare corectă a programei şcolare realizată de către cadrul didactic de la clasă
,în colaborare cu cadrul didactic de sprijin, la potenţialul elevului, urmează structurarea unui plan de
intervenţie personalizat cu un scop (obiective pe termen lung) şi obiective pe termen scurt.
Scopul final al acestuia este de a răspunde cerinţelor elevului pentru asigurarea dezvoltării sale, coerenţei
şi complementarităţii intervenţiilor ulterioare.
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EDUCAȚIA INTEGRATĂ A COPIILOR CU CES
Prof.înv.primar Popescu Mădălina
Școala gimnazială nr.5,Rm.Vâlcea
Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului general a elevilor cu CES
pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a acestor categorii de copii.
Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora
care să-i apropie cât mai mult de copii normali; a implementării unor programe cu caracter colectiv-

recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să
le suplinească sau să le înlocuiască pe cele deficitare,crearea climatului afectiv în vederea formării
motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special,asigurarea unui progres continuu în
diversificarea comunicării; formarea unor abilităţi diferite de socializare şi relaţionare cu cei din jur;
formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea
comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze normalizarea
deplină.
Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să
dezvolte potenţialul fizic şi psihic pe care acesta îl are.
Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea unor stări
efectiv -emoţionale corespunzătoare. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere
implicaţiile practice, teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii
copiilor pentru integrarea şi incluziunile în activităţi profesionale şi în colectivităţile sociale normale.
Ce elevi intră în categoria CES?
Se încadrează în categoria CES: copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, dificultăţi de vorbire,
tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi
simplu, printr-o perioadă mai grea (abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-emoționale care dizabilitează
formarea normală a personalității copilului).
Interesant este că fac parte din aceeaşi categorie şi copiii supradotaţi, care au nevoie tot timpul de
provocări pentru a-şi menţine interesul faţă de şcoală.
Munca diferenţiată şi programul pedagogic personalizat pentru copiii cu CES constă în primul rând, în
stabilirea unor obiective şi a unui program, diferite de cele folosite pentru restul clasei şi adaptate în funcţie
de necesităţile şi dificultăţile copilului.
Lucru simplu de înţeles, dar dificil de pus în practică.
Obiectivele didactice şi conţinuturile de învăţare care urmează să fie parcurse de către fiecare copil cu
CES ar trebui să fie stabilite de către profesorul de sprijin şi profesorul specialist, în egală măsură. Întreaga
intervenţie asupra copiilor din învăţământul integrat presupune, de fapt,o muncă în echipă: profesor
specialist, profesor de sprijin, logoped, profesor consilier, părinţi.
Rolul esenţial în educaţia integrată îl deţine învăţătorul clasei, care devine principalul factor de acţiune
şi de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES. Acesta - ideal,ar
trebui :
v să-şi îmbogăţească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă în clasă a
elevilor cu CES şi asigurarea de şanse egale pentru aceştia la instrucţie şi educaţie;
v să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a conţinuturilor
învăţării pentru fiecare elev;
v să coopereze în parteneriat cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei educaţionale, dar mai
ales cu familia elevului ;

v să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES şi să ţină
evidenţa rutei curriculare a acestuia.
Procesul de integrare educațională
Procesul de integrare educaţională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de intervenţie
individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare curriculară joacă rolul
esenţial.
Curriculum-ulul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în integralitatea sa, care se
concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele metodice,
obiectivele şi modurile comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor , metodele şi mijloacele de
predare-învăţare, ce dezvoltă modurile de evaluare coerentă și corectă a rezultatelor.
În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu deficienţă, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă
de curriculum-ul general pentru elevii valizi.
Pe de o parte curriculum-ul acestora se restrânge, iar pe de altă parte se amplifică prin introducerea unor
activităţi suplimentare individualizate, destinate compensării şi recuperării stării de deficienţă.
Spre exemplu, în cazul elevilor cu deficienţă mintală, planul de învăţământ se reduce, atât din punct
de vedere al numărului de discipline de studiu, cât şi din punct de vedere al conţinutului informaţional, ce
urmează a fi însuşit în fiecare capitol în parte. În schimb, creşte numărul de activităţi individuale
suplimentare, în care urmează să fie inclus elevul cu deficienţă mintală, în scopul recuperării acestuia pe
partea deficitului cognitiv înregistrat.
Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul trebuie să simtă că
este apreciat și validat identitar ca individ. Astfel, elevii vor fi motivați în a participa la procesul de
învăţământ după posibilităţile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-şi adapteze metodele pedagogice în
consecinţă.
Trebuie să existe un parteneriat cât mai strâns între părinţii copiilor cu dizabilităţi şi cadrele didactice
bine pregătite şi informate în legătură cu felul în care pot interveni pentru consilierea acestora. Acest lucru
ajută la reducerea stresului pe care-l resimt familiile şi micşorează riscul ca părinţii să-şi manifeste
frustrările asupra copiilor lor.
Trebuie redusă izolarea părinţilor punându-i în legătură cu alţi părinţi aflaţi în situaţii similare,
promovând o abordare pozitivă a creşterii şi disciplinării copiilor.
Măsurile întreprinse trebuie să se adreseze în mod specific factorilor care contribuie la abuzare şi
neglijare, inclusiv lipsa informaţiilor şi abilităţilor ca părinte, sau caracterul nepotrivit al acestora, respectul
scăzut faţă de sine însuşi, sentimentul de izolare, aşteptările nerealiste şi înţelegerea greşită a dezvoltării
copilului şi al rolului de părinte.
În scopul atingerii obiectivelor specifice, se realizează adaptări curriculare; prin acestea se înţelege
orice adaptare a conţinutului disciplinelor şcolare, precum şi adaptări în mediul de învăţare, în sfera
procesului evaluativ şi al adaptării ale unor mijloace tehnice de reabilitare folosite în procesul instructiveducativ.
În vederea realizării acestor adaptări trebuie luate serios în considerare, următoarele aspecte:

În concluzie, învăţătorul clasei trebuie să dobândească/să stăpânească o pregătire adecvată în educaţia
specială, să poată identifica elevii cu CES, să-i trimită la Comisia de Expertiză Şcolară, să elaboreze, în
colaborare, programele individualizate, să fie disponibil pentru a lucra cu alţi specialişti, cu părinţii, să aibă
capacităţi manageriale şi pedagogice la clasă, să lupte pentru reducerea izolării /discriminării copilului
CES în clasă şi în întreaga activitatea didactică.
Copiii sunt o categorie socială care, în ciuda aparenţelor nu au timp să aştepte: dacă sunt lăsaţi să
crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult are cu siguranţă de suferit.
Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din
perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu CES, cât şi pentru
cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize:
sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite;
aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe adaptate;
realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea realistă a obiectivelor
educaţionale conform diferenţelor individuale;
diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.
Diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că:
elevii învaţă în ritmuri diferite;
elevii au stiluri de învăţare diferite;
cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui elev;
experienţele de viaţă diferite ale elevilor presupun adoptarea unor metode de învăţare diferite dar şi a
unor materiale şi mijloace didactice diverse;
Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă pentru că:
nu au urmat toate etapele în educaţie (neparcurgerea învăţământului preşcolar şi intrarea direct în clasa
I, abandon şcolar sau absenteism crescut);
prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament;
prezintă tulburări senzoriale de auz sau de văz;
dificultăţi de învăţare a scris-cititului( dislexia-disgrafia);
au dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în spaţiu şi timp, schemă corporală);
au dizabilităţi mintale;
au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi de comunicare;
au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ;
procesul de predare – învăţare - evaluare este neadecvat nevoilor educaţionale şi diferenţelor individuale
dintre elevi (sarcini prea grele sau prea uşoare, metode neparticipative, timp insuficient dozat, material
didactic inadecvat sau insuficient,sau suprasolicitant chiar).
Adaptarea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea
diferenţiată se poate realiza prin:

·

adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, planurile
şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea
obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară suplimentare ,etc.

·

adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii,
metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ -participative, jocul didactic),
materialul didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre
didactice de sprijin);

·

adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;

·

adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi
individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale).
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RESURSE EDUCAȚIONALE UTILE
ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE-EVALUARE ON-LINE
Prof. Găman Cristiana- Maria
Colegiul National de Informatica Matei Basarab, Rm.Valcea
Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă,
presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora de
către profesori la oră, mai ales în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a fost
înlocuit cu cel online.
Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei
informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul ,a transmite, şi a
manevra elementele unei lecţii. Prin urmare pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. Fără
perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă muncă şi
fonduri uriaşe, să aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele şcolare şi manualele,
pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă la o programare a unei lecţii pe calculator.
Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul
educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-educativ
de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.

Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educaționale utile în
procesul de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre cadrele
didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților educative ale
acestora.
Este evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot înlocui pe cele tradiţionale în mod
radical. Există domenii sau etape ale procesului de învăţământ în care educaţia tradiţională este de
neînlocuit- faza preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când influenţa
personală a profesorului rămâne determinantă și de neînlocuit!
În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins o
serie de concluzii interesante cu privire la eficienţa utilizării resurselor educaționale online , dintre care
amintim:
 oferă informaţii organizate;
 chestionează pe cel ce învaţă;
 stimulează creativitatea;
 constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida şi recapitula cunoştinţele;
 ne determină să găsim soluţii interactive şi moderne de abordare a lecţiilor;
 diminuează factorul de stres;
 este prezent caracterul ludic;
 reduce timpul de studiu;
 se modifică pozitiv atitudinea faţă de computer.
Este clar că această pandemie a perturbat complet un sistem de învățământ despre care mulți afirmă că
și-a pierdut deja relevanța, nu numai în România, dar și la nivel global. În cartea sa,”21 de lecții pentru
secolul XXI”, savantul Yuval Noah Harari prezintă modul în care școlile continuă să se concentreze pe
abilitățile academice tradiționale și pe învățarea la distanță,mai degrabă decât pe abilități precum gândirea
critică și adaptabilitatea,care vor fi mai importante pentru o societate de viitor.
Am putea vedea trecerea la învățarea online drept catalizatorul pentru crearea unor noi metode mai
eficiente de educare a elevilor. În timp ce unii se îngrijorează că natura grăbită a tranziției online ar fi
împiedicat acest obiectiv, alții intenționează să facă din învățarea online „noul lor normal”după ce au
experimentat beneficiile de primă mână.
Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță sunt mai
bune decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să acceseze lecții și exerciții și să interacționeze
cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile chiar cu un deceniu sau
două mai devreme. Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce privește învățarea online, dar este timpul
să o îmbrățișăm și să o îmbunătățim.
Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența
elevilor și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, întrun ambient potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult.

Bibliografie
-Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava, C., Iancu, E. D., Ilie, D. M., Istrate, O., . . . Velea, S. (2020).
Școala Online - Elemente pentru inovarea educației.București: Editura Universității din București. Preluat
de pe https://www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdfUNESCO. (2020, 05 25).
-https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.Preluat de pe https://en.unesco.org:
-https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

IMPLICAREA COPIILOR CU CES ÎN ACTIVITĂȚILE ON-LINE
Prof: Vieru Maria
Grăd: Voinicel, Chitila, Ilfov
Incă din anii trecuți, problematica integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă a adus în
discuţie conceptul de egalitate a şanselor. Prin egalitatea şanselor se înţelege acel proces prin care
diversele sisteme ale societăţii şi mediului sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu
handicap.
Grădinița este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea
favorabilă a preșcolarului faţă de unitatea școlară pe care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile
instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul
copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul poate fi considerat un colaborator la acţiunile
desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţă totală între solicitările formulate de educatoare si
posibilităţile copilului de a le rezolva; existența unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental
considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerințele şcolare.Existenţa intr-un
numar din ce in ce mai mare a copiilor cu CES în învăţământul preșcolar, a pus probleme dintre cele mai
diverse, de la forme de organizare a activității, la metodologia didactică, strategiile de evaluare, strategiile
de predare/învăţare, modalităţi de diferenţiere a activităţii şi/sau a conţinuturilor învăţării, etc. până la
complexa problemă a segregării sau/şi integrării acestor copii în învăţământul de masă.
Grădinița, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor
tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie,
dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerințe educative
speciale şi necesită un program individualizat de învățare.
În calitate de profesor educator, am fost pusă, de foarte multe ori, în situaţia de a avea la grupă,
elevi cu cerinţe educative speciale, din ambele categorii , mai sus amintite, şi, în astfel de situaţii, am
încercat să găsesc cele mai bune metode de predare-învăţare pentru a-i determina pe toți participanţii la
actul educaţional să se implice conştient în activităţile derulate.
In ultimul an, predarea on-line , atat sincron cat si asincron, a ridicat si mai mult problema tratării
diferențiate a preșcolarilor, ceea ce exprimă necesitatea ca organizarea, desfăşurarea şi evaluarea
activităţilor instructiv-educative să stimuleze și maim ult dezvoltarea tuturor copiilor, in special a celor

cu CES. Sarcinile care se dau copiilor ,în activitățile on-line trebuie să fie în concordanţă cu însuşirile de
personalitate, care se află în permanentă devenire şi transformare, astfel asigurându-se o amplificare a
efortului psihic şi fizic a tuturor prescolarilor implicati in tipul acesta de activitate.
În activităţile didactice on-line, se pot folosi metodele expozitive (povestirea, expunerea,
explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj adecvat,
corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să fie
sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive, să se antreneze elevii prin întrebări de
control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a interveni cu noi
explicaţii, mici joculete, atunci când se impune acest lucru.
În activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale se poate folosi cu maximă eficienţă
învăţarea prin cooperare. Lecţiile on-line, bazate pe învăţarea prin cooperare permit evaluarea frecventă
a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului:
elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu,
învaţă unii de la alţii, realizează că au nevoie unii de alţii pentru a duce la bun sfârşit o sarcină a
grupului.Caracterul interdisciplinar al activităților on-line de tip sincron, alături de metodele inovative și
sarcinile de lucru colaborative din cadrul activităților de tip asincron, întăresc gradul de plus-valoare adus
de fiecare lecție în parte.Astfel, se pot observa următoarele aspect pozitive la toti copiii , dar si la cei cu
CES :

-CES
ilor negative resimțite ca urmare a potențialelor comportamente de tip
discriminatoriu ale colegilor
a activităților școlare ce implică elevi cu CES sau
părinții acestora
Relevanța activităților on-line este redată de puternicul impact personal, educațional, social și
interpersonal pe care acestea le au atât asupra copiilor de la grupa mea, cât și asupra părinților. La vârste
fragede, copiii nu pot opera eficient cu concepte abstracte ci mai degrabă au nevoie de o reprezentare
fizică, un obiect material, a unui joc, asupra căruia să-și poată direcționa bucuria, fericirea, supărarea,
frica sau furia.
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CLIMATUL ÎNVĂŢĂRII ÎN CLASA INCLUZIVĂ
Prof.ing.Daniel Rizea,gr.I
Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleşoianu, Rm.Vâlcea
1. Mediul clasei care încurajează incluziunea şi învăţarea
Clasa /şcoala nu este numai locul în care învăţăm, lucrăm dar şi locul în care ne petrecem o mare parte
din timpul nostru - atât elevii cât şi noi, cadrele didactice. De aceea “crearea unei atmosfere plăcute va ajuta
colilul să se simtă ca acasă, iar un copil care se simte bine, într-un mediu prietenos, va avea rezultate mai
bune la învăţătură, va fi mai receptiv, mai comunicativ, mai relaxat
Dacă noi, învăţătorii, ne vom exercita meseria motivaţi fiind de triada „ vrem-ne place-trebuie ” ca
expresie a metamotivaţiei „ a educa din trebuinţa de a educa şi forma oameni ” atunci vom avea posibilitatea
de a mişca minţile şi sufletele celor din bănci pentru a ni-i face, în activitatea didactică, activi şi adevăraţi
colaboratori.
Procesul de învăţare calibrat pe interesele / nivelul de dezvoltare al participanţilor la proces defineşte
tocmai învăţarea activă. În cadrul învăţării active se pun bazele unor comportamente observabile, precum:
comportamente ce denotă participarea (elevul e activ, răspunde la întrebări, ia parte la activităţi), gândirea
creativă (elevul are propriile sale sugestii, propune noi interpretări), învăţarea aplicată (elevul devine
capabil să aplice o anumită strategie de învăţare într-o situaţie de învăţare creată), construirea cunoştinţelor
(în loc să fie pasiv, elevul construieşte sarcini care îl vor conduce la înţelegere).
Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii
cu alţii, cooperând şi dezvoltându-şi abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc, care pot avea un impact
extraordinar asupra elevilor datorită caracterului ludic, oferind alternative de învăţare „ cu priză ” la
elevi. Educația integrată îi va permite elevului cu C.E.S. să trăiască alături de ceilalți elevi, să desfășoare
activități comune, dobândind abilități indispensabile pentru o viață cât mai apropiată de cea normală, pentru
o adevărată inserție socială.
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SEC. XXI ÎN REALIZAREA PROIECTELOR
EXTRAŞCOLARE.
MĂRȚIȘORUL-ELEMENT DE PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
UNESCO
Prof. Stancu Ana Maria
Școala Gimnazială Specială Târgoviște, jud. Dâmbovița
Prof. Șuică Paul Ionuț
Școala Gimnazială „Vasile Cârlova”, Târgoviște, jud. Dâmbovița

Proiectul este o formă activă, participativă care presupune şi încurajează transferul de cunoştiinţe,
deprinderi, capacităţi, facilitează şi solicită abordări interdisciplinare şi promovează dezvoltarea abilităţilor
sec XXI. Acesta este util în momentul în care se doreşte accentuarea caracterului practic/aplicativ al
învăţării şi apropierea între teorie şi experienţa de viaţă a elevilor.
Prin proiecte, elevul secolului XXI are iniţiativă şi implicarea, răspunderea şi munca de echipă,
îndemânarea şi spiritul practic, disciplina muncii, încrederea în sine şi capacitatea de colaborare.
Ceea ce îi motivează pe elevi să participe la un proiect sau altul este atracţia faţă de tema
proiectului. Copiii vin însufleţiţi de interese de cunoaştere şi de dorinţa de a crea, a construi, a realiza ceva
prin efort propriu. Mulţi doresc să câştige astfel aprecierea celor din jur, dar cu timpul, succesul, devine el
însuşi o motivaţie puternică.
Proiectul scoate elevii dar şi cadrul didactic din rutina zilnică şi pune elevii in situaţia de a acţiona
şi de a realiza sarcini în mod individual sau în grup.
Evaluarea proiectului permite elevilor să negocieze criteriile de apreciere, iar aceasta se
realizează, de obicei, prin prezentarea publică a rezultatelor activităţii – expoziţii, spectacole, demonstraţii,
prezentări Power-Point, storyjumper.
Proiectul „Mărțișorul-element de patrimoniu cultural imaterial UNESCO” dezvoltă interesul elevilor
pentru valorificarea şi păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti şi contribuie la îmbogăţirea
cunoştinţelor referitoare la obiceiurile românilor şi a altor popoare cu ocazia zilei de 1 Martie.
Proiectul „Mărțișorul-element de patrimoniu cultural imaterial UNESCO” iniţiat la nivelul claselor
a VI -a de la Şcoala Gimnazială Specială Târgoviște și Școala Gimnazială „Vasile Cârlova”, Târgoviște ,
judeţul Dâmboviţa a urmărit realizarea următoarelor obiective:
 Promovarea tradițiilor legate de Mărțișor, ca sărbătoare inclusă in patrimoniul UNESCO
 Îmbogaţirea cunoştinţelor despre tradiţiile şi obiceiurile românilor şi a altor popoare/etnii
 Conştientizarea afectivității de grup ca suport al prieteniei
 Stimularea aptitudinilor artistice, creatoare ale elevilor
 Formarea unui cetăţean , mândru de specificul sau naţional şi responsabil in menţinerea tradiţiilor.

Realizarea proiectului presupune abordări transdisciplinare(religie, limba română, istorie, informatică,
dezvoltare personală, abilitare manuală, educație plastică, etc.) şi promovarea abilităţilor sec XXI:
 Abilităţi de comunicare
 Creativitate şi curiozitate intelectuală
 Gandire critică şi gandire sistemică
 Informaţii şi abilităţi media
 Abilităţi interpersonale şi de colaborare
 Responsabilitate socială
 Responsabilitate şi capacitate de adaptare.
Proiectul a cuprins următoarele activități:
ACTIVITATEA NR. 1: MOȘTENITORII LUI MARȚ – CREATORI DE LEGENDĂ ȘI
PATRIMONIU UNESCO
Obiectiv: Culegerea şi valorificarea unor informaţii menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile şi
obiceiurile legate de mărţişor.
Elevii Școlii Gimnaziale Speciale – 6 elevi in sistem online și 6 prezenți fizic, împreună cu elevii
Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova-17 elevi au vizionat un material despre Legenda Mărțișorului realizat de
muzeografii de la Complexul Muzeal Cutea Domnească. Elevii au descoperit frumusețea tradițiilor de
Mărțișor și au hotărât că nu doresc să le lase să se piardă. Am aflat lucruri noi despre începutul primaăverii
și tradițiile de 1 martie de la bunici, mămici si preotul paroh.

Elevii au înțeles necesitatea de a le păstra şi transmite mai departe pentru conservarea si promovarea
valorilor tradiţiei româneşti. Mărţişorul, pe care îl dăruim celor dragi reprezintă un prilej de bucurie, de
emoție si speranță.
Am realizat o prezentare pentru a arăta semnificația zilei 1 Martie si Mărțisor .
https://www.storyjumper.com/book/read/101852516/AnaMariaStancu
ACTIVITATEA NR. 2: MĂRȚIC ÎN DIALOG INTERETNIC
Obiectiv: Dezvoltarea respectului pentru valorile tradiţionale asociate zilei de 1 Martie și creșterea
intereseului față de obiceiurile și tradiţiile altor etnii.
Am încheiat un parteneriat educațional și cu Scoala Potlogi, Românești, cu scopul de a promova și
respecta bogăţia și diversitatea culturală a altor etnii, dar și de a facilita schimbul de experiență între cele
trei instituții.
S-a urmarit cultivarea dialogului intercultural prin antrenarea elevilor în activități plăcute , care să
le stimuleze creativitatea si afectivitatea.

Elevii au manifestat o atitudine pozitivă faţă de tradiţiile altor etnii, iar colaborarea bună dintre
cadrele didactice participante a oferit copiilor posibilitatea de a percepe atmosfera deosebită a sărbătorilor
asociate zilei de 1 Martie.

ACTIVITATEA NR. 3: MĂRȚUG – MEȘTEȘUG LA ȘEZĂTOARE
Obiectiv: Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor.
Elevii cordonați de cadrele didactice în colaborare cu preotul paroh, bunici, mămici, muzeografi au
realizat Mărțisoare în diferite tehnici și au realizat o expoziție.Realizarea Mărțișorului i-a provoacat pe elevi
să se implice afectiv şi responsabil în realizarea temei, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în
culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la Mărțișor.

ACTIVITATEA NR. 4: MĂRȚIGUȘ – ANTREPRENOR ÎN TÂRG
Obiectiv: Obținerea unor fonduri pentru desfășurarea altor proiecte extrașcolare.
Mărțișoarele realizate cu dragoste de către elevi au constituit obiectul unei expozitii online, după
care au fost valorificate de preotul paroh, iar sumele donate de enoriași vor fi folosite pentru realizarea unei
excursii la un atelier de olărit in com. Darmanesti, satul Marginenii de Sus. Elevii au fost încântați de
activitățile desfășurate, dar și de faptul că munca lor a dus la obținerea unor sume de bani.
Elevii cu dizabilități ai Școlii Speciale au devenit mai încrezători în forțele proprii, au legat noi
prietenii, iar elevii Școalii Gimnaziale „Vasile Cârlova”, au manifestat afectivitate și toleranță față de cei
cu dizabilități și s-au bucurat împreună de reușita activităților.

Elevii conştientizează la finalul proiectului importanţa păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor, deoarece
multe dintre ele au fost uitate sau înlocuite cu altele şi au încercat să menţină vii tradiţiile, căci sunt,
indiscutabil, elemente de originalitate ale identităţii noastre naţionale.
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ȘCOALA ON-LINE ÎN MEDIUL RURAL
Cum învață elevii cu CES?
Prof. Cocoană Rosemarie Delia
Școala Gimnazială Eșelnița
Școala online a adus o serie de provocări atât pentru profesori cât și pentru elevi și părinți. Debutul
școlii online, pe diverse platforme de învățare, cu utilizarea de mijloace diferite a adus în prima fază furie
tuturor actorilor implicați în actul de predare-învățare.
Profesorii erau furioși pentru că acele cursuri de formare despre TIC, platforme, mijloace moderne,
joculețe, puzzle, etc, făcute în cea mai mare parte doar la stadiul de teorie au devenit practic ineficiente în
abordarea propriu-zisă a lecției online.
Elevii erau debusolați, părinții distruși din cauza neajunsurilor și totul a pornit foarte greu,
bulgărele de zăpadă abia se rostogolea.
Exemplificând la clasa mea ( clasa pregătitoare ) pot spune că a fost foarte greu. Nu îmi cunoșteam
atât de bine elevii și părinții, reacțiile lor, interesele, modul de colaborare sau refuzul unei colaborări
fructuoase. Factori care au influențat învățarea online:


Aspectul economic ( copii din familii de romi, fără servicii, cu o stare materială precară, etc) a fost primul
care a influențat derularea lecțiilor, copiii neavând un echipament propriu, lucrau pe telefonul părinților.
Părinții erau permanent lângă copii (fiind casnici) și uneori perturbau cu zgomotele create ( în timp ce un
copil avea microfonul deschis să răspundă, pe fundal cei din familie vorbeau). Să nu uităm că școala on
line s-a făcut în perioada rece și familiile sărăcuțe stau într-o cameră încălzită, nu au prea mult spațiu la
dispoziție. În ciuda acestor neajunsuri, au refuzat primirea unei tablete de la școală, de frică să nu o strice
și să fie nevoiți s-o plătească.



Timpul a fost un factor de influențare a școlii online. A trebuit să ajungem la un consens al programului de
desfășurare care să fie acceptabil și elevilor și părinților. Faptul că acești copii trebuiau să stea în fața unui
telefon, cu ecran micuț, nu a făcut posibilă realizarea unor lecții foarte lungi. De cele mai multe ori ne-am
adaptat stresului și am petrecut mai mult timp la română și mai puțin la matematică sau invers.



Vârsta elevilor – copiii mei fiind foarte mici nu puteam să utilizez diverse aplicații, când ei nu cunoșteau
literele și eu trebuia să mă chinui să-i învăț literele și cifrele în mediul online.



Abonamentul la net al părinților – neavând abonamente cu net nelimitat, părinții erau mereu stresați să nu
facă costuri suplimentare la telefon.



Gălăgia, microfonia – atunci când mai mulți copii lăsau microfonul deschis să vorbească.
Cred că rolul cel mai mare în rezolvarea tuturor problemelor din timpul școlii online l-a avut
comunicarea.
Zilnic, între noi colegii, ne spuneam ce-am mai descoperit, ”Cum facem astăzi? Ce ați mai învățat?
Ce ați mai descoperit?”, pur și simplu am învățat împreună. Ne-am ajutat reciproc și chiar cred că a fost o
colaborare constructivă.
Permanent urmăream starea de satisfacție a copiilor ”Cum a fost astăzi?, Cum v-ați simțit?” pentru
a putea aplica ceea ce este plăcut și pentru a elimina ceea ce este perturbator sau stresant.
Relația cu părinții a fost menținută permanent la stadiul de ”întrebări-răspunsuri”, pe platformă, pe
grupurile de socializare pentru că, în cazul copiilor mici, ei au fost sprijinul real al profesorului, ei au fost
cei care indirect au preluat anumite sarcini ale profesorului.
Consider că am avut multe de învățat în perioada online, indiferent de poziția pe care o abordam
(profesor, părinte), un exercițiu în urma căruia fiecare a trebuit să învețe să-și depășească limitele și de
asemenea faptul că învățăm permanent pe parcursul vieții.

IMPLICAREA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚONALE SPECIALE
ÎN ACTIVITĂȚI DIDACTICE DESFĂȘURATE. EXEMPLE DE BUNĂ
PRACTICĂ.
Prof. Raisa Țurcanu,
profesoară de matematică, grad didactic I,
Liceul Teoretic „George Călinescu, mun. Chișinău.
Tatiana Țurcan, psiholog școlar.
(Republica Moldova)
Cununa de foc,
abis-întuneric.
Prin mijloc de lavă,
buimatic,
Un spirit pășește-n tăcere
spre o lumină.
Nu are un sprijin,
nu are putere,
E firav și tandru,
iar focul ori ghiața-i
provoacă durere.

Pe colțuri de stâncă
nemiloase – ascuțite,
prin noapte adâncă,
înaintează,
,

ndărătnic. Nu știe pe unde,
de lovituri sângerează,
dar caută ca să găsească
ieșirea măcar la o rază. (T. Ţurcan)

In fiece zi mergem in fata elevilor pentru a-i ajuta și a-i convinge de stringenta necesitate de a obține
cunoștințe de calitate, care înseamnă un viitor asigurat. Aplicăm cunoștințe, idei pe care le-am acumulat pe
parcursul anilor, bazându-ne pe anumite metode și tehnici de învățare eficiente, pe schimbul de experiență
între profesori – toate pentru a obține succes în activitatea cu elevii.
E un succes, când reușim să activăm gândirea critică a elevilor, să le creăm posibilitatea de a-și valorifica
eficient imaginația și spiritul creativ atât a contingentului obișnuit de elevi cât și a celor cu CES. „Tendințele
moderne de abordare individualizată a copilului cu CES ... vizează incluziunea copilului în medii comune
de învățare, crearea structurilor și serviciilor de suport educațional, asigurarea accesului la programe
școlare prin diversificarea formelor de incluziune, flexibilizarea curriculumului, adaptarea tehnologiilor
didactice.” [1, p.16]
Creând un teren favorabil pentru ca fiecare elev să participe la luarea deciziilor, dezvoltăm o comunicare
eficientă, o posibilitate de exprimare a părerii proprii fără sa-l epuizeze și fără să se incomodeze. La etapa
actuală calculatorul a devenit un instrument de neânlocuit în instruirea copiilor cu CES. Aplicarea iscusită
a TIC în procesul de educație și învățare poate și trebuie să creeze o motivație sănătoasă și un interes viu
pentru a studia. Tehnologiile informaționale moderne oferă larga posibilitate de a permite o concentrare
calitativă asupra sarcinilor de studiere, cât și oferă opțiunea de a transmite rapid diverse tehnici, ceea ce
exclude monotonia și plictiseala.
O metodă care favorizează studierea unui subiect prin analiză, dezvoltarea practică a abilităților de
reprezentare individuală, utilizarea programei Microsoft Word este „SV-ul”. Această metodă, aplicată în
clasele unde sunt elevi cu cerințe educaționale speciale, ne ajută să observăm un progres în cunoaștere, să
obținem un rezumat al informațiilor.
Exemplu: La tema „Studierea corpurilor geometrice”, elevul studiază noțiunea de cub, observându-i
elementele, proprietățile, aria de aplicare în contexte reale.
Mersul activității:
1. Se explică ce este un SV matematic. (O scurtă biografie matematică, care scoate în evidență
caracteristicile de bază a unui corp geometric)
2.

Se enumeră caracteristicile cubului și posibilitățile lui. (Atragem atenția la structurarea logică a
informației)

Se pot propune 2 modele de formulare-tip de SV, care au o complexitate diferită de completare. Fiecare
elev, ori pereche de elevi va alege modelul preferat. Vor fi încurajați să emită idei și să caute

valorificarea corpului geometric în cotidian. La sfârșit SV-urile deja completate vor fi prezentate în
public.
Cerințe față de SV:
 Calitatea completării
 Corectitudinea științifică
 Originalitatea SV-ului.
Exemplu: Nume : Cubul
Funcție: Corp geometric – Poliedru
Adresa:
1. Achiri, I.; Ceapă, V.; Șpuntenco, O.; Ministerul Educației al RM, Matematică, manual pentru clasa
a 6-a. Chișinău: Editura „Prut” 2020.
2. https://ro.wikipedia.org/wiki/cub
Proprietăți :
 6 fețe, care reprezintă pătrate congruente
 8 vârfuri
 12 muchii
 Aria totală = 6 a2 , a – lungimea muchiei unui cub ...
Experiența:
 Zar
 Cubul Rubic – inventat în 1974 de profesorul de arhitectură maghiar Ernӧ Rubic.
Informații suplimentare: SV-ul a fost realizat de elevul clasei a VI-a, Scofari Ion.
O altă metodă, care dezvoltă utilitatea socială, orientată pentru obținerea unui rezultat important și necesar,
o legătură dintre campaniile promovate și activitățile educaționale, clar definit și adresat unui anumit
subiect este „STOP FALS!”
Scopul acestei tehnici este de a-i învăța pe elevi cum să depisteze și să oprească falsurile atât de răspândite
în lumea întreagă.
Mersul activității:


Etapa de pregătire:
o Definirea subiectului
o Documentarea din surse științifice veridice.



Activitatea cu elevii:
o Fiecare elev va primi sarcina de a formula 2 teze (propoziții, criterii, reguli etc.) la tema
propusă: una adevărată și una falsă.
o Toate fișele cu teze se adună într-un coș.
o După o ordine prestabilită sunt extrase rând pe rând fișele și se citește conținutul.
o După ce fișa este citită, la un anumit semnal toți ridică fie cartonașul STOP FALS!, fie
cartonașul care arată că informația este veridică.

o Se documentează răspunsurile corecte.
o Se fac totalurile.
În această activitate poate fi intodus, de exemplu, un bon de încurajare, care sa-i permită elevului cu CES
să-și schimbe opțiunea de 2 ori în caz de alegeri eronate. Desigur, aici ar trebui să fim foarte atenți, ca să
nu permitem careva ofense. E important să fixăm în memoria elevului cu CES varianta corectă de răspuns.
Fără îndoială, vom încadra copii cu CES în activitățile extracurriculare. Având în vedere timpul lung
petrecut în fața calculatoarelor, lipsa de mișcare a elevilor ar fi binevenite activitățile intelectual-sportive.
Desigur, ele cer o pregătire mai minuțioasă. Dar se merită, zâmbetul și buna dispoziție la sfârșitul activității,
va fi premiul profesorului.
Se poate aplica în cadrul activităților extracurriculare, atât cu prezență fizică a elevilor, cât și online,
utilizând programele Paint și Power Point, tehnica „Cămășile”.
Tehnica „Cămășile” are drept scop de a elucida esența valorilor general-umane (prietenie, bunătate etc.) și
opusul lor (ură, răutate etc.)
Mersul activității:


Etapa de pregătire:

o Vor fi identificate valorile general-umane și alese o parte din ele cu care se va lucra.
o „Cămăși” – fișe, pe care sunt scrise valorile general umane. ( Cămașa „Bunătății”, cămașa „Răului”,
cămașa „Altruizmului”, cămașa „Egoismului”, cămașa „Prieteniei”, cămașa „Dușmăniei”...)
o Vor fi pregătite surse de informare (ex. DEX)


Activitatea cu elevii:

o Distribuirea valorilor identificate în grupurile de elevi.
o Fiecare grup de elevi va explica cum înțelege valorile date printr-o descriere însoțită de un desen.
o Vor enumera câte 3 dorințe ale „cămășilor” atât prin descriere cât și sub forma unui desen.
o Vernisarea expoziției de „cămăși” cu genericul:„Cămașa vieții”. Argumentarea alegerii.
„Trec o singură dată prin viață. Tocmai de aceea, orice lucru bun pe care îl pot face trebuie să-l fac
acum...pentru că nu voi mai trece din nou pe aici.”( Maica Tereza)
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ESEU ASUPRA NEVOILOR SI TREBUINTELOR UNUI COPIL
cu CES (cerinte educative speciale) in activitatea educationala (la gradinita )
Prof. Militaru Daniela Ana

Continutul temei: „SPERANȚA LUMII NOASTRE ESTE ÎN COPII”
Provocarile lumii moderne arată tot mai clar ca este nevoie de un parteneriat educational în favoarea si
pentru asigurarea viitorului lumii, pentru cresterea mai adecvata a copiilor.
Educația este eficienta atunci cand considera copilul in centrul ei ca parte activa si motivata la propria
dezvoltare.
Primul argument în integrarea copiilor cu CES în grădinițe este faptul unei învătari timpurii a regulilor
sociale și integrarea acestora în societate.
Educația presupune acțiunea și decizia comună a grădiniței, familiei și comunității în favoarea fiecărui copil
cu nevoi speciale.
Un al doilea argument ar fi faptul ca programul de educatie al gradinitei este deschis si flexibil pentru
fiecare individ în parte, precum și legatura cu specialiștii, respectiv: educator specializat, logoped,
kinetoterapeut, psiholog, asistent social, medic și asitent medical, care pot contribui la progresul zilnic al
dezvoltarii acestor copii.
Exemple de activitati care pot fi realizate la gradinita pentru integrarea cu succes a copiilor cu CES:
-JOCURI DE ROL CU CREAREA DE SITUATII DE INVATARE SPECIFICE GRADINITEI; EX: “La
grădiniță”, “La doctor”, etc.
-ACTIVITATI SPORTIVE: JOCURI DE MISCARE; Ex: “Ștafeta fulgilor”, “Cine aruncă mai departe”,
-ACTIVITATI ARTISTICE: AUDIȚIE CÂNTECE și DANSURI; Euritmie-Ex: “Dansul fulgilor de nea”,
-DRUMEȚII ȘI VIZITE ÎN COMUNITATE (BISERICA, SCOALĂ, MUZEE) Ex: “Erou de 1
Decembrie”, “Excursie la Curtea de Arges”, “Obiceiuri și tradiții de Crăciun”;
-DESENE, COLAJE, PICTURI; Ex: “Eu și familia mea”, “La săniuș”, “fulgi mari și mici”-folosind
tehnica dactolopicturii;
Un rol foarte important îl are și familia în colaborare cu grădinița.
Familia trebuie să aibă încredere în resursele proprii, pentru a face față greutăților cu care se confruntă în
educarea acestor copii.
În Romania, familiile și asociațiile copiilor cu dizabilitati contribuie substantial la adoptarea unor masuri
de ameliorare a calitatii educatiei copiilor cu CES.
Nici un specialist din cei mai sus menționați, precum și nici un cadru didactic din gradinita nu ar trebui sa
spuna parintilor ca “nu mai este nimic de făcut!”.
Programele educationale de interventie si sprijin este benefic sa implice familiile foarte mult.

Atat in cadrul activitatilor de consiliere cat si in cadrul intalnirilor pe aceste teme cu parintii copiilor cu
CES trebuie avut in vedere sprijinirea si valorificarea potentialului fiecarui preșcolar.
Comunicarea si colaborarea eficienta dintre educatoare/specialiști si parinti/familie se bazeaza pe:
- respect reciproc;
-atitudine impartiala;
-voluntariat;
-timp alocat discutiilor;
-empatie.
Un rol important îl au materialele ce pot fi folosite in colaborarea cu parinții:
-

carnetelele de corespondenta;

-

grup de comunicare;

-

întâlniri periodice;
Parintii pot juca rolul de “profesor” acasa, lucrând suplimentar ceea ce la gradiniță nu a fost terminat
sau pentru a consolida cele dobandite pe parcursul activitatii din cursul zilei.
Evaluarea copiilor cu CES se poate realiza prin observarea comportamentelor si prin analiza si
aprecierea produselor activitatii lor.
De exemplu: pentru a retine mai usor prenumele colegilor de grupa se poate folosi jocul cu
“Ștrumful”.
Copii sunt asezati, in cerc, fiecare pe un scaunel, si un alt copil este asezat in mijlocul cercului tot
pe un scaunel, incercand sa ii intrebe pe fiecare copil cum il cheama si cati ani are? Dupa ce a aflat
raspunsul, cel care a fost in centrul cercului trece in locul celui care a raspuns, iar cel care a dat
raspunsul corect, se aseaza pe scaunelul copilului care a fost in centrul cercului. Jocul continua pana
cand toti copii raspund la intrebarea cum îi cheamă si cati ani are fiecare?
Indiferent de ce natura este deficienta copilului, sau de gravitatea acesteia, Centrul pe care il
frecventeaza copilul cu CES trebuie sa fie dotat cu:

-

local adecvat care sa fie prevazut cu incaperi specializate pentru interventii specifice (cabinet
logopedic pentru copii cu probleme de limbaj si auz, cabinet de evaluare psihologica, cabinet de
kinetoterapie sau stimulare motorie), camera de joc, camera de odihna (dormitorul), incaperile in
care se desfasoara activitati cu parintii;

-

mijloace proprii de transport (in cazul copiilor cu deficiente motorii si al celor severe sau asociate);

-

materiale pedagogice si de stimulare psihologica;

-

materiale de informare, doocumentare pentru parinti si pentru cadrele didactice ale centrului.

Activitatea in aceste centre poate fi sprijinita si de catre voluntari, parinti sau membrii ai unor asociatii
nonguvernamentale.
Incaperile dintr-un ASEMENEA CENTRU trebuie sa cuprinda:
-

camera de stimulare si recreere, dotata cu materiale pentru jocuri si jucarii;

-

camera de studiu care trebuie sa fie dotata cu biblioteca si mese de lucru;

-

camera pentru servirea mesei;

-

dormitorul cu dulapurile individuale ale copiilor prevazute cu usi si sertare pentru ca fiecare copil
sa-si pastreze sosetele, ciorapii, hainele de corp, precum si alte lucruri personale (pieptan, periuta
de dinti, prosop);

-

baia si grupul sanitar, care poate fi la fiecare dormitor si unde este necesar ca fiecare copil sa aiba
paharul personal, periuta de dinti si prosopul.

-

camera pentru parinti cu acces la toate incaperile Centrului;

-

bucataria sau blocul alimentar, la care copiii trebuie sa aiba acces si unde cei mai mari pot ajuta la
pregatirea mesei;

-

holul de la intrare, unde in anotimpurile reci se tin hainele groase, umbrelele, hainele de ploaie.
Centrul de resurse pentru parinti este un spatiu care asigura un mediu propice comunicarii optime
si pozitive dintre profesori, educatoare si parinti, fiind si un loc de desfasurare a activitatilor cu
parintii in mod individual sau in grupuri mici.
Parintii pot contribui, dupa posibilitati, cu obiecte care nu le mai sunt de folos pentru crearea unui
mediu ambiant specific locuintei si cu donatii de jucarii de la copii lor mai mari.
La centru de resurse pentru parinti poate fi realizat si un album al gradinitei, impreuna cu parintii.
In acest album este bine sa se gaseasca fotografii cu activitatile din gradinita, inclusiv cu activitatile
la care si parintii iau parte.
La centrul de resurse pentru parinti pot fi gasite si lucrarile copiilor, respectiv mapele cu produsele
activitatii lor, asa cum au fost ele realizate de catre copil. Parintii avand acces la aceste lucrari pot
continua acasa ceea ce s-a lucrat la grupa, de accea familia in care creste copilul, caldura sau
indiferanta acesteia pot sa modeleze puternic modul de viata, personalitatea si curajul de a infrunta
viata.
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PROBLEME ȘCOLARE ALE ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE ÎN PANDEMIA COVID-19
Prof. Moscalu Carmen Cosmina
Liceul Tehnologic Ferdinand I, Râmnicu Vâlcea

Copiii cu cerințe educaționale speciale sunt printre cei mai loviți dintre cei peste 91 % dintre elevii
lumii care au fost afectați de criza Covid-19. Pentru aceștia, întreruperea obiceiurilor educționale și
obligația de a trece la medii de învățare la distanță presuspun provocări suplimentare, într-o situație deja
dificilă, arată Cecilia Mezzanotte, consultant în cadrul Directoratului pentru Educație al Organizației pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), într-un material publicat pe platforma online a acestei
instituții. Ea prezintă atât riscurile pe care le înfruntă elevii cu cerințe educaționale speciale, cât și diverse
soluții aplicate în unele dintre țările OECD.
Potrivit sursei citate, unele țări, precum Finlanda, au acționat în sprijinul elevilor cu CES încă din
primele momente ale închiderii școlilor, pregătind instruirea la domiciliu pentru acești copii. Dar, pe măsură
ce țările au fost obligate să impună măsuri de distanțare și izolare, a devenit necesară predarea online.
Experta citată arată că elevii cu CES riscă o dublă penalizare în timpul închiderii școlilor – din punct
de vedere al accesului la educație, dar și cel al incluziunii.
Ei se bazează, adesea, mai mult decât ceilalți copii pe diverse tehnologii pentru educație, ceea ce ar
fi un avantaj pentru tranziția lor către educația online.
Dar nevoile lor specifice îi împiedică adesea să aibă acces la diversele instrumente folosite în
prezent:
• copiii cu deficiențe auditive ar putea fi în imposibilitatea să urmărească predarea pe canale video
• copiii cu deficiențe de vedere ar putea întâmpina probleme cu temele trimise prin platforme
virtuale, dacă formatul nu este accesibil
• elevii cu tulburare de hiperactivitate cu deficit de atenție ar putea să întâmpine greutăți când vine
vorba să-și facă temele sau să urmărească o lecție preînregistrată, care nu le captează suficient atenția
• pentru copiii cu probleme de funcționare executivă, navigarea printre clasele virtuale, pentru
diverse materii ar putea deveni o sarcină copleșitoare
• copiii cu dislexie sau disgrafie ar putea să întâmpine greutăți dacă trebuie să parcurgă singuri
materia sau să se bazeze pe părinți care nu au timpul au mijloacele să-i sprijine în învățare
• copiilor cu autism le va fi dificil să înțeleagă, dar trebuie să li se explice situația actuală, la fel cum
e nevoie să fie explicat și copiiilor cu anxietate de ce trebuie să-și schimbe programul și obișnuințele, în
contextul măsurilor pentru combaterea pandemiei.

Această din urmă problemă nu se limitează doar la cei care sufereau de anxietate, ci oricui care ar
putea fi astfel afectat de situația produsă de pandemie, arată autoarea. Cecilia Mezzanotte arată că diverse
proceduri au fost luate local sau național, în diverse țări, pentru asistarea elevilor cu CES.
De exemplu:
• temele pentru copiii cu deficiențe de vedere pot fi transcrise în Braille, în lipsa unui aparat cu
funcții de accesibilitate pentru astfel de utilizatori
• pentru elevii cu deficiențe de auz pot fi aplicate servicii de live captioning la distanță pentru
cursurile video
• sistemele de învățământ din țări precum Italia, Franța sau Irlanda, dar și diverse ONG-uri agregă
liste de aplicații și instrumente pentru sprijinirea elevilor cu cerințe educaționale speciale
• în SUA, un grup de profesori a lansat un hotline pentru a-i ajuta la teme pe elevii cu deficiențe de
vedere și auditive
• în cele mai multe țări există asistenți sau profesori pregătiți pentru a-i ajuta pe elevii cu CES care
oferă online sprijin individual și cu materiale personalizate.
Cu toate acestea, arată specialista OECD, după actuala criză va fi nevoie de intervenții mai bine
structurate și coordonate în sprijinul elevilor cu cerințe educaționale speciale, intervenții care să implice
deopotrivă școlile, profesorii, consilierii, familiile copiilor vulnerabili, care au cel mai mult de suferit.
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„Nu cea mai puternica specie supravietuieste,
nici cea mai inteligenta. Ci aceea care este cea mai
adaptabila la schimbare.”
Charles Darwin

CUM SĂ DEVII REZILIENT
Prof. consilier școlar Gîrban Simona Elena
Coordonator CJAP Vâlcea
Situația actuală, definită de pandemia de Covid-19, a produs, cu siguranță, numeroase modificări
semnificative în stilul nostru de viață. Distanțarea socială, învățarea online, purtarea permanentă a măștilor
reprezintă doar câteva dintre dificultățile cu care ne confruntăm cu toții în acest moment și încercăm să
învățăm cum să îi facem față mai ușor. Învățăm deci să fim rezilienți.
REZILIENȚA este abilitatea care ne ajută să supravieţuim traumelor, eșecurilor, ameninţărilor sau
altor stresori şi să ne continuăm viaţa cu un sentiment de control, competenţă şi capacitate. Această
capacitate nu trebuie confundată cu ignoranța, indiferența sau suprimarea. Persoanele reziliente nu îşi
resping emoţiile, ci le acceptă fără să le lase să preia controlul sau să le influenţeze deciziile.
De regulă, oamenii rezilienți: știu să transforme un eșec într-o oportunitate; au capacitatea de a-și
păstra sănătatea și energia când se află sub presiune constantă; răspund eficient și chilibrat în fața factorilor
stresanți; au abilitatea de a-și utiliza experiența dobândită în trecut pentru a trece cu bine peste șocul produs
de evenimente, au capacitatea de a-și reveni rapid după eșecuri; au puterea de a se reinventa atunci când
ceva în viața lor nu mai funcționează.
Creierul este ca un muschi, el trebuie antrenat. Rezilienta este o suma de abilitati. La fel si ele
trebuie antrenate.
Ce am putea face concret, începând de astazi, pentru a ne antrena rezilienta?


Reziliența este strâns legată de încrederea în sine, respectul și stima de sine; cu cât aceste trei
aspecte sunt mai bine definite, cu atât capacitatea de a face față oricărei schimbări este mai mare;



Somnul, nutriția, mișcarea sunt factori care ne pot determina nivelul de energie și gradul de
rezistență la stres, așa că este recomandat să cultivăm obiceiuri care mențin o stare optimă de
sănătate;



Frica de incertitudine, nevoia de control, teama de schimbare stau în calea rezilienței; o soluție
este să transformăm teama de incertitudine în curiozitate;



Ieșirea din zona de confort. Să testăm activități de care ne este teamă, de exemplu, un curs de
public speaking, la unul de actorie sau de improvizație;



Antrenarea în a privi orice eveniment din cel puțin trei perspective diferite;



Dezvoltarea personală prin cursuri sau prin hobby-uri noi.



Cautarea de sprijin la ceilalți. Relațiile cu alți oameni constituie o rețea de sprijin reciproc, rețea
utilă atât în momente bune, dar și în momente grele.



Acceptarea faptului că există lucruri controlabile (propriile resurse, atitudinea ta, modul în care
reacționezi în fața unui eveniment), dar și aspecte pe care nu le putem controla (comportamentul
celorlalți oameni, întâmplări, evenimente, accidente).



Gândirea de tip rezolutiv. Indiferent de situaţia în care ne aflăm, oricât de negre ar putea fi
premisele viitoare, avem nevoie de timp de gândire la soluţiile potrivite, într-un mod pozitiv.
Într-o lume atât de schimbătoare ca cea de astăzi, reziliența este o abilitate pe care ar trebui să o

cultivăm zi de zi. În acest fel, calitatea vieții se va îmbunătăți în mod considerabil pe toate
planurile. Dezvoltarea capacităţii de rezilienţă este o călătorie personală. O abordare pentru clădirea acestei
capacităţi care merge pentru o persoană, s-ar putea să nu funcţioneze pentru o alta. Oamenii pot utiliza
strategii variate.
Kintsugi – arta japoneză de reparare a porțelanurilor sparte cu ajutorul aurului
În Japonia există o întreagă cultură care respectă cu strictețe o tehnică străveche, tradițională, de
reparare a obiectelor din ceramică sparte sau crăpate.
Arta Kintsugi înseamnă readucerea la forma inițială a obiectelor prin punerea în valoarea a lipiturii.
De cele mai multe ori, în amestecurile speciale de lipit sunt introduse fire de aur, argint sau platină, astfel
încât lipiturile sa fie puse în evidentă. Japonezii consideră că lipiturile fac parte din istoria acelui obiect.
Sunt urme ale trecutului, iar acestea nu ar trebui ascunse, ci scoase în evidență, prezentate.
Dincolo de legende și colecționari, arta are o semnificație mult mai profundă. Deseori această formă
de „vindecare” a obiectelor din ceramică este asociată cu evenimentele stresante, care de cele mai multe ori
lasă urme, atât trupești, cât și sufletești. Sunt momente în viața oricăruia dintre noi cand ne facem bucăți,
mai mici sau mai mari. Când vasul în care țineam încrederea, entuziasmul, energia, sensul, se sparge. Când
ne facem bucăți în acest fel, lucrurile îsi pierd coerența, sensul, conturul, totul devine cețos.
Mulți reuşesc, în timp, să lipească bucățile sparte. Ei reuşesc astfel să facă artă din propria viață.
Kintsugi sau reziliență în limbaj psihologic.
Vasul-viață nou rezultat, cu rănile şi vulnerabilitățile noastre reprezintă de fapt călătoria noastră
personală.
”Toate lucrurile frumoase poartă în ele semne distincte ale imperfecțiunii. Rănile și imperfecțiunile
tale sunt frumusețea ta. La fel ca şi în Kintsugi, arta japoneza a restaurării cu aur a obiectelor ceramice
sparte, suntem cu toții perfect imperfecţi. Spărturile şi lipiturile sunt semnele oneste ale unui trecut care nu
trebuie ascuns. Rănile şi vindecările tale fac parte din povestea vieţii tale; fac parte din ceea ce eşti. Orice
frumuseţe are o imperfecţiune. Tu eşti o astfel de frumusețe; cu toţii suntem.”
„În

orice

lucru

există

o

Leonard Cohen, Selected Poems, 1956-1968

fisură:

aşa

pătrunde

lumina

înăuntru.”
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