
1 

 

 

Nr. 2/2021, Botoșani, 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CLASIC ȘI MODERN- METODE ȘI 
PROCEDEE PENTRU CREȘTEREA 
CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN ȘCOALA 

ROMÂNEASCĂ 
 

                               EDIȚIA A II-A 
 
 
 
 

LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE 

IORGA” BOTOȘANI 
 

 

 

 

 

 
 

Botoșani 

2021 



2 

 

 

„CLASIC ȘI MODERN – METODE ȘI PROCEDEE PENTRU 

CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN ȘCOALA 

ROMÂNEASCĂ” 

Simpozion Județean- Ediția a II-a, februarie 2021 

 
Coordonatori: 

Inspector învăţământ primar, profesor, Olguţa Şchiopu  

Director, prof. Mirela Ofelia Sănduleanu 

Director, prof. Roxana Vatavu  

Prof. Violeta Ema Nanu 

Prof. Daniela Panaete 

Prof. Radu Gonciar 

 
Colectivul de redacție: 

               Prof. Daniela Panaete 

               Prof. Lucia Ștefănescu 
Prof. Violeta Ema Nanu 

 

 
Tehnoredactare:  Prof. Daniela Panaete 

  Prof. Lucia Ștefănescu 
  Prof. Violeta Ema Nanu 

 
Coperta: Prof. Violeta Ema Nanu 

 
 
 

ISSN 2668-9464 

ISSN-L 2668-9464 



3 

 

 

 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani 
 

 
Lucrările simpozionului județean 

 

 
„CLASIC ȘI MODERN-METODE ȘI PROCEDEE 

PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ȘCOALA 

ROMÂNEASCĂ” 

Botoșani, 14 februarie 2021 

 
Tema 1: Metode inovative de predare- învăţare-evaluare, îmbinarea armonioasă a 

metodelor clasice cu cele moderne, pentru progres şi performanţă în educaţie.  

Tema 2: Exemple de bune practici în învățământul clasic și în cel on-line, exemple de 

activități desfășurate pe o platformă cu elevii, activități de predare,învățare, evaluare 

în care este integrată utilizarea tabletelor, impactul folosirii resurselor digitale. 

 

 

 

 

 
 

ISSN 2668-9464 

ISSN-L 2668-9464 



 

4 

 

 

Comitetul științific : 

 
Inspector învăţământ primar, prof. Olguţa Şchiopu 

Inspector școlar arte, prof. Laurențiu Palade 

Director prof. Mirela Ofelia Sănduleanu 

Director adjunct Roxana Vatavu 

Prof. Violeta Ema Nanu 

Prof. Daniela Panaete 

Prof. Viorica Corolea 

Prof. Cristina Manolache 

Prof. Mihaela Barbacaru  

Prof. Alina Mavrescu 

Prof. Lucia Ştefănescu  

Prof. Liliana Siustis 

Prof. Carmen Hrițuc 

 

 

 
Comitetul de organizare: 

 
Inspector învăţământ primar, profesor, Olguţa Şchiopu 

Director, prof. Mirela Ofelia Sănduleanu 

Director, prof. Roxana Vatavu 

Prof. Violeta Ema Nanu 

Prof. Daniela Panaete  

Prof. Lucia Ștefănescu 

Bibliotecar Garofița Adochiței 

 

  



 

5 

 

CUPRINS 
 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC ÎNTRE CLASIC ȘI MODERN, Ates Nadia, Gradinita PN nr 12 

Arad......................................................................................................................................................8 

 

STRATEGII ŞI METODE DIDACTICE INOVATIVE ÎN ACTIVITATEA ON-LINE, Prof. Claudia 

Benchea, Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Bacău.......................................................................9 

 

PROFILUL DE FORMARE AL ELEVULUI–NIVEL ELEMENTAR LA FINALUL CLASEI A IV-

A, Prof. învățământ primar: Burlacu Geanina, Liceul Pedagogic ,,N. Iorga” Botoșani.....................14 

 

METODE INOVATIVE DE PREDARE –ÎNVĂȚARE-EVALUARE, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL,  

 Prof.înv.primar, Bușilă Ștefania-Laura, Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura, Jud.Bacău....16 

 

METODE DE EVALUARE ONLINE, Prof. Cazacu Camelia, Scoala Gimnazială Constantin Gh 

Marinescu Galați.................................................................................................................................18 

RESURSE DIGITALE UTILE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ, Cernat Monica-Iuliana, Scoala 

Gimnazială Luizi-Călugăra.................................................................................................................20 

 

DEMERSURI INOVATIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ, Cernat Monica-Iuliana, Scoala 

Gimnazială Luizi-Călugăra.................................................................................................................23 

 

SĂ FIM ÎN SIGURANȚĂ ONLINE! PROF. CIRITEL DAN-GABRIEL, LICEUL CU PROGRAM 

SPORTIV VASLUI............................................................................................................................26 

 

METODA JIGSAW- MOZAICULUI, Prof. Colescu Anca, Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, Botoșani 

............................................................................................................................................................28 

METODE ŞI  PROCEDEE  PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA 

ROMÂNEASCĂ” CREATIVITATE  SI INOVATIE IN ABORDAREA PROCESULUI 

INSTRUCTIV-EDUCATIV, DIACONU NICULINA, Instituţia: Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu”, 

POIANA TEIULUI, Judeţul NEAMŢ................................................................................................30 

 

STUDIU ASUPRA ÎNVĂȚĂRII PRIN DESCOPERIRE A ELEMENTELOR INTUITIVE DE 

GEOMETRIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, Dorin Andreea, Scoala Gimnaziala ,,Mihai 

Drăgan”, Bacău...................................................................................................................................32 

 

METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE PENTRU PROGRES ȘI 

PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE, Profesor învățământ primar Dumitriu Valentina, Școala Primară 

Nr.1 Sarata-Basarab............................................................................................................................36 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL CLASIC ȘI ÎN CEL ON-LINE, 

Prof.Frîncu Florina, Grădinița cu P.P Inocența-Găești, jud.Dâmbovița.............................................39 

 

PLATFORME    PENTRU GESTIONAREA CLASELOR, A RESURSELOR DE ÎNVĂȚARE ȘI A 

PROGRESULUI ȘCOLAR. Prof. Gorescu Carmen, Liceul Teoretic„Dr. Mihai Ciucă”Săveni, jud 

Botoşani..............................................................................................................................................42 

 

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE, Prof. Haţiegan Ioana Maria Colegiul 

Naţional,,Diaconovici Tietz ,Reşiţa....................................................................................................46 

 

CREATIVITATE ŞI INVENTIVITATE LA ORA DE ISTORIE- UTILIZAREA PLATFORMELOR 

EDUCAŢIONALE: KAHOOT, SOCRATIVE, QUIZLET, Profesor Hriţcu Cristina, Colegiul 



 

6 

 

Tehnic”Emanuil Ungureanu”, Timişoara...........................................................................................50 

 

ȚARA MEA, LA SĂRBĂTOARE, Educatoare: Prof. Lăscuş Elena, Colegiul Naţional Pedagogic ,, 

Regina Maria’’ Deva.........................................................................................................................53 

 

DINAMIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRIN UTILIZAREA METODELOR 

EDUCAȚIONALE MODERNE, Prof.înv.primar Matache Larisa, Liceul Tehnologic Dimitrie 

Filipescu.............................................................................................................................................55 

 

MODELUL ASIGURARII CALITATII EDUCATIEI, MANAGEMENTUL CALITATII 

TOTALE(TQM) AL SISTEMELOR DE INVATARE ELCTRONICA MIXTE: UN NOU MODEL 

SI CADRU INTEGRATE, Prof. pt. înv. primar MAVRICHE DIANA MIRABELA, Școala 

Gimnaziala ”Emil Brăescu” Măgura..................................................................................................57 

 

IMPORTANŢA UTILIZĂRII METODELOR ACTIVE ȘI A JOCULUI ÎNTRU ATINGEREA 

SUCCESULUI ŞCOLAR, Educatoare: Mitea Diana-Maria, Colegiul Naţional Pedagogic,,Regina 

Maria” Deva .......................................................................................................................................60 

 

METODE SI TEHNICI INTERACTVE DE GRUP, Profesor Carmen MITROFAN, Liceul 

Tehnologic ’’ Grigore Antipa’’ Bacău................................................................................................62 

LA  VREMURI  NOI , METODE  NOI, Prof.înv.primar  Marusac Livia, Școala 

Profesională,,Gheorghe Burac,, Vlăsinești.........................................................................................65 

 

CRĂCIUNUL PE GLOB, PROF. Munteanu Andra-Cosmina, Școala Gimnaziaa nr.1, Sat Văleni, 

Judeţul Vaslui.....................................................................................................................................68 

 

PADLET - APLICAȚIE ONLINE UTILĂ PENTRU TOATE DISCIPLINELE, Prof. Violeta Ema 

Nanu, Liceul Pedagogic”Nicolae Iorga” Botoșani..............................................................................71 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN LECȚIILE ONLINE, Prof. Palcuie Daniela, Colegiul 

Energetic, Rm. Vâlcea........................................................................................................................74  

 

METODE  INTERACTIVE  DE GRUP, Prof.Palcu  Florentina, G.P.P. Chișineu-Criș, jud. Arad..77 

 

METODE DE PREDARE IN SECOLUL XXI, FLIPED CLASSROOM, Prof . Iuliana Daniela 

Panaete, Liceul Pedagogic ,,N. Iorga” Botoșani.................................................................................80 

 

SUGERAREA UNUI DEMERS EDUCAŢIONAL CENTRAT PE DEZVOLTAREA RELAŢIILOR 

INTERPERSONALE ÎN CLASA DE ELEVI, Profesor învățământ primar: Peterfi Irina Maria, 

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău.........................................................................................82 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CLASIC ŞI CEL ONLINE,  

Prof.învăţământ primar Pîrvulescu Cornelia, Şcoala Primară Cocoreni,Gorj.....................................85 

 

INOVAŢIE ȊN EDUCAŢIE, Prof înv. primar Preda Georgeta,Şcoala Gimnazială , Comuna Puchenii 

Mari, Structură Școala Gimnazială Puchenii Moșneni........................................................................86 

 

EVALUAREA ÎN SISTEM ONLINE, Prof. înv. primar  Puețu Giorgiana Elena, Liceul Constantin 

Brâncoveanu Horezu Vâlcea...............................................................................................................87 

 

METODE ŞI  PROCEDEE  PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI  ÎN ŞCOALA 



 

7 

 

ROMÂNEASCĂ, Roman Andreea, Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, Bacău..............................89 

 

DEZVOLTAREA ȘI EVALUAREA COMPETENȚEI DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL, 

Prof. înv. primar Săndulache Daniela-Maria, Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan“, Bacău...............92 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA  DISTANȚĂ  LA  PREȘCOLARI, Prof. Sârbu Liliana, G.P.P. Chișineu-

Criș, jud. Arad.....................................................................................................................................97 

 

METODE MODERNE DE PREDARE, Prof. înv. primar Siminiceanu Irina-Mihaela, Liceul 

Pedagogic ,,N. Iorga” Botoșani........................................................................................................100 

 

PROIECTAREA UNEI ACTIVITĂŢI LA O CLASĂ CU PROGRAM 

 „STEP BY STEP” ,  Prof. Simion Daniela , Liceul Pedagogic „N.Iorga” Botoşani.......................103 

 

ABORDAREA INTEGRATĂ DIN PERSPECTIVA IMPACTULUI ÎN SUSȚINEREA 

COMPORTAMENTALĂ, Prof.înv.preșcolar Soponaru Ana Petronela, Grădinița P.P. nr.9 Piatra 

Neamț, Școala Gimnazială nr.3 Piatra Neamț...................................................................................107 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE PANDEMIE, Profesor Inginer Stan Carmen,  Liceul de Transporturi Auto 

“Traian Vuia” Galați.........................................................................................................................109 

 

METODE DE EVALUARE ÎN PREDAREA MORFOLOGIEI LA GIMNAZIU, Profesor Ștefănescu 

Lucia, Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” Botoșani...........................................................................112 

 

METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE LA ŞTIINŢE ALE NATURII, 

Prof. înv. primar Tănase Daniela Maria, Școala Gimnazială Filipești..............................................116 

 

INSTRUMENTELE DIGITALE ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ, Prof. înv. primar Toma Mimi-

Lenuța,  Școala Gimnazială “Emil Brăescu”, Măgura, jud. Bacău....................................................119 

 

Disciplina ”Bazele contabilității” –între învățământul clasic și învățământul online, Prof. TUDOSĂ 

NONULETA LUMINIȚA, Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” Galați....................121 

 

METODE ŞI TEHNICI MODERNE FOLOSITE ÎN ACTIVITĂŢILE DE EDUCARE A 

LIMBAJULUI  LA PREŞCOLARI, Prof. Înv. Presc. Tuţă Camelia, Grădinita NR. 138, 

București...........................................................................................................................................125 

 

METODE MODERNE DE PREDARE –ÎNVĂȚARE-EVALUARE, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR, Prof.înv.primar, Vasiloiu Doinița, Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura, Jud.Bacău 

..........................................................................................................................................................127 

ȘCOALA DE ACASĂ, Profesor pentru învăţământ primar VOINEA CONSTANŢA, Liceul 

Tehnologic “Dimitrie Filipescu”, Buzău...........................................................................................131 

 

  



 

8 

 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMĂNESC ÎNTRE CLASIC ȘI MODERN 
 

ATES NADEA 

GRĂDINIȚA PN.nr.12,ARAD 

 

 

          Învăţământului românesc de azi, am putea afirma că s-a transformat destul de mult datorită 

tehnologiei  ,orelor online care au evoluat într-un mod rapid datorită COVID 19. Într-un sistem 

educaţional în care a şti şi a face sunt adevărate etaloane ale formării individului, metodologia predării 

joacă un rol important. Metodele de învăţământ sunt o punte de legătură între sistemul tradiţional de 

predare şi cel modern 

 Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin 

intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, 

iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate 

aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea 

finalităţilor educaţionale. 

Elevii noştri nu duc lipsă de creativitate, iar din punct de vedere al inovaţiei, noi, cadrele didactice 

suntem cele datoare să venim cu elemente cunoscute lor, elemente ce fac parte din mediul lor de viaţă, 

prin urmare trebuie să ne perfecţionăm metodele de predare-învăţare-evaluare pentru a putea depăşi 

barierele de comunicare survenite în urma creşterii standardelor evoluţiei tehnologice. 

Metodele şi mijloacele de învăţământ tradiţionale reprezintă baza sistemului de învăţământ, acestea 

fiind absolut necesare pentru a putea dezvolta metode şi mijloace moderne. - metode aşa zise „vechi” 

denumite şi „tradiţionale” sau„clasice”, în esenţă cele ce fac apel la comunicarea directă, în curs de 

transformare şi ele; 

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se oarecum în antiteză 

cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare şi democraţie face parte din gama 

noilor educaţii, care reprezintă cel mai pertinent şi mai eficient răspuns al sistemelor educative la 

imperativele generate de problematica lumii contemporane.Metode noi  „moderne”, expresie a celor 

mai recente inovaţii pedagogice sunt centrate pe elev, pe activitatea şi dezvoltarea personalităţii 

acestuia. 

Metoda  indiferent care ar fi ea ,constituie o cale de acces spre cunoaşterea şi transformarea realităţii, 

spre însuşirea ştiinţei şi a tehnicii, a culturii comportamentelor umane, fiind o componentă 

indispensabilă procesului de instruire. 

 

 

Bibliografie: 

1.Cerghit, L., Radu, I.T., Popescu, E., Vlăsceanu, L., Didactica, Editura 

didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1990. 

 2.Ioan Nicola, “Tratat de pedagogie şcolară“, Editura Didactică şi Pedagogică Regia Autonomă, 

Bucureşti, 1996. 
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Strategii şi metode didactice inovative în activitatea on-line. 

 

 
Prof. Claudia Benchea 

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Bacău 

 
Clasa: a VI-a  

Profesor: Claudia Benchea 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: 4 

Titlul lecţiei: Pasiunile. Hobby-urile   

Tipul lecţiei: formare de deprinderi și abilități 

Competenţe generale: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 

Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

1.2. Prezentarea unor informaţii, idei, 

sentimente şi puncte de vedere în texte orale, 

participând la discuţii pe diverse teme sau 

pornind de la textele ascultate; 

 

 

 

1.3. Adecvarea comunicării nonverbale şi 

paraverbale la o situaţie dată, evidențiind 

ideile și atitudinile, în situaţii de comunicare 

faţă-în-faţă sau mediată; 

 

1.4. Participarea la interacţiuni verbale simple 

cu mai mulţi interlocutori, având în vedere 

cantitatea şi relevanţa informaţiei transmise și 

primite  

 

 

4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, 

în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi 

pentru evaluarea pronunţiei şi scrierii 

celorlalţi, prin raportarea la normă, cu scopul 

corectării erorilor în comunicare  

 − exerciții de exprimare a unui punct de 

vedere referitor la o idee extrasă dintr-un 

text oral/scris;  

− exerciții de întrerupere/reluare a textului 

oral pentru a realiza ipoteze asupra 

mesajului și pentru a le confirma/infirma. 

 

− jocuri de rol cu folosirea dialogului pe 

diverse teme de interes;  

 

 

 

− exerciții de construire a unei situații de 

comunicare pornind de la un aspect 

relevant pentru comportamentul școlar; 

 − exerciţii de extragere a unor informaţii 

dintr-un dialog;  

 

 

− analiza unor enunţuri greşite şi 

corectarea acestora în funcţie de normele 

limbii actuale, în exerciții fonetice diverse; 

− exerciții care să necesite utilizarea 

dicționarului ortoepic 

 

Competenţe derivate/operaționale: 

a. cognitive:  

C1: definirea cuvântul-cheie din titlul lecției;  

C2: folosirea formelor corecte a cuvintelor împrumutate; 

C3: corelarea imaginilor cu enunțul corespunzător hobby-ului prezentat; 

C4: identificarea informațiilor relevante din materialul audio, disponibil în varianta digitală a 

manualului;   

C5: formularea întrebărilor și a răspunsurilor adecvate temei, în cadrul interviului; 

b. afective:   
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- să participe la oră cu interes și atenție;  

- să se implice în discuții; 

- să-și însușească valorile morale promovate în cadrul orei. 

c. formative: să-și integreze cunoștintele dobândite într-un sistem propriu de valori. 

Activităţi de învăţare: 

A1: activitate de definire a cuvântului ,,hobby”;   

A2: activitate de utilizare în contexte noi a formelor corecte ale cuvintelor împrumutate; 

A3: activitate de corelare a imaginilor cu enunțul corespunzător hobby-ului prezentat; 

A4: activitate de formulare a întrebărilor și a răspunsurilor adecvate jocului de rol;   

A5: activitate de autoevaluare. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 

Metode şi procedee didactice: brainstorming, conversaţia, exercițiul, interviul, jocul de rol. 

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, în echipă, individuală;  

Metode şi tehnici de evaluare: observarea curentă, aprecierea verbală, autoevaluare. 

 

Resurse:  

           umane:  ......elevi  

    materiale/mijloace de învăţământ: manual digital/fizic clasa VI-a, aplicații wordwall, 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIa/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP2/#

p=90 

 

   de timp: 50 de minute. 

   spațiale: on-line, Meet – Google Classroom  

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. ILIE, Emanuela, 2014, Didactica limbii și literaturii române. Iaşi, Editura Polirom 

2. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 

ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti, Ed. Paralela 45 

3. Manualul pentru clasa a VI-a, Limba şi literatura română, autori: Mariana Norel, Petru 

Bucurenciu, Mihaela Dragu, București, Editura Didactică și Pedagogică, 2018                                                                                                                

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIa/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP2/#p=90
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIa/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP2/#p=90
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SCENARIUL LECTIEI 

 

 

            Moment organizatoric: conectare - Meet, reglare sunet, imagine etc. 

  

1. EVOCARE: Se realizează prin metoda brainstormingului: Să ne cunoaștem! 

Sarcină de lucru:  

Roata pasiunilor / hobby-urilor: https://wordwall.net/ro/resource/10739706 

Profesorul glisează roata pentru a afla hobby-urile și pasiunile elevilor. 

Timp de lucru: 3 minute 

           

            2. CONFIGURAREA SENSULUI: 

 

a. Moment explicativ ortografic 

Sarcini de lucru:  

- Definirea termenului cheie – din titlul lecției 

- Articularea termenilor străini (Anexa 1) 

- Exercițiu de identificare a formei corecte a cuvântului cheie din titlul lecției: 

hobby.                            https://wordwall.net/ro/resource/10751777 

 

Timp de lucru: 3 minute 

 

           b. Corelarea imaginilor cu enunțul corespunzător hobby-ului prezentat:  

                       https://wordwall.net/ro/resource/10659102  

Timp de lucru: 4 minute 

 

 c. Audierea, în varianta digitală a manualului, dialogului dintre profesoara clasei și eleve 

despre hobby-uri.  

Elevii urmăresc cu atenție dialogul, completând, în caiet, rubricile tabelului, potrivit exemplului din 

manual, pag. 90. 

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

a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP2/#p=90 

 

 

 

Prezintă informațiile notate și raspuns la întrebări.  

Timp de lucru: 25 minute 

 

d. Interviu: Ce hobby (-uri) ai?? 

Profesorul stabilește rolurile și regulile de joc, ghidează întrebările și oferă posibilitatea 

elevilor de a-și schimba rolurile în comunicare, la finalul unui interviu. 

- Intervievat – prezinta hobyy-ul 

- Reporter  - adresează întrebări deschise 

- Observator(i) - elevii urmăresc modul de prezentare a hobbly-ului: emoții, 

sentimente, atitudine (fișa de interevaluare – pag 91, va fi folosită în ora următoare, 

la verificarea sarcinii de lucru pentru acasă)  

Timp de lucru: 10 minute 

Observație: pe parcursul activității, profesorul completează o fișă de evaluare (Anexa 3) a 

competențelor atitudinale pentru elevii selectați / participanți. 

Numele elevei Pasiunea / Hobby-ul Descrierea pasiunii / hobby-ului 

   

https://wordwall.net/ro/resource/10739706
https://wordwall.net/ro/resource/10751777
https://wordwall.net/ro/resource/10659102
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP2/#p=90
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Limba%20si%20literatura%20romana/EDP2/#p=90
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3. REFLECȚIE: 

- Profesorul moderează discuția finală pe cele două niveluri:  

a. Nivelul comprehensiunii temei lecției 

b. Nivelul hermeneutic: dezvoltat în două direcţii interdependente:  

- sfera relaţiilor interpersonale  

-           sfera relaţiilor şi a constructelor intrapersonale.  

 - Elevii completează fișa de autoevaluare (Anexa 2): 

Completează următoarele afirmații:   

- Din ceea ce am învățat, cel mai important mi se pare … . 

- Cel mai mult mi-a plăcut activitatea … . 

- Cel mai dificil mi s-a părut …... 

  

 Timp de lucru: 5 minute  

 

Tema: Realizați un interviu despre pasiunile/ hobby-urile colegilor / părinților / fraților voștri. În 

vederea realizării interviului corect, stabiliți un mod de comunicare clar, cu întrebări formulate corect, 

astfel încât să obțineți răspunsuri frumoase. Puteți să înregistrați interviul cu mijloacele avute la 

dispoziție: smartphone, tabletă, cameră de filmat etc., însă nu le puteți distribui!!! 

 

 

Anexa: 1  

Articularea termenilor străini 

o Conform DOOM 2, substantivele împrumutate se articulează (atașarea desinenței –ul / -

urile ) ca de obicei în limba română, prin alipire directă, dacă partea finală a cuvântului 

se pronunţă aşa cum se scrie: bosul/bossul (ambele forme), brokerul/brokerii, 

clickul/clickurile, linkul/linkurile, weekendul/weekendurile.  

o Scriem cu cratimă dacă partea finală se pronunţă altfel decât se scrie: cowboy-ul/ cowboy-

i, mouse-ul, service-ul, site-ul/site-urile, show-ul/show-uri/show-urile. 

o Hobby-ul / hobby-urile 

 

Anexa: 2 

Fișa de autoevaluare: 

Completează următoarele afirmații:   

- Din ceea ce am învățat, cel mai important mi se pare … . 

- Cel mai mult mi-a plăcut activitatea … . 

- Cel mai dificil mi s-a părut …... 
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Anexa: 3 
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PROFILUL DE FORMARE AL ELEVULUI–NIVEL ELEMENTAR LA 

FINALUL CLASEI A IV-A 

 

 

Prof. învățământ primar: Burlacu Geanina 

Liceul Pedagogic ,,N. Iorga” Botoșani 

 

 

Lumea se află într-o continuă schimbare, devenind din ce în ce mai complexă, interconectată 

și fluidă. Educația trebuie să țină pasul cu aceasta pentru a oferi absolvenților și societății maximum 

de oportunități și opțiuni. Astfel, instituțiile de învățământ s-ar putea constitui într-un promotor de 

idei noi, emergente, de valori, cunoștințe, teorii și practici puternic interconectate cu realitățile 

secolului 21 și cu viitorului educației. 

Din această perspectivă, viziunea asupra școlii poate porni prin redefinirea beneficiarului direct 

al educației: absolventul. Profilul acestuia reprezintă o formă elocventă de a comunica societății și de 

a oferi educatorilor o imagine unitară a modului în care arată un absolvent orientat spre viitor. În loc 

să cerem educabilului să se adapteze sistemului, am putea construi sistemul și curriculumul în jurul 

acestuia. 

Profilul absolventului descrie setul de competențe pe care cel care învață trebuie să le aibă, în 

diferite etape ale formării sale educaționale, pentru a-și cunoaște și maximiza potențialul, pentru a 

face față diferitelor contexte din afara spațiului școlar/universitar. 

Nu este suficient ca un copil să dețină niște informații și cunoștințe, ci este valoros să știe unde, 

când, cum, de ce să le folosească, să găsească soluții folosind conexiunile dintre cunoștințe, să își 

formeze atitudini corespunzătoare, pozitive față de muncă, colegi, prieteni, învățătură, mediul 

înconjurător. 

Profilul de formare al absolventului învățământului primar este structurat pe baza a opt 

competențe-cheie recomandate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.  

Competențele cheie sunt prezentate ca fiind rezultate ale învățării, fiind ansambluri de 

cunoștințe, abilități și atitudini care urmează să fie formate elevilor, ca instrumente culturale pentru 

învățarea pe parcursul întregii vieți. 

Odată cu intrarea în clasa pregătitoare, elevii  pășesc pe o nouă treaptă a educaţiei. Pe parcursul 

celor cinci ani de școală, ei vor dobândi anumite competențe. Acestea nu se dezvoltă izolat, ci prin 

intermediul tuturor disciplinelor pe care le vor studia. Astfel,  la finalul clasei a IV-a, elevii vor dovedi 

că ştiu şi pot următoarele: 

Comunicare în limba maternă: receptarea de mesaje orale și  scrise în contexte familiare de 

comunicare care transmit fapte, opinii, emoții; exprimarea de gânduri, păreri, emoții prin formularea 

unor mesaje simple în contexte familiare; participarea la dialoguri pentru rezolvarea unor probleme 

de viață. 

Comunicare în limbi străine: receptarea de mesaje orale sau scrise simple, într-o limbă 

străină, în contexte familiare de comunicare care transmit părerile și emoțiile proprii prin intermediul 

unor mesaje scurte, simple, scrise sau orale; participarea la dialoguri simple, pe teme familiare. 

 

Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B):  

A. folosirea terminologiei specifice matematicii pentru formularea unor explicații simple,  

utilizarea numerelor în calcule, reprezentări grafice și rezolvarea de probleme în situații familiare; 

folosirea noțiunilor învățate pentru a rezolva noi probleme, de a găsi noi soluții, depășirea 

eventualelor blocajele care apar în timpul rezolvării problemelor,  manifestarea curiozității pentru 

aflarea adevărului prin investigarea lumii din mediul apropiat și pentru explorarea regularităților și 

relațiilor întâlnite în situații familiare;  

B. Înțelegerea  noțiunilor de bază și principiile lumii naturale; intuirea și înțelegerea unor 

fenomene, procese și concepte științifice prin explorarea și perceperea caracterului integrat al 
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mediului înconjurător; investigarea mediului înconjurător utilizând instrumente și procedee specifice; 

manifestarea interesului pentru sănătatea propriei persoane și a mediului, manifestarea curiozității și 

interesului pentru dezvoltarea durabilă, progres științific și tehnologic, dorința de a comunica 

raționamente, concluzii, opinii despre un fapt. 

Competenţă digitală: deținerea abilității  de a colecta și procesa informații, de a face diferența 

între real și virtual, de a naviga în siguranță pe internet; utilizarea adecvată a unor funcţii şi aplicaţii 

simple ale dispozitivelor digitale din mediul apropiat respectând  norme de bază  pentru utilizarea  în 

siguranţă a dispozitivelor, aplicaţiilor şi conţinuturilor digitale; înțelegerea rolului calculatorului în 

viața cotidiană – ca relaxare, dar și ca mijloc de învățare; manifestarea interesului de a face parte din 

diferite grupuri sociale, cu scop caritabil, de a ajuta, de a învăța de la alții și pe alții cum să folosească 

anumite programe, a interesului pentru anumite site-uri pentru copii, de curiozități etc. 

A învăţa să înveţi: repartizarea timpului de studiu într-un mod adecvat și ținerea pasului cu 

teme de lungă durată; perseverarea în învățare, menținerea concentrării pe termen mai lung; 

manifestarea de autodisciplină, cooperare în rezolvarea unor sarcini; atingerea scopurilor învățării 

identificând elementele presupuse de sarcina de lucru, noi surse și moduri de  obținere a informațiilor, 

utilizând tehnici și metode simple de a activa cunoștințele anterioare și de a înregistra noile informații; 

abordarea de sarcini noi fără teama de a greși; cooperarea în cadrul grupului, concentrarea, 

perseverența, dezvoltarea motivației intrinseci, a dorinței de a persevera, de a fi mai bun, de a 

cunoaște, de a aplica achizițiile de învățare și experiențele de viață; 

Competenţe sociale şi civice: deținerea de informații despre istoria și geografia țării, despre 

obiceiuri și valori culturale, despre viață, reguli de igienă, despre alimentație sănătoasă, grupuri, 

societate, cultură, despre relațiile dintre oameni; manifestarea conștientă a deprinderilor de 

comportament moral-civic, îndeplinirea unor roluri și responsabilități,  manifestarea sentimentelor de  

empatie, încredere, sprijin, de a colabora, de a insufla încredere, de a fi tolerant, de a face față 

stresului, de a se exprima în mod liber și constructiv; manifestarea unui comportament civilizat în 

diferite medii sociale, colaborarea cu cei din jur, deținerea unei păreri proprii și respectarea părerilor 

diferite de a lui. 

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat: utilizarea intuitivă a unor noţiuni specifice activităţii 

sociale şi economice cu asumarea unor riscuri și responsabilități; identificarea unor noi oportunități 

de învățare pentru viața personală; deținerea unui minim de cunoștințe care să îi permită să facă 

diferența între un lucru bun/rău, profitabil/nerentabil; manifestarea interesului pentru autocunoaștere 

și apreciere a utilității diferitelor meserii; manifestarea abilității de a lucra individual, în echipă, de a 

fi organizat în ceea ce face, de a analiza, a organiza și a evalua o activitate 

Sensibilizare şi exprimare culturală: folosirea propriei creativități pentru realizarea unor 

lucrări în situații de învățare formale, informale și non-formale; recunoaşterea unor elemente 

definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului cultural naţional, european și universal 

prin compararea elementelor specifice  în diferite epoci şi zone geografice.  

 

Acestea sunt competențele cheie care urmează a fi dezvoltate pe parcursul celor cinci ani de 

școală din ciclul primar. 

Calitatea unui om presupune dobândirea unor abilități, a unor deprinderi, să manifeste atitudini 

pozitive în relațiile cu ceilalți, cu mediul înconjurător, trebuie să se ghideze după niște principii 

morale. Nu în ultimul rând, un om competent deține un bagaj teoretic și unul practic, cel puțin, din 

domeniul lui de activitate. 
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METODE INOVATIVE DE PREDARE –ÎNVĂȚARE-EVALUARE, ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 
                                         Prof.înv.primar, Bușilă Ștefania-Laura 

Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura, Jud.Bacău 

 

 

         Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite 

în şcoalã de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa.  

           Ele sunt, totodată, mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, transformând 

exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. În şcoala 

modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care metodele de învăţământ sunt considerate inovative 

este caracterul lor activ, adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în 

activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. 

         Aceste metode inovative se numesc metodele interactive centrate pe elev, acele modalităţi 

moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, instrumente 

didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. 

       Metodele şi tehnicile interactive de grup se clasificã, dupã funcţia principalã didactica ȋn : 

a)Metode de predare -ȋnvãţare interactivã ȋn grup : metoda predãrii / ȋnvãţãrii reciproce(Reciprocal 

teaching - Palinscar);metoda "mozaicului"( Jigsaw); citirea cuprinzãtoare; metoda 

"Cascadei"(Cascade); metoda ȋnvãţãrii pe grupe mici("STAD-Student Teams Achievement 

Division"); metoda "turnirului ȋntre echipe"("TGT-Teams/Games/Tournaments");metoda schimbãrii 

perechii("Share-Pair Circles"); metoda "Piramidei"; ȋnvãţarea dramatizatã. 

 b)Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare : harta cognitivã / conceptualã; 

matricile; "Lanţurile cognitive"; "Scheletul de peşte"; diagrama cauzelor şi a efectului; "Pânza de 

pãianjen"; "Tehnica florii de nufãr"; "Cartonaşe luminoase". c)Metode de stimulare a creativitãţii : 

"Brainstorming"; "Explozia stelarã"; "Metoda pãlãriilor gânditoare"; "Caruselul"; "Multi-voting"; 

"Masa rotundã"; interviul de grup; studiul de caz; "Incidentul critic"; "Phillips 6/6"; "Tehnica 6/3/5"; 

"Controversa creativã"; "Tehnica acvariului"; "Tehnica focus-grup"; "Patru colţuri"; "Metoda 

Frisco"; Sinectica; "Buzz-groups"; "Metoda Delphi". d)Metode de cercetare ȋn grup : tema / proiectul 

de cercetare ȋn grup; experimentul pe echipe; portofoliul de grup; SINELG (Sistemul Interactiv de 

Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii); Cadranele; "Ştiu/Vreau sã ştiu/Am ȋnvãţat"; 

Mozaicul; Cubul; Inteligenţele multiple; Ciorchinele; Turul galeriei; Tehnica Lotus-Floarea de nufãr 

; Explozia stelarã; Metoda FRISCO; Metoda RAI. 103 Nu insist asupra descrierii fiecãrei metode 

deoarece intenţia mea este de a oferi câteva exemple eficiente folosite de mine la clasã, care au stârnit 

interesul elevilor şi au fost aplicate cu succes. Astfel, la clasa a IV-a am folosit cu succes metoda 

“Inteligenţelor multiple”(8 inteligenţe) ȋn eleborarea unui portofoliu colectiv, la unitatea “ O iarnă 

de… poveste”, textul suport fiind “Darul lui Moș Crăciun” de T.O.Bobe. Această activitate, alcătuirea 

portofoliului şi prelucrarea lui, poate fi desfăşurată şi secvenţial, elementele componente putând fi 

discutate la orele de curs, pe măsură ce sunt elaborate (de la o oră la alta), ca teme diferenţiat acordate, 

nu suplimentar, celor curente. Exemple de cerințe pentru fiecare tip de inteligență:  

Tema nr. 1 - Realizează un desen, o planşă colorată sau o acuarelă, care să reprezinte  o scena 

din lecție , aşa cum ţi-o imaginezi tu. 

 - Redă, cât mai expresiv, cu ajutorul figurilor geometrice colorate, felul în care îţi închipui personajul 

principal.  

- Transpune, în relief, din resturi de pânză sau prin colaje, din păpuşi sau plastilină, ori din orice alt 

material pe care-l consideri potrivit, chipul personajelor.  

Tema nr. 2 - Imaginează-ţi că ai ocazia de a dialoga cu personajul principal al lecturii studiate 
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de tine. Este în „ toane bune” şi e dispus să-ţi dea atenţie. Alege-ţi un coleg, despre care ştii că este 

bun interpret al textelor compuse. 

 - Compuneţi, împreună, o suită de minimum zece întrebări, pe care să i le adresaţi personajului.. - 

Numerotaţi-le, în ordinea pe care o consideraţi logică, respectând un anumit plan (de exemplu, în 

ordinea acțiunilor săvârşite de el, sau cea a interesului vostru personal, adică...după cum vi se pare 

mai interesant...). 

  Tema nr.3 - Ce alte variante ale întrebărilor formulate de colegii voştri puteţi oferi, care vi se 

par mai clare sau mai nuanţate, pentru a afla cât mai multe de la personaj, despre el însuşi? 

- Ajutaţi-i pe colegii voştri cu aprecieri şi noi întrebări, pe care să i le adreseze personajului.     

         Tema nr.4 - Imaginează-ţi că ai devenit, prin miracol, personajul lecturii studiate. 

 - Răspunde, în scris, întrebărilor formulate de colegii tăi, încercând să-ţi închipui cum ar (ai ) fi gândit 

sau reacţionat, ca adevărat erou  

- Alege-ţi un ajutor în această activitate, bun interpret al răspunsurilor formulate împreună, care să 

poată interpreta cât mai sugestiv textul cu răspunsurile tale, „regizând” împreună modul de 

reprezentare. 

  Tema nr.5 – Compuneți un text în care descrieți personajul.  

Tema nr.6 - Biazându-vă pe propria putere de a judeca, ori chiar consultându-vă părinţii, 

prietenii, colegii (facultativ), scrieţi o suită de cel puţin zece sugestii, sfaturi, pe care le-aţi adresa 

personajului/personajului.- Numerotaţi-le. 

 Tema nr.7 - Alcătuieşte un colaj, din imagini din viaţa plantelor şi a animalelor, oamenilor, 

care să oglindească  ideea de armonie, echilibru, frumuseţe, sărbătoare,folosind decupaje, reproduceri 

de pe internet. Însoţeşte-le cu mici comentarii personale.. Exprimă-ţi, alăturat, punctul de vedere, o 

impresie, o constatare pe care imaginile ţi-o sugerează. 

  Tema nr.8 - Imaginează-ţi că eşti chiar personajul. Scrie, pe cel mult o pagină şi jumătate, 

pentru colegii tăi mai mici, din clasa a III-a, un eseu cu titlul „Pagină de jurnal”, în care să dezvălui, 

din perspectiva acesteia (acestuia), sub formă monologată, impresiile, cu privire la ziua descrisă în 

text. 

           Metodele inovative de ȋnvãţare au mult mai mare succes la elevi, le capteazã atenţia şi le 

stârnesc interesul pe o perioadã mai mare de timp. Metoda folositã pentru a-i face sã conştientizeze 

efectele unor comportamente a avut mare succes, temele au fost primite şi rezolvate cu entuziasm, de 

aceea consider ca astfel de metode, folosite la clasã ȋn procesul de predare - ȋnvãţare – evaluare, sunt 

mai utile, mai eficiente ȋn crearea competenţelor – cheie ȋn comportamentul elevilor şi ȋn pregãtirea 

lor pentru viaţã.  

BIBLIOGRAFIE • Cerghit, I, 2006, Metode de învăţământ, , editura Polirom, Iaşi.  

• Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.  

• Moise, C., 1996, Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iaşi 
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METODE DE EVALUARE ONLINE 

 
 Prof. Cazacu Camelia 

                                                                    Scoala Gimnazială Constantin Gh Marinescu Galați 

 

 
        Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi 

formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. 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. 

  Jocurile didactice reprezintă instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor 

on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza:  platforme Worldwall sau Learningapps. 

WORLDWALL - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive 

pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, 

Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia 

etc); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate 

Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura 

feed-back-ul. Toți elevii  vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului. 

  Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 

conținut. Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează 

cuvântul lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite 

drept material de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe copii, se 

pot face si sondaje pentru a măsura feed-back-ul).  

APLICATII FEED-BACK- instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. 

Printre cele mai cunoscute sunt:  Google Forms, Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. 

GOOGLEFORMS 

-aceasta 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. De asemenea, 

serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare ca material de 

reflectie. Elevii pot primi atât întrebări deschise , cât și întrebări  închise, cu mai multe variante de 

răspuns.  

 KAHOOT este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive 

pentru copii; profesorul creează testul, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează testul 

într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul 

de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tabletă sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt 

vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament. 

Quizizz - Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări 

formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, 

audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru 

cea de acasă . Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt uşor de utilizat în diferitele modele 

oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precm 

şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. 
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Resurse digitale utile în activitatea didactică 

 
 

Cernat Monica-Iuliana, Scoala Gimnazială Luizi-Călugăra 

 

  

 În societatea contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul 

trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi 

creaţie in activitatea didactică. Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie 

în dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii 

dar şi de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ.  

 Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe 

valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din 

punctul lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. Prioritatea învăţământului 

o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de programele informatice special 

dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce reprezintă o necesitate evidentă.  

 Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor 

didactice şi idealurilor educaţionale. Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de 

predare a cadrului didactic, ci pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi 

îndeplinească mai bine funcţia sa didactică fundamentală. Programul de calculator poate deveni un 

suport important pentru o predare eficientă. Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul ,de a folosi 

internetul este benefică elevilor, atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv 

cât şi psihic, prin relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-

lea.   

 Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor abordărilor 

de până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense sau ca sursă de informaţii, până la cea 

de „manager al învăţării”. Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de manager şi 

cel de evaluator.  

 Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi 

să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la 

civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă valoarea diversităţii şi a 

independenţei de spirit.  

 Noul mileniu aduce noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele folosite 

pânǎ acum. O importanţǎ majoră în pregǎtirea elevilor pentru noile cerinţe, o au cele trei forme ale 

educaţiei şi anume:  

-educaţia formală însemnând învăţare sistematică, structurată si gradată cronologic, realizată in 

instituţii specializate de către un personal specializat;  

-educaţia nonformală constând in activităţi educative desfăşurate in afara sistemului formal de 

învăţământ de către diferite instituţii educative;  

-educaţia informală care se referǎ la experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, 

desfǎşurate în medii culturale care nu au educaţia ca scop principal.  

 Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol foarte important deoarece măsurile propuse 

pentru a promova creativitatea şi capacitatea pentru inovare vor fi adaptate fiecǎrei etape din cadrul 

învăţării continue. Focalizată pe unitatea de învăţare, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea 

progresului înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în 

programă. Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul, ci, 

mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. Fiecare activitate de 

evaluare a rezultatelor şcolare este însoţită de o autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a 

desfăşurat cu toţi elevii şi cu fiecare elev în parte. Astfel poate fi descris nivelul de formare a 

competenţelor pentru fiecare elev şi pot fi stabilite modalităţi prin care se pot regla, de la o etapă la 
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alta, activităţi de învăţare-formare a elevilor, în mod diferenţiat.  

 Folosirea tehnologiilor la clasă, ajută elevii să se angajeze într-un anumit tip de învățare cu 

diferiți stimuli și creează un mediu de învățare activ. Face conținutul predat mult mai interesant și 

învățarea distractivă. Pentru profesori tehnologia oferă nenumărate resurse pe care le pot folosi în 

funcție de nevoile elevilor. De asemenea, oferă și nenumărate mijloace de evaluare. 

 Utilizarea tehnologiilor la clasă permite profesorilor să experimenteze metode inovative de 

predare. Folosirea sistemelor de stocare de tip CLOUD este o metodă prin care profesorii pot stoca 

resurse de predare vitale, cum ar fi proiecte didactice, notițe, lecturi audio, filmări etc. Acestea pot fi 

accesate de către elevi din confortul casei lor, de câte ori au nevoie , fiind doar la un click distanță de 

accesul la informațiile necesare. De asemenea este folositor pentru elevii care din diverse motive nu 

au participat la ore, astfel ei putând recupera orele pierdut în timp util. Tehnologia realității virtuale 

implică ajutarea elevilor să învețe prin interacțiunea cu lumea 3D. De exemplu, în locul unei ore 

obișnuite și plictisitoare de istorie, profesorii pot folosi tehnologia 3D pentru a explora civilizații 

străvechi, pot călători în diverse țări la orele de geografie sau chiar să călătorească în spațiu la o oră 

de științe.  

 Tehnologia realității virtuale oferă elevilor o valoroasă oportunitate de a învăța într-o anumită 

manieră inovativă care creează o amintire durabilă și de impact în mințile lor. Învățarea devine mai 

distractivă și ajută elevii să rețină informațiile pentru un timp mai îndelungat.  

 Profesorii care caută metode inovative de predare, cu siguranță pot apela la folosirea 

imprimantelor 3D. Această metodă câștigă acceptare globală în special în sistemele înalte de educație 

unde imprimantele 3D sunt folosite pentru crearea prototipurilor și fac conceptele complexe mult mai 

ușor de înțeles. În clasele cu un nivel mai scăzut profesorii pot folosi imprimantele 3D pentru a preda 

conținut care întâi a fost predat cu ajutorul manualelor și ajutând elevii să înțeleagă mai bine în special 

subiectele de la examinările naționale.  

  Evernote este un sistem de preluare a notiţelor și de gestionare a temelor care oferă 

posibilitatea de sincronizare între diferite dispozitive. Evernote permite utilizatorilor să creeze liste 

de sarcini, să salveze pagini web și să digitalizeze documente prin intermediul camerei foto. 

Evernote este un sistem de preluare a notiţelor și de gestionare a temelor, permițând digitalizarea 

notiţelor prin fotografierea lor. 

 Khan Academy este o platformă extrem de complexă de educație. Aceasta oferă o varietate 

de cursuri, în prezent, având peste 10.000 lecţii. Tot conţinutul oferit de această platformă este gratuit. 

Academia Khan oferă lecţii de matematică, economie, istorie, știință și multe altele. De asemenea, 

platforma oferă şi o aplicație specială pentru copii. 

 Google Calendar şi Google Drive sunt două aplicaţii extrem de utile pentru elevi. Google 

Calendar poate fi folosit pentru orarul zilnic la şcoală, pentru a nota teme sau a pune memento-uri, în 

timp ce Google Drive poate fi utilizat pentru a realiza teme comune cu colegii de clasă. 

 Mendeley este un instrument care ne permite citirea şi adnotarea documentelor PDF. De 

asemenea, aplicaţia poate fi folosită şi pentru a genera citate sau referinţe şi pentru a sincroniza 

diverse teme sau lucrări între dispozitive diferite. 

 MyScript Calculator este o aplicație matematică distractivă atât pentru copii, cât și pentru 

adulți. Aceasta permite scrierea unei probleme, rezolvând ulterior problema pe care i-aţi dat-o. 

Aceasta acceptă o serie de operații, inclusiv algebră de bază, trigonometrie de bază, aritmetică de 

bază și altele. 

 Socratic by Google este o aplicație educațională excelentă. Ea permite realizarea de fotografii 

cu diverse lucruri și oferă mai multe informaţii despre ceea ce aţi pozat. Puteți face o fotografie a unei 

probleme de matematică, a unei întrebări de istorie sau a unei formule chimice. Aplicația va răspunde 

la întrebare cât de poate de corect. 

 Wolfram Alpha este o aplicaţie care se aseamănă cu Socratic, dar care are o curbă de învățare 

puțin mai abruptă. Acoperă zeci de categorii din extrem de multe de subiecte. Poate ajuta cu probleme 

de matematică, întrebări de geografie sau istorie. Aceasta este o resursă valoroasă pentru orice elev. 

 Scratch este o platformă educaţională creată în anul 2003 de către echipa MIT de creat proiecte 

și animații printr-un limbaj de programare simplu. Platforma este disponibilă în peste 70 de limbi și 
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este utilizat în majoritatea părților lumii. Scratch-ul este învățat și folosit în şcolile din întreaga lume. 

Scratch reprezintă cea mai bună metodă pentru ca cei mici să fie introduşi în lumea programării 

 Elevii care sunt pasionați de limbi străine, pe lângă studierea acestora la școala și în centrele 

specializate, au un ajutor complementar acestora și în lumea aplicatiilor online. Duolingo oferă 

cursuri de limbi străine (Engleză, Franceză, Spaniolă, Germană, Italiană, Chineză etc.) pentru orice 

nivel. Nivelul este testat prealabil, urmând ca lecțiile să pornească de la acel rezultat. Cursurile sunt 

interactive, cu imagini, pronunție de cuvinte sau diverse jocuri. Aplicația poate traduce și orice text 

în limba aleasă. 

 Maps of World. Maps of World este aplicație foarte interesantă și educativă prin care elevii 

vor descoperi că modul în care este împărțită lumea acum este o consecință a modului în care oamenii 

și națiunile au acționat în anumite momente din trecut. Cu siguranță lumea viitoare va fi o consecință 

a modului în care oamenii și națiunile vor acționa și de acum încolo. Cunoașterea trecutului  va ajuta 

elevii să participe activ la modelarea viitorului, așa cum îl vor dori ei. 

 Tiny Scanner. Într-o lume modernă în care totul se întâmplă foarte repede, elevii au nevoie să 

distribuie informațiile ușor și repede. Un scanner de buzunar prin care poate distribui pagini din cărți, 

manuale sau caiete colegilor în câteva minute prin intermediul telefonului devine cât se poate de util. 

 Varietatea aplicațiilor și platformelor digitale este foarte mare, cadrul didactic sarcina de a 

studia aceste instrumente, de a le selecta pe cele mai potrivite și de a iniția elelevii în utilizarea 

acestora.  
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Demersuri inovative în activitatea didactică 
 

 

Cernat Monica-Iuliana, Scoala Gimnazială Luizi-Călugăra 

 

 

 În zilele noastre, școala, cu tot ceea ce implică aceasta, tinde să aducă în prim -plan o noutate, 

o inovație. Din acest punct de vedre, stilurile de predare, evaluare s-au schimbat din ce în ce mai mult, 

la fel cum s-a schimbat și modul în care învață elevii. 

 Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării 

personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de 

idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea demersului educaţional. 

 Metodele utilizate în învățământul primar sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; 

numai abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului 

preşcolar şi să-l determine să înveţe în modul cel mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode 

interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare ale elevilor în direcţia propusă, le captează 

atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi imaginaţiei şi îi 

implică afectiv în ceea ce fac. 

 Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce o 

confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 

dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul 

microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

 Profesorul model pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar să ţină cont de anumite 

criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi dezvoltate 

la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul de 

complexitate al conţinutului. 

 În învăţământul primar sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoţite de tehnici 

specifice şi resurse materiale, dintre care amintim:  

 1. Explozia stelară. Este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a 

copiilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme şi noi descoperiri. 

Pe steaua mare se scrie sau desenează ideea centrală. Pe 5 steluţe mai mici se scrie câte o întrebare 

de tipul CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CÂND?, iar 5 copii din clasă extrag câte o întrebare. Fiecare 

copil din cei 5 îşi alege 3-4 colegi, organizându-se în cinci grupuri. Grupurile cooperează pentru 

elaborară întrebărilor La expirarea timpului, copiii revin în cerc în jurul steluţei mari şi spun 

întrebările elaborate fie individual, fie un reprezentant al grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund 

la întrebări sau formulează întrebări la întrebări. - Se apreciază întrebările copiilor, efortul aceestora 

de a elabora întrebări corect, precum şi modul de cooperare, interacţiune. 

 2. Bula dublă. Tehnica bula dublă grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, 

procese, fenomene, idei, concepte. Bula dublă este prezentată grafic prin două cercuri mari în care se 

aşează imaginea care denumeşte subiectul. Exemple: animale-păsări, copii-părinţi, fructe-legume. În 

cercurile mici aşezate între cele două cercuri mari, se desenează sau se aşează simbolurile ce 

reprezintă asemănările dintre cei doi termeni cheie. În cercurile situate în exterior la dreapta şi la 

stânga termenilor cheie se înscriu caracteristicile, particularităţile sau deosebirile. 

 3. Tehnica Lotus.  Este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea 

stabilirii de relaţii între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme. Etape: 

construirea schemei/diagramei tehnicii de lucru, plasarea temei principale în mijlocul schemei 

grafice, grupul de copii se gândeşte la conţinuturile/ideile/cunoştintele legate de tema principală, 

abordarea celor opt teme principale pentru cadranele libere, stabilirea în grupuri mici de noi 

legături/relaţii/conexiuni, pentru aceste opt teme şi trecerea lor în diagramă, prezentarea rezultatelor 

muncii în grup, analiza produselor, aprecierea în mod evaluativ, sublinierea ideilor noi. 
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 4. Ciorchinele Stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei, permite cunoaşterea propriului 

mod de a înţelege o anumită temă. Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul sau în 

partea de sus a tablei/foii de hârtie. Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau 

desene, jetoane, legate de tema dată. Se fac conecxiuni, de la titlu la lucrările copiilor, acestea se pot 

face cu linii trasate de la nucleu la contribuţiile copiilor sau a grupurilor.  Este bine ca tema propusă 

să fie cunoscută copiilor, mai ales când se realizează individual. 

 5. Cubul. Etape: se formează grupuri de 4-5 copii, fiecare copil din grup interpretează un rol 

în funcţie de sarcina primită (rostogolici, isteţul, ştie tot, umoristul, cronometrorul). Copiii rezolvă 

sarcina individal sau în grup, într-un timp dat și prezintă pe rând răspunsul formulat. 

 6. Pălăriile gânditoare. Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria 

responsabilă cu controlul discuţiilor, extrage concluzii – clarifică/alege soluţia corectă. Pălăria albă – 

deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni, oferă informaţia brută aşa cum a primit-

o – informează. Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele 

întâlnite, nu se justifică – spune ce simte. Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri, 

pericole, greşeli la soluţiile propuse, exprimă doar judecăţi negative – identifică greşelile. Pălăria 

verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, cauta alternative, generează idei noi. Pălăria 

galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist posibilităţile, 

creează finalul. – Efortul aduce beneficii 

 7. Mozaic.  Etape stabilirea temei şi împărţirea în 4-5 subteme, organizarea grupelor de 

învăţare, constituirea grupelor de experţi, activităţi în echipa iniţială de învăţare, evaluare. 

 8. Diagrama Venn. Etape: comunicarea sarcinii de lucru, activitatea în pereche sau în grup, 

activitate în grup, activitatea frontală 

 9. În activitatea didactică, una dintre metodele inovative, folosită cu succes la clasă, a fost 

metoda Lapbooking, o metodă inovativă care stârneşte interesul şi creativitatea oricărui elev şi care 

îi ajută pee elevi să sintetizeze ceea ce au studiat la diferite discipline. Produsul finit al acestei metode 

se numeşte lapbook. Lapbook-ul este un portofoliu realizat prin ataşarea pe un suport de carton de 

dimensiunile unui dosar, a unor minicărticele care cuprind elemente esenţiale ale temei studiate, o 

broşură interactivă folosită pentru a revizui cunoştinţele, care oferă un spaţiu generos pentru desene, 

poveşti grafice, diagrame, jocuri, ghicitori, benzi desenate, întrebări şi răspunsuri, curiozităţi din orice 

subiect studiat, adunate, lipite şi creativ afişate, o creaţie originală, diferită în funcţie de creator şi de 

subiect.Un lapbook are multe imagini şi este plin de culoare. Acest portofoliu se deosebeşte de cel 

clasic prin faptul că: 

 • este mult mai prietenos datorită culorilor şi formelor diferite;  

• este mai puţin plictisitor datorită activităţilor diverse din momentul realizării;  

• foloseşte foarte multe instrumente de lucru,  

• permite o abordare transdisciplinară a temei;  

• ajută la formarea abilităţilor organizatorice ale elevului;  

• poate fi recitit oricând.  

 Această metodă interactivă este foarte apreciată şi des folosită în alte ţări,atât în şcoli cât şi în 

grădiniţe.  

 Literatura pedagogică actuală descrie și integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare 

de proiectare a curriculumului. Aceasta presupune sintetizarea şi organizarea didactică a 

conţinuturilor diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o 

imagine coerentă, unitară despre lumea reală. „Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui 

semnificative între teme sau competenţe care sunt de regulă formate separat, în interiorul 

disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi 

propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.”  

 Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea 

metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de evaluare a 

performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea corectă a 

proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare a conţinuturilor 

şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit însă şi propriile dificultăţi 
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şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate, 

dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea discipline integrate de învăţământ, lipsa de 

tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia latentă sau activă a educatorilor faţă de tendinţele 

integratoare.  

 Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi afectiv, 

prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul experienţelor 

diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea 

tematică, care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii.  

 Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe 

copii în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al 

zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent 

repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate.  

 Activităţile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform 

planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârsta, susţinute de experienţa cadrului didactic. 

Învăţătoarea organizează şi desfăsoară activităţi integrate generate de subiecte stabile planificate 

pentru tot timpul anului. Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de 

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

povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o întâmplare 

trăită sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie. Scenariul cadrului 

didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă posibilitatea alegerii 

domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii să manifeste, să 

observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii.   

           Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac parte, participând la 

jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea 

scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica 

acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu lumea 

înconjurătoare. În atenţia echipei de cadre didactice se află în permanent, întreaga paletă de activităţi 

(la alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi modalităţi de organizare a acestora. 

Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru a-şi organiza 

propriile activităţi integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele abordate. Activităţile 

integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect didactic unic, cu o 

structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, interacţiunea dintre 

discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor.  
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SĂ FIM ÎN SIGURANȚĂ ONLINE! 

 

 
PROF. CIRITEL DAN-GABRIEL 

 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV VASLUI 

 

 

Activitatea  online „ Să fim în siguranță online” a avut loc la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, 

în cadrul unei activități extraşcolare online, organizată cu colectivul de elevi al clasei a IX-a. 

Activitatea a fost organizată ONLINE, pe platforma Classroom. 

Internetul este o unealtă fabuloasă de informare și dezinformare deopotrivă, nimeni nefiind 

ferit de înșelăciuni.  

În epoca hyperinformării icebergul s-a inversat, 90% din zgomotul prilejuit de o informație, 

poate reală, este publicat sub diverse forme și de cele mai multe ori reușește să ascundă adevărul, în 

loc să-l scoată la lumină.  

În cadrul activității online s-a pus în discuție siguranța datelor personale, elevilor fiindu-le 

reamintite aspecte cu privire la importanța nepublicării datelor personale de pe certificatul de 

naștere/carte de identitate/carduri către persoanele străine precum și importanța protejării personale 

atunci când primesc mesaje de la persoane rău intenționate ce au furat identitatea unor persoane 

cunoscute lor. 

Un alt aspect discutat este reprezentat de accesarea unor site-uri fantomă ce promovează 

diferite concursuri sub numele unor firme cunoscute, site-uri care pun în pericol securitatea 

dispozitivelor de pe care sunt accesate. 

Le-au fost prezentate elevilor diferite indicii care le pot fi de ajutor in identifiarea concursurile 

false dar și modalitățile în care ei se pot informa cu privire la veridicitatea acestora.  

De asemenea le-au fost prezentate și site-urile de unde pot descărca principalele aplicații 

folosite, importanța instalării unui program antivirus pe dispozitivele folosite precum și de ce trebuie 

accesate doar rețele wi-fi securizate în defavoarea celor care nu presupun folosirea unei parole. 

Imagini relevante din cadrul acestei activități: 
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Metoda Jigsaw- Mozaicului 
 

 

Prof. Colescu Anca 

Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, Botoșani 

 

 

Metodele de predare aplicarte în clasă au un puternic impact asupra calității. Practic, mult din calitatea 

actului învățării atârnă pe umerii dascălilor. Așadar, la competențele pe care fiecare cadru didactic le 

dezvoltă în relația cu elevii săi, această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

Mutarea cursurilor în mediul online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, 

poate susține ritmul învațării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii 

pentru a fi autodidacți. 

Metoda „MOZAICULUI” sau metoda JIGSAW este o metodă promovată de susţinătorii predării-

învăţării în maniera gândirii critice şi poate fi utilizată la diverse discipline. 

Jigsaw sau metoda “ grupurilor interdependente”este o strategie bazată pe învățarea în echipă ( team-

learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în același timp 

și responsabilitatea transmiterii informațiilor asimilate, celorlalți colegi.. În cadrul acestei metode , 

rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ  la începutul lecției când  împarte elevii 

în grupurile de lucru și trasează  sarcinile și  la sfârșitul activității  când va prezenta concluziile. 

Metoda Mozaic cere ca elevii  să se ajute unii pe alții să învețe.. Poate fi utilizată atunci când elevii 

citesc un text, ascultă o prezentare,  sau realizează un studio de grup, în orice domeniu din curriculum 

și cu orice grup de vârstă.. Ca și alte activități de învățare  prin cooperare, metoda mozaicu folosește 

grupuri casa (inițiale, de baștină) și grupuri de experți.ajutându-i pe toți elevii să studieze și să învețe 

întregul material. Ei devin experți  pe măsură ce predau unul altuia părți din materialul  care trebuie 

învățat. În acest mod, fiecare elev are un rol activ în procesul de predare și învățare și experimentează 

înțelegerea și gândirea la nivel înalt. 

Mozaicul urmăreşte învăţarea prin colaborare la nivelul unui grup de elevi şi predarea achiziţiilor 

dobândite de către fiecare membru al grupului „expert” unui alt grup de elevi 

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta metodă are avantaje. 

          Strategia mozaicului este focalizată pe dezvoltarea capacităților de ascultare, vorbire, 

cooperare, reflectare, gândire creativă și rezolvare de probleme. Astfel, elevii trebuie să asculte activ 

comunicările colegilor, să fie capabili să expună ceea ce au învățat, să coopereze în realizarea 

sarcinilor, să găsească cea mai potrivită cale pentru a-i învăța și pe colegii lor ceea ce au studiat. 

        Esențială pentru această modalitate de structurare a travaliului clasei este interdependeța dintre 

membrii grupului, care-i stimulează să coopereze. Sarcina comună nu poate fi îndeplinită decât dacă 

fiecare elev își aduce contribuția. Metoda cuprinde activități ce vizează întărirea coeziunii grupurilor, 

ameliorarea comunicării și dezvoltarea capacității de a facilita achiziționarea cunoștințelor de către 

colegi. Prin intermediul ei se anihilează tendința de instituire a unor ierarhii în grupuri, întrucât elevii 

cu status înalt și cu abilități deosebite învață de la ceilalti în aceeași măsură în care ei își ajută colegii 

să înțeleagă și să-și însușească o sub-tema. Trebuie să remarcăm calitatea metodei grupurilor 

interdependente de a anihila manifestarea efectului Ringelmann. Lenea socială, cum se mai numește 

acest efect, apare cu deosebire atunci când individul își imaginează că propria contribuție la sarcina 

de grup nu poate fi stabilită cu precizie. Interdependența dintre membri și individualizarea aportului 

fac din metoda Jigsaw un remediu sigur împotriva acestui efect. 

 

        Strategia a fost dezvoltată de psihologul social Elliot Aronson în 1971 ca răspuns la frământările 

rasiale provocate de recenta desegregare școlară din Austin, Texas. „Suspiciunea, frica și 

neîncrederea de lungă durată între grupuri au produs o atmosferă de frământări și ostilități”, își 
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amintește Aronson pe site-ul său, The Jigsaw Classroom. „Luptele cu pumnii au izbucnit în coridoare 

și în curțile școlii din oraș. Inspectorul școlii m-a sunat pentru a vedea dacă putem face ceva pentru a 

ajuta elevii să se înțeleagă unul cu celălalt. ” 

 

       Mai degrabă decât să adopte o abordare a situației de gestionare a crizelor, despre care credeau 

că ar pune doar o bandă de ajutor asupra problemei, Aronson și colegii săi au dorit o soluție mai 

organică, ceva încorporat în structura învățării cotidiene a elevilor. Ceea ce au venit a fost Jigsaw, o 

abordare instructivă care impunea elevilor să învețe unii de la alții, mai degrabă decât de la profesor. 

Deoarece elevii dintr-o sală de clasă Jigsaw nu puteau reuși unul fără celălalt, au trebuit să învețe să 

se înțeleagă. „Învățarea unii de la alții diminuează treptat nevoia de a încerca să se performeze 

reciproc, deoarece învățarea unui elev îmbunătățește performanța celorlalți elevi în loc să o inhibe, 

așa cum se întâmplă de obicei în cele mai competitive săli de clasă orientate spre profesori.” Pentru 

o înțelegere mai aprofundată a strategiei și a salutului acesteia 

     Deși învățarea cooperativă în general s-a dovedit a avea un puternic impact pozitiv asupra învățării 

(Marzano, Pickering și Pollock, 2001), cercetătorii au descoperit că Jigsaw îmbunătățește în special 

învățarea social-emoțională a elevilor. În studiile care au comparat Jigsaw cu instruirea tradițională 

directă, studenții care au predat cu metoda Jigsaw au demonstrat sentimente sporite de autonomie, 

competență și motivație intrinsecă (Hänze & Berger, 2007). Un alt studiu care a comparat Jigsaw cu 

învățarea cooperativă care nu a inclus interdependența (un semn distinctiv al Jigsaw) a constatat că 

studenții Jigsaw au demonstrat atitudini îmbunătățite față de colegii lor și indicatori reduși ai 

prejudecăților rasiale (Walker & Crogan, 1998). 

Mulți profesori caută modalități de a ajuta elevii să devină cursanți mai independenți, care 

funcționează bine și în grupuri. Dacă este făcut corect, Jigsaw poate îndeplini toate aceste nevoi fără 

a pierde vreodată rigoarea academică. 
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    “Calitatea educaţiei reprezintă ansamblul caracteristicilor unui furnizor şi ale programului acestuia 

prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate”. (Dogaru M.,2011, p.6) 

Calitatea educaţiei aratã nivelul de dezvoltare a unei comunitãţi, a unei naţiuni, ceea ce înseamnã cã 

are la bazã cultura, tradiţiile şi valorile unei naţiuni, pe care urmãreşte sǎ le promoveze prin politicile 

şi strategiile dezvoltǎrii sociale şi economice durabile. Educaţia este importantǎ atât pentru elevi 

(beneficiarii direcţi), cât şi pentru comunitate, societate etc.; elevilor trebuie sǎ li se asigure o educaţie 

de calitate, într-un învãţãmânt cu instituţii performante, dotate corespunzãtor cu bazã materialã 

modernã, adaptatã noilor tendinţe şi cerinţe ale societãţii, cu cadre didactice bine pregãtite etc. pentru 

cã elevii de azi vor deveni adulţii responsabili de mâine care vor dezvolta şi perpetua cultura şi 

valorile societãţii lor. Pentru a obţine o educaţie de calitate, toţi factorii principali implicaţi (ministerul 

educaţiei, managerii instituţiilor de învãţãmânt, cadrele didactice, elevii, pãrinţii) trebuie sã fie 

permanent activi, sã colaboreze, sã se susţinã reciproc. Astfel, 

 -ministerul educaţiei trebuie sã asigure o reformã de calitate care sã rãspundã exigenţelor societãţii 

din toate punctele de vedere; -managerii instituţiilor de învãţãmânt trebuie sã asigure resursele, baza 

logisticã, condiţiile pentru o educaţie de calitate, sã realizeze comunicarea internã şi externã la nivelul 

şcolii etc.; -cadrele didactice sã asigure o activitate didacticǎ centratǎ pe elev şi adecvatã noilor cerinţe 

ale societãţii, sã se perfecţioneze continuu; 

 -elevii sã se pregǎteascã continuu, sã se implice activ şi responsabil în propria educaţie, sã participe 

la viaţa şcolii, şi nu în ultimul rând,  

-pǎrinţii care trebuie sã comunice permanent cu copilul şi cu cadrele didactice, sã implice în viaţa 

şcolii. În aceastã lucrare mã voi opri doar asupra unui factor esenţial al educaţiei şi anume, cadrul 

didactic/dascãlul/educatorul şi cum acesta poate realiza educaţie de calitate.  

    “Complexitatea atribuţiilor pe care le îndeplineşte şi rolul de conducere pe care îl exercită în 

desfăşurarea activităţilor didactice atribuie profesorului însuşirea de principală resursă umană a 

activităţii de instrucţie şi educaţie”(Potolea D., 2008, p. 429). 7 Cadrul didactic are în primul rând 

rolul de a organiza şi conduce activitatea didactică. Acesta asigurã activitatea centratã pe elev prin 

documente, prin metode şi mijloace didactice moderne (brainstormingul, problematizarea, jocul 

didactic, lucrul pe grupe etc. utilizarea laptopului, internetului, prezentãri powerpoint, prezi etc), prin 

lecţii interdisciplinare, transcurriculare care sã îi atragã pe elevi, sã le stârneascã curiozitatea pentru 

a descoperi singuri, pentru a le dezvolta creativitatea etc.   

  Elevii fiind atraşi de materia respectivã, vor deveni pasionaţi, vor dori sã cunoascã mai mult, o parte 

din ei vor participa la concursuri, unde vor obţine performanţe. Pentru a fi în temã cu toate noutãţile 

şi cerinţele societãţii, cadrele didactice trebuie sã se perfecţioneze continuu prin obţinerea gradelor 

didactice, prin participarea la diverse cursuri, prin realizarea de parteneriate, proiecte, activitãţi 

extraşcolare etc. Obţinerea gradelor didactice presupune experienţã în predare, cercetare, pregãtire 

ştiinţificã şi pedagogicã de calitate, continuã cu cele mai recente informaţii, metode, mijloace etc. 

Aceasta în general este continuatã cu perfecţionarea realizatã prin cursuri. Mai jos câteva exemple de 

cursuri absolvite, realizate prin diverse instituţii educaţionale (CCD, Fundaţii, programe Phare, 
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Posdru etc.) şi cum pot influenţa activitatea didacticã: - pentru elevii cu cerinţe educative speciale sau 

din medii dezavantajate recomand cursurile “Curriculum adaptat şi CES”, ”Tratarea diferenţiatã a 

elevilor în contextul actual”, „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” etc., cursuri care 

faciliteazã activitatea cu aceşti elevi, prin înţelegerea dizabilitãţilor lor, prin cunoaşterea metodelor 

de abordare, de lucru individualizate, conform cu particularitãţilor elevilor etc.; 

 - pentru activitatea de consiliere şi orientare - cursurile: „Consiliere și orientare”, „Implicare, 

responsabilitate, parteneriat-sedinţa cu pãrinţii”, „Educaţie mental-emoţională în grupul şcolar” care 

înlesnesc gestionarea situaţiilor conflictuale, a clasei la care cadrul didactic este diriginte, a întâlnirilor 

cu pãrinţii etc.;  

-pentru o promovare cât mai eficientã a şcolii la nivel local, judeţean, naţional şi chiar internaţional 

prin parteneriate/proiecte - cursurile: „Cooperare europeană prin parteneriate şi proiecte”, 

„Promovarea imaginii unitãţi şcolare in comunitate” (printre altele şi pentru realizarea de reviste, 

pagina web a şcolii, popularizarea rezultatelor), „eTwinning - colaborare internaţională”etc. De 

asemenea, un învãţãmânt de calitate presupune ca dascãlul sã realizeze şi încheierea unor 

parteneriate/proiecte cu diverse instituţii care sã înlesneascã procesul educativ, fãcându-l mult mai 

atractiv prin schimbul de experienţã cu alte şcoli, alte instituţii, prin activitãţile diverse, deosebite, 

noi, creative. Alte exemple de activitãţi extraşcolare foarte apreciate, foarte atractive pentru elevi 

realizate de cadrele didactice sunt: taberele, excursiile, vizitarea muzeelor, vizionarea pieselor de 

teatru, spectacol, balet, film (mai nou 4DX), mai nou partiparea la sesiuni de comunicãri etc., activitãţi 

care îi ajutã sã dobândească o privire de ansamblu asupra societãţii, sã relaţioneze, sã aplice 

cunoştinţele în practicã, sã vorbeascã în public, sã înveţe sã-şi gestioneze emoţiile etc. 

         În concluzie, un cadru didactic pentru a asigura o educaţie de calitate trebuie să aibă calităţi 

pedagogice desãvârşite, o bunã pregătire de specialitate, pentru a-i poate conduce prin diverse 

metode, mijloace, parteneriate, proiecte, activitãţi etc., pe elevi pas cu pas, treptat, spre a-i pregăti 

pentru sarcinile prezente şi de viitor ale societăţii, fiind astfel mesagerul unor valori sociale, al unui 

ideal de viaţă.  
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profesională a cadrelor didactice din mediul urban”. Modulul 6 “Calitate în educaţie”, Bucuresti, 2011 
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32 

 

 

STUDIU ASUPRA ÎNVĂȚĂRII PRIN DESCOPERIRE A ELEMENTELOR 
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Învăţarea prin descoperire poate fi de tip descoperire dirijată şi descoperire independentă. Prin 

această metodă se pun în evidenţă în primul rând căile prin care se ajunge  la  achiziţionarea  

informaţiilor,  prilejuindu-se  elevilor  cunoaşterea  ştiinţei  ca  proces. Parcurgând  drumul  

redescoperirii,  elevul  reface  anumite  etape  ale  cunoaşterii  ştiinţifice  şi  îşi însuşeşte astfel 

elemente ale metodologiei cercetării ştiinţifice. Această metodă are o deosebită valoare formativă, 

dezvoltând atât capacităţile de cunoaştere ale elevilor (interesul, pasiunea), cât şi importante trăsături 

ale personalităţii (tenacitate, spiritul de ordine, disciplina, originalitatea). Modalităţile de învăţare prin 

redescoperire corespund în general formelor de raţionament pe care se întemeiază. Astfel, se disting: 

descoperirea pe cale inductiv, descoperirea pe cale deductivă și descoperirea prin analogie. 

Geometria, una dintre ramurile principale ale matematicii, se ocupă cu studiul formelor 

spaţiale şi a relaţiilor de mărime. Ea a luat naştere din necesităţile practice ale oamenilor şi s-a 

dezvoltat în strânsă legătură cu acestea. Aşa cum este specificat în Dicţionarul Explicativ, geometria 

este o ramură a matematicii care studiază formele şi proprietăţile corpurilor, precum şi raporturile lor 

spaţiale. Misiunea învăţătorului este de a familiariza elevii cu noţiunile şi relaţiile primare. Noţiunile 

şi relaţiile primare sunt simboluri abstracte, care nu se definesc şi nu au nici un conţinut. Ele se 

notează şi se denumesc. Axiomele unui sistem axiomatic sunt propoziţii cu caracter de ipoteză, 

constituite cu ajutorul termenilor primitivi. Trebuie reliefat caracterul de propoziţii ipoteză al 

axiomelor (principii, postulate) motiv pentru care axiomele nu se demonstrează. Geometria, ca ştiinţă, 

a parcurs o cale lungă de dezvoltare, de la primele reguli practice de calculare a ariilor şi volumelor 

aduse din experienţă, care aparţin antichităţii, până la forma de ştiinţă bine structurată într-un strict 

logic. 

Deoarece învăţământul geometric cuprinde un mod concret de analiză a spaţiului fizic în care 

trăieşte şi se dezvoltă omul, acesta prezintă pentru instrucţia matematică a copiilor un interes esenţial. 

Conceptele pe care se fundamentează şi creează construcţia sistemului de cunoştinţe de geometrie în 

şcoală au rădăcini în realitatea fizică pe care o trăim. De aceea geometria, în cursul primelor clase, 

trebuie să ofere posibilitatea unei construcţii reale noţiunilor pe care apoi să fondeze raţionamentele 

deductive ale elevilor, în clasele următoare. 

Geometria are şi un pronunţat caracter educativ pentru copiii din clasele   I – IV, prin aportul 

ei la dezvoltarea facultăţilor mintale şi prin evidentele valenţe formative. Ea are o contribuţie 

valoroasă la formarea spiritului de observaţie, la rafinarea operaţiilor de analiză şi sinteză vizând 

legăturile dintre proprietăţile figurilor precum şi formarea conduitei rezolutive vizând construcţia 

unor noi căi de rezolvare a problemelor sau de verificare a adevărurilor geometrice. Cunoştinţele de 

geometrie au numeroase şi variate aplicaţii practice, începând cu cele mai simple lucrări, continuând 

cu lucrările de proiectare în construcţii sau în industrie şi culminând cu pătrunderea din ce în ce mai 

adânc în tainele universului şi cucerirea spaţiului cosmic. Din punct de vedere intelectual, învăţarea 

geometriei dezvoltă judecata, îl ajută pe elev să distingă adevărul ştiinţific de neadevăr, exersează 

gândirea logică, îl învaţă pe elev să distingă diversele aspecte ale unei situaţii, să departajeze 

esenţialul de neesenţial, antrenează capacităţile atenţiei, dezvoltă memoria logică, favorizează 

dezvoltarea imaginaţiei creatoare, îl ajută să-şi formeze simţul critic, constructiv, îi formează spiritul 

ştiinţific exprimat prin obiectivitate, precizie şi îi dezvoltă gustul pentru cercetare. 

Am pornit de la premisa că dacă profesorul pentru învățământul primar va  folosi strategii 

eficiente în formarea reprezentărilor geometrice, atunci metodologia lecţiilor cu conţinut geometric 
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în învăţământul primar dezvoltă capacitatea de rezolvare a problemelor de geometrie, iar activităţile 

cu caracter practic vor duce la creşterea randamentului şcolar şi la reuşita învăţării şcolare.   Pentru a 

testa această ipoteză,  am iniţiat o investigaţie, desfăşurată pe o perioada anului școlar 2016-2017, de 

tip experimental prin metoda testelor (iniţial, formativ, final) efectuate pe  un eşantion experimental 

clasa a II- a. 

Cercetarea a avut trei faze:  

a) Etapa constatativă - s-a desfăşurat la începutul anului şcolar 2016– 2017 în perioada 1- 30 

octombrie. În această perioadă, pe baza rezultatelor probelor aplicate, am măsurat şi apreciat 

randamentul şcolar al elevilor la disciplina matematică. Concluziile la care am ajuns au fost premisa 

necesară proiectării curriculum-ului primar prin integrarea şi valorificarea valenţelor formative ale 

următoarelor metode activ- participative: observaţia, exerciţiul şi jocul didactic. 

b) Etapa ameliorativă - s-a desfăşurat începând cu 1 noiembrie 2016 până la 15 februarie 2017. În 

această etapă, pe baza centralizării informaţiilor obţinute în etapa constatativă, a prelucrării şi analizei 

lor, am proiectat şi implementat un curriculum subordonat formării/exersării unor competenţe 

specifice pentru matematică, prin accentuarea valenţelor activ - participative. După  evaluarea iniţială 

am aplicat o mai mare varietate de probe (probe ce au cuprins şi jocuri didactice raportate la nivelul 

clasei). Recurgând la evaluarea continuă, la sfârşitul fiecărui capitol am aplicat acelaşi set de probe, 

probe ce au cuprins ca itemi şi jocuri didactice. Rezultatele probelor de evaluare, prin analiza lor mi-

au oferit posibilitatea de a adopta măsuri pedagogice diferenţiate, ameliorative. Pentru cei care şi-au 

însuşit într-un nivel mai scăzut noţiunile preconizate le-am propus o serie de exerciţii -  joc corective. 

Cei care au dovedit capacităţi de operare în condiţii noi şi au dovedit nivel ridicat de însuşire a 

cunoştinţelor, le-am propus anumite exerciţii - joc, exerciţii cu un grad de dificultate mai sporit. 

c) Etapa finală - s-a desfăşurat în perioada 16 februarie - 28 martie 2017. Rezultatele obţinute la 

testele aplicate, atât în etapa iniţială cât şi în cea finală, sunt înregistrate în tabele centralizatoare 

analitice şi sintetice, care au permis pentru începutul investigaţiei depistarea unor lacune, 

diferenţierea şi personalizarea curriculum-ului, iniţierea unor programe de compensare sau dezvoltare 

specifice, prin valorificarea valenţelor activ -  participative ale metodei didactice ce a fost aleasă ca 

factor de progres. 

 Pentru realizarea obiectivului şi a ipotezei formulate, mi-am propus declanşarea unei cercetări 

psihopedagogice  în care să demonstrez că identificarea şi rezolvarea problemelor cu ajutorul 

elementelor de geometrie conduce la consolidarea noţiunilor matematice şi la progresul şcolar. 

 În urma documentării, pe baza bibliografiei consultate, a experienţei didactice şi a probelor 

de evaluare aplicate, am ajuns la următoarele concluzii: 

-  rezolvarea de probleme cu ajutorul elementelor de geometrie trebuie privită ca un proces 

complex, dar unitar, care angajează întregul raţionament al elevului; 

- în cadrul matematicii, activitatea de rezolvare şi compunere de probleme are  bogate valenţe 

formative, fiind una din modalităţile principale de a dezvolta gândirea independentă şi 

originală a elevilor; 

- în formarea gândirii creative la elevi importante sunt deopotrivă metodele, relaţia învăţător – 

elev (autentic democratică si de cooperare), atitudinea învăţătorului faţă de elevi si atmosfera 

instaurată în clasă de cadrul didactic; 

-  testele să aibă două faze: iniţială si finală – în intervalul de timp dintre ele lucrându-se intens 

cu elevii; rezultatele finale vor reda progresul obţinut de elevi în ceea ce priveşte însuşirea şi 

consolidarea cunoştinţelor, dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor creatoare; 

-  rezultatele obţinute oferă informaţii detaliate care pot fi luate în calcul la elaborarea măsurilor 

ameliorative pentru elevi astfel: elevii cu capacităţi reduse de înţelegere şi asimilare vor primi 

spre rezolvare sarcini de nivel reproductiv si de recunoaştere pentru  a-i ajuta să realizeze 

obiectivele programei, iar celor cu potenţial superior li se vor crea condiţii propice în care să 

li se dezvolte capacităţile creative; 

- Factorul de progres – rezolvarea de probleme cu ajutorul elementelor de geometrie a 

determinat un progres şcolar, precum şi o uşoară creştere a ritmului de lucru al elevilor şi a 

contribuit la formarea unei gândiri divergente, logice şi creatoare; 
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-  în însuşirea cunoştinţelor de către elevi un rol important îl are munca independentă; în ora de 

matematică elevii trebuie să lucreze mult, să facă efort nu numai aplicativ, cât mai ales un 

efort mintal creator; 

- este necesar ca elevii să fie obişnuiţi să caute singuri de lucru, să creeze probleme şi exerciţii 

pe care să le rezolve şi în felul acesta ora de matematică să fie o oră densă, în care să se lucreze 

mult; 

- elevii au înţeles că matematica este o ştiinţă a realităţii înconjurătoare, indispensabilă 

diverselor activităţi umane practice, nu e doar o activitate abstractă pură. 

Spre deosebire de alte obiecte, unde elevii ştiu dacă au învăţat bine lecţia din manual, orice 

exerciţiu sau problemă vine cu n necunoscute, care pot fi soluţionate numai în măsura în care elevii 

se antrenează în permanenţă în rezolvarea a cât mai multe exerciţii şi probleme. Această metodă – 

exerciţiul – i-a determinat pe elevi să lucreze cât mai multe şi variate sarcini didactice. Prin rezolvarea 

de probleme am urmărit creşterea randamentului şcolar, a eficienţei învăţării, obţinerea unor rezultate 

bune la obiectul matematică. Astfel, în anul şcolar 2011 - 2012, mi-am propus să creez condiţii optime 

de afirmare a potenţialului individualităţii fiecărui elev în situaţii personalizate sau socializate de 

învăţare, în special în activitatea de rezolvare a problemelor de aritmetică. 

Exerciţiile şi problemele au fost bine gradate sub aspectul efortului mintal pe  care-l solicită de la 

elevi şi raţional programate atât în lecţii, cât şi în cadrul secvenţelor fiecărei lecţii, conducând la 

formarea deprinderilor de calcul şi consolidarea noţiunilor matematice,  concomitent cu dezvoltarea 

psihică a elevilor. Elevii au depăşit blocaje în rezolvarea de probleme, au căutat prin încercare – 

eroare noi căi de rezolvare. Au manifestat un comportament adecvat cu colegii din grupul de lucru, 

în cadrul activităţilor practice de rezolvare de probleme. Îmbinarea formelor de activitate frontală, pe 

microgrupuri şi individuală a creat posibilităţi pentru mobilizări multiple şi variate ale elevilor în 

vederea rezolvării problemelor. Având în vedere faptul că elevii diferă între ei din punct de vedere al 

aptitudinilor, al ritmului de învăţare, al gradului de înţelegere a fenomenelor (unii sunt profunzi, alţii 

sunt superficiali), al capacităţii de învăţare şi al rezultatelor obţinute, am realizat tratarea individuală 

şi diferenţiată a elevilor prin mai multe procedee: acţiuni individualizate desfăşurate pe fondul 

activităţilor frontale, cu întreaga clasă de elevi, teme diferenţiate pentru acasă (sarcini de lucru cu 

volum şi grad de dificultate diferenţiat), activităţi pe grupe de nivel, cu repartizarea unor sarcini 

diferite, potrivit particularităţilor elevilor, cât şi stimularea pe parcursul lecţiilor a tuturor elevilor 

clasei, prin distribuţia solicitărilor (întrebărilor) în raport de posibilităţile lor. Efortul pe care l-a făcut 

fiecare elev în rezolvarea conştientă a unei probleme a presupus o mare mobilizare a proceselor 

psihice de cunoaştere, volitive şi motivaţional afective: gândirea, memoria, imaginaţia, limbajul, 

voinţa, motivaţia şi atenţia. Rezultatele obţinute de elevi confirmă ipoteza lucrării.  

Astfel, am constatat că prin rezolvarea de probleme cu ajutorul elementelor de geometrie în 

lecţiile de matematică, am contribuit la consolidarea noţiunilor matematice, optimizarea învăţării, la 

eficientizarea acesteia, la stimularea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor, la obţinerea 

performanţelor fiecăruia în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale.  Identificând şi 

rezolvând sistematic probleme cu ajutorul elementelor de geometrie, cunoscând particularităţile 

elevilor cu care lucrez, valenţele conţinutului pe care trebuie să le atingă prin predare – învăţare, am 

acţionat pentru a contribui la dezvoltarea disponibilităţilor şi aptitudinilor copiilor, creând un context 

social şi educaţional adecvat, folosind metode eficiente de interacţiune, promovând comportamente 

şi stiluri didactice flexibile, adaptând metodele de predare – învăţare – evaluare pentru fiecare 

conţinut, pentru fiecare formă de organizare şi pentru profilul psihologic al elevilor. 

 Elevii de aceeaşi vârstă pot avea deosebiri individuale mai mult sau mai puţin semnificative 

datorate modului de viaţă, experienţei acumulate, dar şi datorită dispoziţiilor naturale individuale. 

Aceasta impune din punct de vedere pedagogic ca în procesul de învăţământ să se respecte 

particularităţile de vârstă şi cele individuale ale elevilor, deoarece modul de a percepe, de a înţelege, 

de a memora, de a opera pe plan mintal nu este identic la toţi elevii. Prin organizarea unor activităţi 

de învăţare variate, adaptate nevoilor individuale ale fiecărui elev, învăţătorul stimulează colaborarea, 

interesul şi motivaţia elevilor pentru rezolvarea problemelor de aritmetică, pentru aplicarea 

matematicii în contexte variate. 
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Am considerat că reprezentările geometrice constituie un mijloc valoros de instruire şi educare a 

copiilor de vârstă şcolară mică, deoarece rezolvăm într-o formă cu totul accesibilă vârstei, sarcinile 

instructive complexe. 

Rezultatele investigaţiilor sunt de natură să confirme şi ideea utilizării şi valorificării jocului 

didactic în toate momentele lecţiei: verificarea cunoştinţelor, predarea noilor cunoştinţe, fixarea, 

consolidarea, dar şi evaluarea. 

Analiza rezultatelor obţinute de elevi evidenţiază progresul înregistrat de aceştia şi validează 

ipoteza de lucru. După cum se observă, aceste progrese nu sunt spectaculoase, dar dovedesc 

posibilitatea elevilor de a depune un efort susţinut dar şi existenţa unor resurse didactice, 

metodologice ce pot fi explorate. Activitatea de bază a vârstei şcolare, învăţarea, este repusă în 

drepturi, predarea fiind în slujba învăţării şi nu un scop în sine. Metoda utilizată este axată pe 

activitatea elevului, acesta devenind din ce în ce mai mult subiect al procesului educaţional.  

 Cunoaşterea este realizată de elev prin efort propriu, graţie exerciţiilor folosite în demersul 

cercetării. Prin utilizarea acestora, elevii participă prin efort propriu de gândire şi de acţiune la 

descoperirea adevărului, îşi însuşesc creativ noi cunoştinţe şi metode de investigare, îşi dezvoltă 

capacitatea de a prelua şi combina în forme noi cunoştinţe. Utilizarea frecventă a acestei metode 

sporeşte caracterul formativ al învăţării, dezvoltă spiritul de observaţie, formează şi exersează 

conduitele active şi participative, dezvoltă capacitatea de analiză şi sinteză, interesul cognitiv şi 

motivaţia intrinsecă, mobilizând energiile creatoare în rezolvarea de probleme şi a situaţiilor 

problematice, climatul şcolar, în cazul utilizării acestor metode, este unul destins, elevii participă cu 

plăcere şi interes la activitatea didactică. 
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METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE PENTRU 

PROGRES ȘI PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE 

 

 
Profesor învățământ primar Dumitriu Valentina, 

 Școala Primară Nr.1 Sarata-Basarab 

 

 

Pentru înțelegerea conceptelor legate de organizarea și dirijarea eficientă a învățării elevilor voi 

porni de la enumerarea principalelor elemente care caracterizează strategia didactică, considerată 

de pedagogi ca fiind, principala linie de orientare și organizare a educației elevilor. Astfel, pentru 

însușirea noilor conținuturi, dascălul, în activitatea sa, va alege cele mai adecvate metode și tehnici 

de instruire completate de mijloace de învățământ corespunzătoare și forme specifice de organizare a 

activității în vederea realizării de către elevi a unei învățări eficace. 

Din punct de vedere instrumental și funcțional, cadrul didactic trebuie să respecte mai multe 

elemente acționale care vizează atingerea scopurilor lecției, formarea competențelor de bază. Vorbim 

astfel despre elementele tehnologiei didactice: metode (procedee și tehnici), forme de organizare și 

mijloace didactice cu ajutorul cărora vehiculăm conținuturi în vederea formarea unor competențe 

cheie la școlarii din învățământul primar. 

Elementul esențial al tehnologiei didactice îl constituie metodologia didactică care include  

sistemul de metode și procedee didactice pe care le utilizăm la clasă pentru atingerea finalităților 

propuse. În accepțiunea lui E. Macavei, metodologia didactică este partea componentă a tehnologiei 

didactice și reprezintă conceperea asamblării conceperea asamblării metodelor şi procedeelor care 

direcţionează procesul de instruire. (E. Macavei, 1997) 

Metodele de învățământ sunt cele cu ajutorul cărora acționăm în activitate de predare, învățare și 

evaluare a elevilor. Ele țin de latura executorie a activității instructiv-educative și reprezintă maniera 

de lucru a dascălilor, modul practic de desfăşurare a activităţii acestora și de intervenție concretă ori 

de câte ori situația o impune. 

Metode tradiționale 

-centrate pe profesor(sursa de informații) 

-comunicarea unidirecțională 

-transmitere de cunoștințe 

-evaluare=reproducere 

-pasivitatea copiilor 

-autoritatea cadrului didactic 

Metode interactive 

-centrate pe elev și pe activitate 

-comunicare multidirecțională 

-accent pe dezvoltarea gândirii 

-evaluarea formativă 

-încurajează participarea, inițiativa, creativitatea 

-parteneriatul cadru didactic/elev 

Metoda piramidei (a bulgărelui de zăpadă) 

Metoda piramidei sau a bulgărelui de zăpadă se bazează pe împletirea dintre activitatea 

individuală cu cea desfăşurată în cadrul grupurilor, prin cooperare. Ea se referă la încorporarea 

activităţii fiecărui elev într-un demers colectiv amplu, cu scopul soluţionării unor sarcini complexe.  

Metoda poate fi integrată la începutul unei activităţi pentru reactualizarea cunoştinţelor, ca 

varianta de desfăşurare a unui joc didactic, sau în vederea realizării feed-back-ului unei activități de 

observare, povestire, lectură după imagini, convorbire. 

Metoda  piramidei are mai multe faze:   



 

37 

 

− faza introductivă – în care profesorul enunţă sarcina de lucru; 

− faza lucrului individual – în care fiecare membru al clasei/ grupei lucrează individual, de regulă 

timp de 5 minute;  

− faza lucrului în perechi – în care elevii se consultă cu colegii de bancă şi notează toate soluţiile 

apărute;  

− faza lucrului în grupuri mari – în care elevii se consultă în legătură cu posibilele soluţii în grupuri 

mai mari, alcătuite din acelaşi număr de perechi; faza raportării soluţiilor ;  

− faza decizională.  

În funcție de tema abordată, se pot crea cu ajutorul acestei metode, Piramida hazlie; Piramida 

personajelor; Piramida culorilor; Piramida anotimpurilor; Piramida circului, etc. 

Avantajele metodei piramidei: 

− stimulează învățarea prin cooperare 

− activitatea individuală urmată de activitatea în echipe le oferă elevilor posibilitatea de a-şi formula 

opiniile personale şi de a le verifica, completa sau transforma în raport cu răspunsurile altor 

membri ai grupului; 

− sporeşte încrederea elevilor în forţele proprii prin testarea propriilor idei; 

− creşterea progresivă a dimensiunilor grupului implică o confruntare repetată cu idei şi consideraţii 

noi; 

− dezvoltarea abilităţilor de analiză şi argumentare/gândire critică a elevilor;  

− dezvoltarea la elevi a competenţelor de lucru în echipă (învăţarea prin cooperare) 

− dezvoltă spiritul de echipă şi intrajutorare,  a competenţelor de lucru în echipă (învăţarea prin 

cooperare).  

Dezavantajele metodei: 

− în cazul evaluării, prin intermediul acestei metode, nu se poate stabili precis contribuția fiecărui 

elev la discuții.  

− lipsa implicării din partea unor elevii şi transferul responsabilităţilor/sarcinilor acestora către 

colegi. 

 

Gândiți-lucrați în perechi-comunicați 

Gândiți–lucrați în perechi–comunicați este tehnică de învățare prin cooperare care urmărește a-

i ajuta pe elevi să proceseze informaţii şi să le dezvolte competenţele de comunicare şi procesele de 

gândire. Prin discuții, elevii vorbesc despre conţinut şi discută idei înainte de a le împărtăşi cu întregul 

grup. Apelând la această tehnică, profesorul va adresa o întrebare deschisă elevilor, sau va ridica o 

problemă, apoi va acorda elevilor timp limitat de a se gândi la răspuns. Urmează apoi ca elevii, grupați 

în perechi, să discute răspunsurile formulate, apoi li se oferă acestora posibilitatea de a -şi împărtăşi 

răspunsul unui grup mic sau cu toată clasa. 

Avantajele metodei: 

− activizarea elevilor antrenarea acestora în realizarea unor schimburi de idei, determinându-i să 

colaboreze; 

− evocarea cunoștințelor enterioare; 

− stimularea elevilor de a reflecta la o temă dată 

Scheletul de recenzie (Sărăcuțul-Emil Gârleanu) 

Mod de lucru:  Solicităm eleviilor: 

-să exprime într-o propoziţie sau frază despre ce este vorba în textul citit, să prezinte, pe scurt, 

subiectul acestuia; 

− să aleagă o expresie semnificativă (sintagmă pentru conţinutul textului); 

− să rezume, într-un cuvânt, esenţa textului; 

− să descrie 1culoarea sentimentală” a textului; 

− să completeze propoziţia: „Cel mai bun / mai interesant lucru din acest text este ……….” ; 

− să găsească un simbol (grafic) pentru textul în cauză. 
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Formularea sarcinilor de lucru: 

1.Scrie într-un enunţ despre ce este vorba în text. 

Răspunsuri : 

− În acest text este vorba despre povestea unui cărăbuș. (Sara, Iulia, Alina, Răzvan) 

o Niste pui de vrabie au primit o lecție . (Andrei P , Horea.) 

o Tragedia unui gândăcel. (Andrei A,Nicole, Antonia ) 

o O lecție de viață. (Daniel, Alex, Cosmin) 

o Un  text cu multe învățăminte pentru noi. (Bogdan Patrick) 

o Textul ne arată ce pățim dacă avem încredere în străini. (Maria, Oana,Răzvan F) 

o Întâmplări cu păsări. (Adina / Florina) 

o Nu te încrede în câinele care dă din coadă. (Cosmin) 

o Vârtejul care a dus un cărăbuș spre moarte.(Razvan C) 

o Poveste cu final neașteptat . (Andrei .) 

o Experiența tristă a cărăbușului este folositoare puilor de vrabie. (Alexandra) 

o Tragedie. (Oana C) 

o Greșeala unui mic cărăbuș neajutorat și fără familie care să aibă grijă de el.(Mihai) 

o Pățania cărăbușului. (Mihai) 

o Nu aștepta ajutor de la pasărea din zbor. (Andrei) 

2.Printr-un cuvânt, spune ce conţine textul. 

o mândrie; 

o învăţătură; 

o valoare; 

o răsplată; 

o morală; 

o înţelepciune; 

o descoperire; 

o naivitate.  

3.Precizează culoarea pe care o asociem cu conţinutul textului 

o gri –furtuna, vârtej; 

o maro – întâmplare tristă; 

o mov – tristete; 

o verde – întâmplări din natură; 

o culori calde, de primăvară –atunci apar cărăbușii ; 

o alb – sinceritate; 

o alb – naivitate; 

o roşu – încercare; 

o verde – călătorie; 

o negru– moarte. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

I., Bontaș, Pedagogie, București, Editura ALL, 1996 ,pag.27 

E., Macavei, Pedagogie: Propedeutică. Didactică,  București, Editura Didactică și Pedagogică, 

1997;pag 51 

I., Cerghit, Metode de învăţământ, Iași, Editura Polirom, 2006,pag.98-10 
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Exemple de bune practici în învățământul clasic și în cel on-line 

 
 

Prof.Frîncu Florina 

Grădinița cu P.P Inocența-Găești, jud.Dâmbovița 

 

 

 

Exemple de bune practici în învățământul clasic 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE: 

Domeniul Limbă și Comunicare (DLC) 

Pentru activitatea de educarea limbajului copiii se vor așeza pe scăunele,în semicerc și vor 

desfășura jocul didactic:” Două zâne și o poveste…Mama și Primăvara” 

Se prezintă copiilor jocul: 

Sarcina didactică: 

Să formuleze propoziții simple și dezvoltate,corecte din punct de vedere gramatical; 

Să despartă cuvintele în silabe și să precizeze numărul acestora. 

Să precizeze sunetul initial/final al unui cuvânt 

Să completeze propoziții eliptice și să lipească jetonul corespunzător cuvântului. 

Elemente de joc:surpriza,aplauzele ,bagheta magică,mânuirea materialului. 

Regulile jocului: 

-Un copil extrage din cutie un plic ce conține un jeton , plicul extras circulă pe la copii din mână în 

mana, copilul atins de bagheta magică va rezolva sarcina didactică aflată pe spatele jetonului. 

Complicarea jocului:se va realiza metoda interactivă Textul eliptic.Educatoarea a expus un  text 

format din propoziții eliptice,copiii vor trebui să completeze  verbal fiecare propoziție folosind un 

cuvânt potrivit după care să aleagă din coșuleț jetonul pe care  ilustrează cuvântul lipsă și să il 

lipească pe planșă. 

La finalul jocului preșcolarii sunt recompensați. 

 

ACTIVITAȚI LIBER ALESE  

 Nisip și apă:copiii vor construi prin alăturarea și îmbinarea diferitelor materiale puse la dispoziție 

“Grădina cu flori  pentru mama” 

Matematica/Manipulative:copiii vor avea de realizat  puzze-le cu scene din povestea 

Inimioare,inimioare de Srina Cassavan. 

 Joc de rol:”De-a micii cofetari ”-prăjituri pentru mama.Copiii vor realiza prăjituri pentru mama 

din foi de pandișpan și ciocolată care vor fi decorate cu topping și bomboane. 

Arta (ADE-DOS) copiii vor avea de realizat “Ghiveci cu flori pentru mama” 

a)Intuirea materialului:Se intuieste materialul didactic pus pe masuță. 

b)Prezentarea modelului educatoarei.Se face o scurtă descriere a lucrării model. 

c)Demonstrarea și explicarea modului de lucru.Explic și demonstrez tehnica de lucru:selectăm 

din cosulețe tipul de floare dorit,o decupăm ,aplicăm lipici și o lipim pe suprafața dată,asamblăm și 

celelalte elemente componente  ale florii,suntem creativi pentru a decora ghiveciul. 

d)Enuntarea criteriilor de evaluare.Se explică preșcolarilor criteriile de evaluare: 

-acuratețea lucrării; 

-asamblarea corectă a elementelor componente; 

-originalitatea/creativitatea copiilor; 

-gradul de finalizare. 

e)Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor. 

Tranzitie: -“Ne jucăm,noi ne jucăm 
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Coatele noi le mișcăm 

Ștergem tabla uite așa 

Să putem iar desena 

Palmele nu stau deloc 

Ci le pregătesc de joc 

Degetele-mi sunt petale 

Le deschid ca la o floare 

Mâna lebadă o fac 

Care dă mereu din cap 

Lebedele-n jur privesc 

Pumnișorii îi rotesc”-exerciții de încălzire a musculaturii mici a mâinilor. 

f)Executarea propriu-zisă a lucrării.Copiii lucrează individual la realizarea lucrării.Se 

supraveghează preșcolarii în timpul lucrului și se oferă explicații și sprijin celor care necesită. 

   După terminarea lucrului la centre se va face turul galeriei pentru a evalua produsele obținute. 

ALA  

Dansul florilor 

Joc linistitor:”Plimbă floarea” 

   Copiii vor fi așezați în cerc și vor plimba o floare împărtășind celorlalți impresii despre activitatea 

desfășurată.  Se desfasoara jocul de proba si jocul propriu zis. 

Zâna Primăvara este fericită și multumită de activitatea desfășurată de preșcolari și  îi 

recompensează oferindu-le câte o diplomă. 

Exemple de bune practici în învățământul on-line 

Heiii! La multi ani, dragilor!!!! Un an nou plin de fericire, iubire, bunatate, noroc si bunastare va 

doresc! 

Sper ca sunteti cu totii sanatosi, voiosi si gata de lucru!!!!! 

Cum ati petrecut in vacanta? 

Este iarna si, desi afara nu-i zapada, ma gandesc ca , poate, unii dintre voi ati fost la munte, acolo 

unde sigur ati gasit mult asteptata zapada. Ce jocuri interesante ati practicat pe partie? V-au placut? 

Sunt sigura ca pot afla multe despre asta de la voi. Astept un filmulet in acest sens. 

Dupa cum cred ca ati anticipat, in aceasta saptamana vom aborda tema privind jocurile copiilor 

iarna. Sunt sigura ca, la fel ca si pana acum, veti participa cu drag la activitati si veti posta lucruri 

foarte interesante. 

Succes!!! 

ALA (Activități Liber Alese): 

Alfabetizare: “Ghici, ghicitoarea mea”- Raspundeti la ghicitorile prezentate in filmulet: 

https://youtu.be/udIXLLO9FdE  

ADE (Activități pe Domenii Experențiale): 

DȘ (Domeniul Știință) - Cunoașterea Mediului: Observare: “Jocurile copiilor iarna” 

https://youtu.be/98o7rkAkIUk  

Dupa vizionarea filmuletului, sa vedem ce ati invatat: 

Unde ne putem juca cu zapada? 

Care sunt sporturile de iarna? 

Ce echipament de protectie este necesar pentru a practica un astfel de sport? 

Cum ne imbracam in anotimpul inghetat? 

Voi ce jocuri v-ati jucat in aceasta vacanta? 

Cine a mers la munte? Ati vazut acolo zapada? Ce sporturi practicau oamenii?Succes! 

ADE (Activități pe Domenii Experențiale): 

DEC (Domeniul Estetic și Creativ)-Educație Artistico-plastică:  

Subiectul: “Ninsoarea” 

Tema plastică: pata de culoare 

Pentru că ati văzut acum ceva timp cum este atunci cand ninge și cât de frumos este afara dar, din 

pacate, s-a topit extraordinar de repede, vă propun să realizați un tablou care sa redea ninsoarea.  

https://youtu.be/udIXLLO9FdE
https://youtu.be/98o7rkAkIUk
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Tehnica de lucru: dactilopictură 

Materiale necesare: O coală de hârtie colorată (albastră), sevețele, paleta cu acuarele si …degetelul 

aratator. 

Etapele de lucru: Luati acuarelele, inmuiati degetelul in apa si luati acuarela alba pe varful acestuia. 

Pe o coală colorată (albastră) cu ajutorul degețelului obținem fulgii de nea. 

Vă urez spor la lucru! 

ALA (Activități Liber Alese): 

Joc distractiv: “Prindem fulgi” – puteti folosi fulgi dintr-o perna pe care sa ii aruncati in sus dupa 

care sa incercati sa ii prindeti inainte de a atinge podeaua. 

 

1. Bibliografie: *** Curriculum pentru educația timpurie. Ministerul Educației Naționale. 2019; 

2. *** Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie – o provocare. Editura Diana.Pitești. 2009. 

3. Metodica activităților instructiv-educative în învățământul preprimar. vol.II. Editura Didactica – 

Nova. Craiova. 2008; 

4. Borteanu, Silvia, Axente, Mihaela, Vodiță, Anca, Crihan, Svetlana. Poftiți în trenulețul 

jocurilor.Editura Diamant. Pitești. 

https://youtu.be/98o7rkAkIUk  

https://youtu.be/udIXLLO9FdE 

 

 

 

 
 
  

https://youtu.be/98o7rkAkIUk
https://youtu.be/udIXLLO9FdE
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PLATFORME    PENTRU GESTIONAREA CLASELOR, A RESURSELOR DE 

ÎNVĂȚARE ȘI A PROGRESULUI ȘCOLAR. 

 

 

Prof. Gorescu Carmen 

Liceul Teoretic„Dr. Mihai Ciucă”Săveni, jud Botoşani 

 

 

Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de 

învăţare utilizând în mod exclusiv Internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus o serie 

de facilităţi referitoare la partajarea informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în cooperare, 

posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme etc.  

Am întâlnit deseori credința greșită că eLearning este centrat pe tehnologie. Este posibil ca 

această credință să se datoreze centrării pe tehnologie a celor care nu știu multe lucruri despre 

eLearning și despre tehnologia pe care o implică… pentru că atunci când ceva îți este neclar, este un 

lucru care te stresează și tinde să îți acapareze atenția. 

Nimic nu ne-a arătat mai clar că eLearning nu depinde de tehnologie precum perioada prin 

care trecem. Predând de acasă, lumea a folosit diferite instrumente, dar și-a atins scopul. Unele 

instrumente sunt mai potrivite decât altele pentru eLearning. Dar nu trebuie să uităm care este scopul 

ultim al predării. Fiecare aplicație are puncte tari și puncte slabe. 

Avantajele e-learning-ul faţă de sistemul tradiţional de învăţământ:  

- accesibilitate, flexibilitate şi confort;  

- independenţa geografică, mobilitatea; -prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional; 

Printre dezavantaje: 

 - necesită experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor;  

  - costuri mari pentru proiectare şi întreţinere. 

Procesul de învățământ trebuie să se adapteze societății contemporane, care parcurge o 

adevarată eră tehnologică, de aceea competențele profesorilor inclusiv metodele de predare trebuie 

adaptate momentului actual de dezvoltare tehnologică. 

Procesul tehnologic este mult mai rapid decât ritmul schimbării în educație și instruire, deși 

noile tehnologii ale informației  și comunicării stimulează schimbarea procesului educațional. 

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei a condus la utilizarea pe scara largă a platformelor electronice în 

domeniul educației, utilizare care este încă dominată de centrarea pe popularizarea informației. 

Este important pentru un cadru didactic să știe care sunt fundamentele pedagogice ale utilizării 

platformelor electronice în procesul educațional și cum pot aceste tehnologii să sprijine construirea 

cunoștințelor elevilor .  

Platforme electronice  aplicate în studiul chimiei 

1.Kahoot  este o platformă de învățare bazată pe joc, utilizată ca tehnologie educațională în 

școli și alte instituții de învățământ. Jocurile de învățare „kahoots”, sunt teste cu alegeri multiple 

generate de utilizator, care pot fi accesate print-un browser web sau prin aplicația Kahoot 

https://www.instruction.uh.edu/knowledgebase/how-to-create-a-kahoot-quiz/ 

https://create.kahoot.it/details/0dcd4ef0-7b85-4888-97cb-6bf54809c645   

 

https://create.kahoot.it/details/0dcd4ef0-7b85-4888-97cb-6bf54809c645
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2.GoConqr este o platformă online care conține diferite instrumente de învățare și gestionare 

a învățării pentru cursanți, educatori și instituții de învățământ. Utilizatorii furnizează conținutul sau 

utilizează conținutul din biblioteca platformei. Utilizatorii pot partaja resurse și pot comunica cu alți 

utilizatori ai platformei. Conținutul poate fi organizat folosind hărți mentale, carduri, teste, note, 

diapozitive sau diagrame. . https://www.goconqr.com/ 

https://www.goconqr.com/mindmap/22305957/cuprul?id=22305957&locale=en-US 

 
3.Wordwall este o platformă care permite  construirea de jocuri educaționale interactive în 

format digital, ce pot fi inserate în alte platforme de învățare sau, mai simplu, distribuite prin link. 

Rolul de creator de resurse wordwall.net este limitat de tipul de cont creat: plan basic (free), standard 

sau pro. 

 https://wordwall.net/resource/3049820 

 
4.LearningApps este o platformă online în care se poate crea conținut interactiv sub forma a 

diferite tipuri de exerciții. 

După crearea unui cont în platforma LearningApps poți să creezi diverse tipuri de exerciții interactive 

pe care să le inserezi apoi în cursurile online. http://learningapps.org/ 

https://learningapps.org/9766950 

 
5.Animații PowToon  

Platforma PowToon, unul dintre instrumentele web cele mai interesante, datorită multiplelor 

posibilități tehnice pe care ni le oferă. PowToon ne permite sa facem prezentări care arata foarte 

atrăgător, viu și interactiv. Servicul este gratuit, oricine poate realiza o prezentare formată din mai 

multe slide-uri animate. Singurele limitari sunt: limita de timp de 5 minute și logoul PowToon care 

apare în partea dreaptă jos și la finalul prezentării. 

https://www.powtoon.com/online-presentation/cdxIPbLwxMb/?mode=movie#/ 

 

https://www.goconqr.com/
https://www.goconqr.com/mindmap/22305957/cuprul?id=22305957&locale=en-US
https://wordwall.net/resource/3049820
https://learningapps.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0331zdIiU8437eoAArRuvMKmLuykuuTK6q27EHklnrdoH2aEe1Euw30JE&h=AT0XBdDic9sLj8tNs-jtT_62s4oKQHs3WCVXXIj25Svdvw-EfkP-vCpl3qMC1ZmOel4-OxlVtwBRXH82RpomHNQ54ECP5ypzYHH9yaoYjX9hxIhw3glk3W2rRvyFFTx2OMGgZW9sQSdxSlMwutY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2wafz5C1JygG0Ka9E9Jrs7JFmFhmfxrrruIZvei-HnFWEnvWfUrRRLWpR-EOClhJYizSkm4Dh_NlyoKyIeSxjAOuIUPzqGBvbUBOKrXq6afrc3xHC_kGtH2qfOz2tQe2P8-oJrXSJ4SlQBK42OstviglTp1H0N1w
https://learningapps.org/9766950
https://www.powtoon.com/online-presentation/cdxIPbLwxMb/?mode=movie#/
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6.Issuu este o platformă care ne permite să încărcăm și să publicăm reviste sau publicații(în 

format tipărit) online.. Versiunea gratuită de pe https://issuu.com ne permite să creăm un cont Issuu, 

să utilizăm cititorul Issuu și să încorporăm revista online pe site-ul nostru. 

https://issuu.com/home/drafts/7wf4a3zegug/file 

 
7.StoryJumper este o platformă de tehnologie educațională de vârf, care face mai ușoară 

crearea cărților electronice în baza fotografiilor proprii. Aplicația storyjumper.com se poate folosi cu 

succes cu elevii din toate ciclurile de învățământ și se poate adapta la orice disciplină de studiu 

.https://www.storyjumper.com/book/read/83686465/Amestecuri-de substan%C8%9BeprofGorescu-

Carmen# 

 
8.Calaméo este prima platformă de publicare digitală multilingvă și are o comunitate de cinci 

milioane de utilizatori în întreaga lume. Calaméo pune la dispoziția utilizatorilor privați și 

profesioniști un mediu dinamic și inovator pentru a publica și partaja instantaneu reviste interactive, 

multi-media, broșuri, rapoarte, buletine informative, prezentări și cataloage pe orice dispozitiv 

https://en.calameo.com/read/00629357326481a6f9c71 

 
9.Sutori este trei instrumente într-unul. Este un amestec de Prezentări Google, Documente și  

Site-uri. Se pot face prezentări, scrie eseuri, crea portofolii și prezenta proiecte. Sutori are totul, oferă 

o interfață simplă pentru a prezenta proiecte pe ecrane, ne permite să scriem în formă scurtă și lungă, 

să încărcăm suporturi media, să încorporăm resurse. O putem face în colaborare sau singur, putem 

încorpora munca pe un alt site web ... totul dintr-un singur loc. 

https://www.sutori.com/story/copy-of-oxigenul--5N1ohsrMJDr4yZwDo4K9mcgP 

 

https://issuu.com/home/drafts/7wf4a3zegug/file
https://toryjumper.com/
https://www.storyjumper.com/book/read/83686465/Amestecuri-de%20substan%C8%9BeprofGorescu-Carmen
https://www.storyjumper.com/book/read/83686465/Amestecuri-de%20substan%C8%9BeprofGorescu-Carmen
https://en.calameo.com/read/00629357326481a6f9c71
https://www.sutori.com/story/copy-of-oxigenul--5N1ohsrMJDr4yZwDo4K9mcgP
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10.Linoit este o aplicație dedicată realizării de aviziere virtuale. Acestea pot fi  colaborative: 

grupul de elevi dintr-o clasă pot încărca teme pe avizierul creat de profesor sau pot realiza propriile 

aviziere virtuale multimedia, în echipă, pentru a demonstra o idee, pentru a susține o prezentare, 

pentru a indica și comenta resurse relevante pe o temă dată etc. 

https://en.linoit.com/ 

http://linoit.com/users/carmengor/canvases/Substan%C8%9Be%20chimice%20-%20recapitulare 
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1. Elena ȘUȘNEA, Instruire asistată de calculator (curs universitar), Editura Universității 

Naționale de Apărare Apărare “Carol I”, București, 2013  

2. Otilia DANDARA, Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor 
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3. Dumitru,Gh.,Dumitru,C, Psihologia procesului de învățământ, Editura Didactică și 
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4. Top 10 platforme eLearning pentru scoalaonline 

5. https://ro.pinterest.com/lucianecurator/școala-online/platforme 

6. https://asociatiapro.ro/7-mituri-despre-elearning/ 

 

 

 

 

 

  

https://en.linoit.com/
http://linoit.com/users/carmengor/canvases/Substan%C8%9Be%20chimice%20-%20recapitulare
https://ro.pinterest.com/lucianecurator/școala-online/platforme
https://asociatiapro.ro/7-mituri-despre-elearning/
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 

                                                                                   

 
                                                                                      Prof.Haţiegan Ioana Maria 

                                                                         Colegiul Naţional,,Diaconovici Tietz ,Reşiţa 

 
 

Într-o lume dinamică, schimbarea, progresul se manifestă în plan ştiinţific, metodologic, 

instrumental, la nivelul tehnicilor şi tehnologiilor, dar şi la nivelul mentalităţilor, atitudinilor şi 

comportamentelor. Ca urmare, procesul învăţării moderne nu poate face abstracţie de aceste 

schimbări. Devine necesară promovarea învăţării în grup, a metodelor şi strategiilor care să asigure 

continuumul învăţării.  

Relaţia dintre metoda de evaluare şi instrumentul de evaluare trebuie interpretată ca o relaţie 

de dependenţă univocă a instrumentului de metodă, în sensul că cel dintâi îşi subsumează valenţele 

formative şi operaţionale realizării perspectivei metodologice propuse. Utilizarea şi aplicarea 

metodelor educaţionale alternative presupune automat şi utilizarea unor metode alternative de 

evaluare. Astfel în practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile de evaluare în scopul 

realizării unor corelaţii eficiente între predare-învăţare-evaluare şi pentru a atinge dezideratele 

propuse pentru formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare.  

Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare. Importanţa demersului 

evaluativ devine din ce în ce mai accentuată şi recunoscută în ansamblul reformei educaţionale 

întreprinse în momentul de faţă.  

Capacităţile intelectuale pe care dorim să le dezvoltăm elevilor au un caracter complex, multi- 

şi interdisciplinar. De exemplu, capacitatea de a rezolva probleme este comună matematicii, fizicii, 

chimiei etc.  

Capacitatea de a citi şi înţelege un text este utilă nu numai la limba română sau în învăţarea 

limbilor străine, dar şi la istorie, geografie, economie.  

Deşi importante pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor de bază, metodele tradiţionale de 

evaluare nu mai sunt eficiente în situaţii ca cele descrise mai sus. Ca urmare, trebuie folosite metode 

de evaluare care să facă apel la creativitatea elevului, la gândirea divergentă, generalizări sau lucrul 

în echipă.  

Cele mai importante finalităţi ale evaluării procesului instructiv-educativ, în ultimul timp, se 

concretizează în: cunoştinţe şi capacităţi; atitudini (practice , sociale , ştiinţifice etc.); interese; 

capacitatea de a face aprecieri de valoare (opinii, adaptări atitudinale şi comportamentale etc.)  

Pornind de la această realitate, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune 

a acţiunii evaluative care să ofere elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu 

dar, mai ales, ceea ce pot să facă.  

Principalele metode alternative sau complementare de evaluare al căror potenţial formativ 

susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul elevului sunt:  

a) Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor;  

b) Investigaţia;  

c) Proiectul;  

d) Portofoliul;  

e) Autoevaluarea.  

O altă clasificare întâlnită este:  

 portofoliul;  

 hărțile conceptuale;  

 proiectul;  

 jurnalul reflexiv;  

 tehnica 3-2-1;  
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 metoda R.A.I.;  

 studiul de caz;  

 observarea sistematica a activitatii si a comportamentului elevului;  

 fișa pentru activitatea personala a elevului;  

 investigația;  

 interviul;  

 înregistrări audio și/sau video.  

 

Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului elevilor în timpul activităţii 

didactice este o tehnică de evaluare ce furnizează învăţătorului o serie de informaţii, diverse şi 

complete, greu de obţinut astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiţională. Observarea este 

adeseori însoţită de aprecierea verbală asupra activităţii/răspunsurilor elevilor.  

Investigaţia presupune obiective care urmăresc: înţelegerea şi clarificarea sarcinilor; aflarea 

procedeelor pentru găsirea de informaţii; colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare; 

formularea şi testarea ipotezelor de lucru; schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă 

este necesar; scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei. Oferă elevului posibilitatea de 

a aplica în mod creator cunoştinţele însuşite şi de a explora situaţii noi de învăţare, pe parcursul unei 

ore de curs.  

Proiectul reprezintă o metodă alternativă de evaluare care se desfăşoară pe parcursul a câtorva 

zile, câtorva săptămâni şi, uneori, pe perioade chiar mai lungi. Titlul şi conţinutul proiectului de 

cercetare dat elevilor vor fi alese cu foarte mare grijă. Este o formă de evaluare puternic motivantă 

pentru elevi, deşi implică un volum de muncă sporit – inclusiv activitatea individuală în afara clasei.  

În alegerea proiectului trebuie să se ţină seama ca elevii să aibă un anumit interes pentru subiectul 

respective, să cunoască dinainte unde îşi pot găsi sursele de documentare, să fie dornici de a crea un 

produs de care să fie mândri.  

Planul de lucru, precizările şi clarificările vor fi făcute în clasă, urmând ca elevul să continue 

activitatea în mod independent.  

Spre deosebire de investigaţie, proiectul de cercetare are un caracter practic mult mai accentuat. 

Modul său de realizare se face conform paşilor cunoscuţi în metodologia cercetării.  

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urmăreşte progresul la o 

anumită disciplină, dar şi atitudinea elevului faţă de acea disciplină. El reprezintă „cartea de vizită“ a 

elevului urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele 

achiziţionate pe o unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza munca 

individuală a elevului, acţionând ca factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului un rol 

activ în învăţare.  

Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi aceştia devin parte a 

sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres; elevii şi profesorii pot 

colabora în ariile de îmbunătăţire a activităţoilor; elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog 

concret despre ceea ce elevii pot realize şi despre progresul care poate fi făcut în acel domeniu pe 

viitor; factorii de decizie, având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clară asupra 

a ceea ce se realizează în clasă.  

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele 

operaţionale. Pentru ca evaluarea sa fie resimtita de către elev ca având efect formativ, este foarte 

utilă formarea și exersarea la elevi a capacității de autoevaluare. Elevii au nevoie să se autocunoască, 

fapt care are implicatii în plan motivational și atitudinal. Condiția principală care favorizeaza 

interiorizarea de către elevi a aprecierilor învățătorului o constituie întelegerea criteriilor de apreciere. 

Cunoașterea și aprecierea acestor criterii îi ajută pe elevi să înteleaga semnificația calificativelor 

acordate de profesor. Tehnicile folosite în scopul educării aptitudinii de autoapreciere sunt variate. 

Una dintre acestea este "autonotarea controlata", în cadrul careia propunerea de calificativ o face chiar 

elevul examinat, fiind revazuta si definitivată de examinator, eventual cu consultarea celorlalti elevi. 

Un exercitiu util în aceasta privinta îl constituie autocorectarea sau corectarea lucrarilor colegilor. 

Delimitarea răspunsurilor corecte de cele nesatisfacatoare și a stării de reușită sau de eșec, oferă 
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elevilor repere pentru aprecierea performanțelor obținute și pentru perceperea distanței la care se află 

față de nivelul așteptat. În multe cazuri se practică și metoda "notarii reciproce" în cadrul căreia 

aprecierea este făcuta, sub îndrumarea învățătorului, de un grup de elevi, stabilit pentru o perioadă 

limitată.  

Aceste metode complementare de evaluare oferă următoarele valențe formative:  

 permit profesorului să adune informatii asupra derularii activitatii elevului si implicit a sa; pe baza 

acestor informatii învatatorul îsi fundamenteaza judecata de valoare într-o apreciere obiectiva a 

achizitiilor elevilor si a progreselor înregistrate;  

 ofera profesorului o imagine la zi asupra performantelor elevilor, în raport cu abilitatile si 

capacitatile de evaluat, dar si o imagine asupra profilului general al cunostintelor elevilor;  

 asigura un demers interactiv actului de predare-învatare, valorificând si stimulând potentialul 

creativ si originalitatea elevului;  

 exerseaza abilitatile practic-aplicative ale elevilor asigurând o mai buna clarificare conceptuala si 

integrare în sistemul notional a cunostintelor asimilate, care astfel devin operationale;  

 creaza oportunitati elevului de a arata ceea ce stie si, mai ales, ceea ce stie sa faca, într-o varietate 

de contexte si situatii.  

Oferind profesorului evaluator puncte de reper și informatii suplimentare asupra modului de 

derulare a activitatii si asupra nivelului de achizitii al elevului, aceste metode alternative de evaluare 

întregesc imaginea asupra elevului si completeaza judecata de valoare pe care învatatorul o emite si 

care se doreste a fi cât mai obiectiva posibil.  

O formă eficientă de evaluare în condiţiile educaţiei din şcoala incluzivă constă în evaluarea 

dialogată, participativă, consensuală, un proces în care sunt negociate şi aduse la un consens diferitele 

interese, valori şi puncte de vedere, între educator şi elev. Evaluarea participativă, consensuală – are 

la bază responsabilitatea împărtăşită între elev şi educator, iar accentul se pune pe cooperare, 

colaborare şi pe procesul învăţării. 

Astfel, noţiunea de evaluare îşi lărgeşte sfera de cuprindere şi nu se opreşte doar la conţinuturile 

vehiculate în şcoală, la rezultatele obţinute de elev (cunoştinţe, informaţii, priceperi, deprinderi, 

capacităţi, modele de comportament, trăsături atitudinale etc.), ci se extinde de la rezultatele obţinute 

către procesul de învăţare derulat în situaţii şi contexte diferite, inclusiv în afara şcolii (nonformal şi 

informal).  

Evaluarea capacităţii de învăţare, precum şi evaluarea periodică a stării de progres/regres în 

dezvoltarea bio-psihoeducaţională a elevului se face prin probe de evaluare a nivelului de cunoştinţe 

şi competenţe. Aceste probe vor fi prelucrate, adaptate şi utilizate, ţinându-se seama de tipul şi gradul 

de deficienţă. Probele de evaluare la activităţi sau pe unitatea de învăţare sunt diferenţiate, pe grupe 

de nivel, nivel bazal şi nivel superior. Fiecare probă de evaluare urmăreşte anumite achiziţii, abilităţi 

şi atitudini ale elevilor în funcţie de particularităţile lor.  

Tehnici eficiente de evaluare sunt autoevaluarea şi evaluarea colegială. Prin aceste tehnici se 

urmăreşte stimularea încrederii în sine, dezvoltarea spiritului critic şi autocritic, formarea şi 

dezvoltarea valorilor morale, dezvoltarea atitudinii pozitive şi a empatiei, cooperarea constructivă 

între elevi în procesul instructiv-educativ.  

Cunoaşterea particularităţilor psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerinţe educative 

speciale, indiferent de tipul deficienţei, precum şi stabilirea unui diagnostic diferenţiat au la 

bază o serie de metode ştinţifice grupate în două mari categorii:  

1. Metode şi tehnici accesibile tuturor categoriilor de specialişti (cadre didactice,  

instructori de educaţie, specialişti terapeuţi, etc): observaţia, convorbirea, explicaţia, conversaţia 

euristică, exerciţiul, demonstraţia, studiul de caz, metoda aprecierii obiective, probe de evaluare scrise 

şi orale la diferite discipline, probe de evaluare practică,  

2. Metode şi tehnici de uz intern, folosite de persoane care au o pregătire specială în acest 

scop (diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, consilieri şcolari) : chestionarele  

inventarele de personalitate, testele de inteligenţă generală, testele de inteligenţă globală, testele de 

aptitudini, probe pentru evaluarea activităţii psihice (percepţia, afectivitatea, limbajul, imaginaţia, 

memoria, atenţia), probe de evaluare a nivelului intelectual pentru diferite deficienţe, etc. .  
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Toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formulele 

tradiţionale, a căror prezenţă este preponderentă în activitatea curentă la clasă, oferind alte opţiuni 

metodologice şi instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. 

In  concluzie, procesul evaluativ îşi relevă deplin funcţiile feed-back, atunci când învăţătorul 

şi elevii se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca 

fiecare dintre interlocutori să conţtientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi 

să folosească reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza propriul comportament 

În concluzie, procesul evaluativ îşi relevă deplin funcţiile feed-back, atunci când învăţătorul şi elevii 

se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare 

dintre interlocutori să conţtientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să 

folosească reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza propriul comportament.  
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Creativitate şi inventivitate la ora de istorie- utilizarea platformelor 

educaţionale: Kahoot, Socrative, Quizlet 

 

 
Profesor Hriţcu Cristina 

Colegiul Tehnic”Emanuil Ungureanu”, Timişoara 

 

 

      Ora de istorie se bazează pe metodele tradiţionale de predare: prelegere, explicaţie sau 

demonstraţie. Este sarcina profesorului de istorie să fie la  curent cu noile descoperiri ale tehnicii şi 

să facă ora de istorie cât mai interactivă. O metodă care poate fi folosită cu success este utilizarea 

platformelor educaţionale. 

      Platformele online sunt produse educaţionale, pe care elevii le pot accesa de pe diferite 

dispozitive. Ele pot fi folosite ca metode educaţionale alternative şi sunt mai atrăgătoare pentru elevi 

decât lecţia predată în mod clasic. Elevii ajung astfel să aibă o atitudine pozitivă faţă de activitatea de 

învăţare. 

      Platformele online permit folosirea mai eficientă a resuselor umane, material şi de timp ale 

profesorilor şi elevilor. Folosind aceste platforme online elevii au mai multă autonomie, putând repeta 

sau rezolva un test atunci când au timpul liber necesar. Metodele de lucru sunt interactive şi dezvoltă 

gândirea şi raţionamentele logice. 

Utilizarea platformelor online vine în completarea activităţii didactice tradiţionale din învăţământ, 

dar nu o poate înlocui. 

      Platforma Kahoot– platformă de învăţare bazată pe joc.  A fost creată în 2013, în Norvegia. 

Aplicațiile / Jocurile de învățare Kahoot!  pot fi create 

de oricine (professor sau elev), pentru orice disciplină 

de studiu. A câștigat rapid popularitate datorită faptului 

că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator 

sau laptop, tabletă, telefon mobil, care dispune de un 

browser Web. 

Fig. 1 - Model de test pe platforma Kahoot:                                                                               

Revoluţia de la 1848 în spaţiul românesc. 

       Este proiectatsă fie susţinut în faţa clasei şi jucat de 

întreaga clasă, în timp real. Elevii pot da răspunsurile de 

pe telefon, tabletă, laptop, calculator. Aceste dispositive 

trebuie să aibă acces la internet. 

Prin utilizarea acestei platforme se îmbogăţeşte 

modalitate de învăţare, iar elevii vor fi mai motivaţi şi 

implicaţi în activitatea de predare-învăţare. Permite 

elevilor să fie autonomi și active în procesul de învățare-evaluare favorizând diferențierea și 

individualizarea învățării. Elevii devin mai activi, iar învăţarea se desfăşoară în context diferite. 

Realizarea testelor se poate face utilizând mai multe tipuri de itemi: cu alegere multiplă, adevărat sau 

fals, de completare. Se poate seta timpul de rezolvare al cerinţelor.Testul se desfăşoară sub forma 

unui joc, iar elevii trebuie sa intre pentru a-l rezolva cu ajutorul unui PIN, iar pe ecranul telefonului 

sau calculatorului ei văd doar răspunsurile notate cu diferite figure geometrice de culori diferite. 

Pentru a putea rezolva ei trebuie să urmărească şi imaginile de pe videoproiector. La final se afişează 

un top al răspunsurilor.  
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Fig. 2- Model de test dedicat Zilei de 24 

ianuarie 

      Platforma Socrative a fost creată în 

2011  în USA de o echipă format din: 

Amit Maimon, Benjamin Berte, Michael 

West.  Platforma Socrative ne ajută 

pentru a  crea diferite teste, variante 

multiple, adevărat / fals, sau teste cu 

răspuns scurt, rezultatele fiind afișate în 

timp real, apoi descărcate și se pot face 

rapoarte în funcție de clasa, întrebare sau 

student. 

Interfata este împărțită în 5 secțiuni ce se pot accesa dând click pe fiecare din bara de sus: 

                                                                Fig. 3 – Diferite teste create pe platforma Socrative 

1- „Launch” – lansarea testelor, cu 

opțiuni privind modalitatea de 

lansare și feedback; 

2 - “Quizzes” – crearea testelor, cu 

opțiuni de creare sau import a 

testelor, precum și toate testele 

create și importate, dar și rapoarte; 

3 - “Rooms” -  clasele create; 

4 – “Reports” -  rapoarte 

5 - “Results” – rezultate in timp 

real, sectiune activa doar in 

momentul lansarii testului. 

Elevii se conectează pe platform 

alegând opțiunea Student Login, trebuie să introducă numele clasei, apoi să se logheze cu numele lor.  

      Platforma Quizlet a fost creată în 2005 în SUA de către Andrew Sutherland, care pe atunci avea 

17 ani. Platforma are mai multe secțiuni: 

1. Flash Cards- unde elevul poate învăța singur termeni/ cuvinte; 

2. Gravity- un joc în care trebuie să se ferească de asteroizi folosindu-se de cuvintele/termenii 

învățați; 

3. Write- locul în care se verifică dacă elevul știe să scrie correct cuvintele/termenii noi; 

4. Speller- unde se verifică dacă elevul știe să pronunțe correct termenii/cuvintele noi; 

5. Match- în care elevii potrivesc definițiile cu termenii /cuvintele corecte; 

6. Live – elevii se înscriu pe platformă și pot juca individual sau sunt împărțiți în echipe. 

 

Fig. 4 - Secțiunea Gravity a 

platformei Quizlet 
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Fiecare echipă primește un nume, iar pe ecran este înregistrat punctajul și evoluția echipei. Elevii 

primesc pe telefon aceeași întrebare, dar răspunsul correct se află doar pe telefonul unui membru al 

echipei. Dacă echipa greșește un răspuns o ia de la capăt. La ora de istorie folosesc doar secțiunile 2. 

5 și 6, rareori secțiunea 1.  

Fig. 5 – Secțiunea Match a 

platformei Socrative  

      Platformele Kahoot și 

Ouizlet le folosesc pentru a 

verifica informațiile noi 

predate  într-un mod distractiv, 

iar platforma Socrative atunci 

când vreau să realizez o 

evaluare sumativă.  

 Platformele educaționale  pot 

fi utilizate în diferite momente 

ale lecţiei: 

• în etapa de predare, la recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoștințelor,  

• ca evaluare formativă sau chiar ca eva. luare sumativă, 

Ele înlocuiesc cu succes activitatea tradiţională la lecţie, iar profesorul utilizează mult mai puţin timp 

pentru evaluarea lucrărilor. 

Avantajele utilizării platformelor educaționale la ora de istorie sunt multiple: 

- interactivitatea orei creşte; 

- profesorul şi elevii primesc feed-back imediat; 

- climat de învăţare plăcut; 

- stocarea şi centralizarea rezultatelor se face imediat; 

- evaluarea este obiectivă; 

- îmbunătăţirea activităţii de predare-învăţare- evaluare la ora de istorie; 

- dezvoltarea creativităţii;  

- proiectarea activităţii didactice se realizează într-un timp mai scurt; 

- atât elevii cât şi profesorul îşi îmbunătăţesc abilităţile informatice; 

- rezultatele elevilor sunt centralizate în ordine descrescătoare a răspunsurilor corecte, rezultatele 

fiecărui elev în funcție de răspunsul corect și viteza răspunsului, rezultatele incorecte etc.; 

- elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că sunt evaluați, sunt relaxați; 

Prin folosirea acestor platform educaţionale se creează situaţii de învăţare bazate pe disponibilitatea 

şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe rezultate imediate. 

 

Bibliografie: 
 
https://kahoot.com/ 
https://www.socrative.com/ 
https://quizlet.com/ 
https://www.wikipedia.org/ 
 

  

https://kahoot.com/
https://quizlet.com/
https://www.wikipedia.org/


 

53 

 

 

Țara mea, la sărbătoare 
 

 

                                                                                                Educatoare: Prof. Lăscuş Elena 

                                                              Colegiul Naţional Pedagogic ,, Regina Maria’’ Deva 

 

 

Este bine să ne amintim de data de 24 Ianuarie 1859, reprezintă ziua în care Moldova și Țara 

Românească, două țări diferite în acele vremuri, s-au unit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.  

          An de an, acest moment este marcat prin diverse manifestări, din care nu lipsește niciodată 

,,Hora Unirii”, cunoscutul cântec pe versurile poeziei cu același titlu scrise de Vasile Alecsandri. 

Această tema o vom aborda prin povestiri (poezii, cântece și jocuri muzicale) astfel încât copiii să-și 

îmbogățească calitativ și cantitativ cunoștițe despre acest subiect. 

Întrucât peste câteva zile este ziua UNIRII, o zi de mare sărbatoare, în care toți românii cântă 

și dansează ,,HORA UNIRII”, astăzi veți asculta o povestire despre acest cântec, și anume, cum a 

ajutat acest cântec la înfaptuirea unirii. Povestirea se numeste ,,ROMÂNII CÂNTĂ HORA UNIRII’’ 

de Dumitru Almas. 

Se va reda conținutul povestirii cât mai expresiv folosind mimica și gestica corespunzătoare. 

Conținutul povestirii va fi expus urmărindu-se succesiunea momentelor principale. Simultan cu 

povestirea se vor prezenta imagini sugestive. Pe parcursul povestirii se vor explica cuvintele și 

expresiile necunoscute: dârz, înțelept,  sfătos la vorbă.          

Evaluarea povestirii se va realiza prin  Metoda   R.A.I. 

 La bază, presupune dezvoltarea capacităţilor de comunicare (prin întrebări şi răspunsuri), din 

ceea ce au învăţat. După cum îi este și numele fiecare literă are o sarcină clară, respectiv R/ Răspunde, 

A/ Aruncă, I/Interoghează.  

Cum procedăm: printr-un joc de aruncare a unei mingi. ,,Cel care aruncă mingea trebuie să 

pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare 

şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să 

cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar 

răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o 

dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care interoghează este 

descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia 

i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun 

răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi.” (Crenguţa Lăcrămioara  

Oprea, 2009,  p.280) 

   Copiii vor fi solicitati să precizeze titlul și autorul povestirii și să răspundă la 

următoarele întrebari: 

- Cine erau cei care voiau Unirea? (țăranii) 

- De ce voiau țăranii să-l aleagă pe Moș Ion Roată să meargă la adunarea unde se hotara Unirea? (era 

un țăran întelept, sfătos la vorbă, dârz, neînfricat) 

- Cine erau cei care se împotriveau Unirii? (boierii) 

- Cum îl amenința boierul pe Moș Ion Roată? (cu arestarea) 

- Cum s-a gândit Moș Ion să se apere de mânia și ura boierului? (a mers la dascălul din sat) 

- Ce i-a propus dascălul? (să se închidă în casă, iar copiii să cânte) 

- Ce a răspuns Moș Ion? (mai bine să cânte și el împreună cu copiii) 

- Cum au reacționat copiii, dascălul și Moș Ion când a venit boierul cu jandarmii? (au cântat cu toții 

,,Hora Unirii”) 

- Ce a făcut boierul până la urmă? (a plecat și nu s-a mai impotrivit ca Moș Ion să fie ales în Sfatul 

cel Mare care a hotărât Unirea Moldovei cu Țara Românească) 

- Cine a fost ales domnitor în cele doua țări? (A. I.Cuza). De ce? (era iubitor de   țară, generos, înțelept, 

cinstit, drept) 
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- Ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi înfăptuit Unirea? (țara ar fi fost mai ușor învinsă de dușmani, 

boierii ar fi oropsit în continuare pe țărani) 

- Pentru ce a fost importantă Unirea? (țara a devenit mai puternică, mai mare, a luptat mai bine 

împotriva dușmanilor) 

- Cine a scris “Hora Unirii”? (V.Alecsandri) 

- Ce a vrut poetul să spuna în versurile?: 

    ,,Unde-i unul nu-i putere, 

      La nevoi și la durere; 

      Unde-s doi, puterea crește 

       Și dușmanul nu sporește.” 

Se fac aprecieri asupra activitții în ansamblu. Se dansează împreună cu educatoarea ,,HORA 

UNIRII”. 

Se audiaza prima strofa din cântecul ,,HORA UNIRII  

- Recunoașteți cântecul? 

- În ce data suntem azi? 

- Ce sărbatorim la 24 ianuarie? (Unirea Moldovei cu Țara Românească) 

Se arată la hartă cele doua regiuni. Da, copii, 24 Ianuarie este ziua în care sărbatorim an de an, din 

1859 încoace,  marea unire. 

Și noi ne-am pregătit pentru această sărbătoare. Cum? (Am confectionat hărți, steaguri) 

Să spunem și noi câteva versuri despre Unire:  

Fiindcă azi e sărbătoare, 

Vă poftim la şezătoare! 

Şezătoarea, dragii mei, 

E un străvechi obicei. 

Iarna, mai ales, la sate 

Prin zăpezile bogate, 

Gospodarii se adună 

Să muncească împreună, 

Fiindcă lucru-i mai cu spor 

Când primeşti un ajutor. 

Şi când treaba se găteşte, 

Tot românul veseleşte. 

 

Bibliografia: - Curriculum pentru educația timpurie, 2019; 

                       - Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 

operează curriculumul pentru educația timpurie, 2019 

                     - Crenguţa Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A. , 2009, p.280) 
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Dinamizarea activităților didactice prin utilizarea metodelor educaționale 

moderne 
 
 

Prof.înv.primar Matache Larisa 

Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu 

 

 

                Procesul de învățământ este un ansamblu de activități organizate si dirijate care se 

desfășoară etapizat, în cadrul unor instituții specializate, sub îndrumarea unor persoana pregătite în 

acest scop, în vederea îndeplinirii anumitor obiective instructiv-educative. In cadrul procesului de 

învățământ se desfășoară mai multe tipuri de activități primordiale fiind cele de predare – învățare-

evaluare. 

              Predarea tradițională constă în prelegere, a face o demonstrație, a povesti – de multe ori, 

devine un monolog, iar elevul are rolul de a urmări, nu de a participa activ la activitățile propuse 

pentru învățare. Este foarte puțin pentru a putea vorbi de învățare eficientă. Pentru a construi 

cunoașterea, elevul trebuie să testeze cunoștințele noi sau să le explice altcuiva. 

             Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite 

în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. 

Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacitățile 

elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi 

interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. 

             Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării încă de la vârstele 

timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează schimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.  

Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare activă şi eficientă. Interactivitatea 

determină identificarea elevului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat, ceea ce duce la 

transformarea lui în stăpân al propriei formări.  Metodele interactive urmăresc optimizarea 

comunicării, făcând posibilă depăşirea tendinţelor inhibitorii care pot apărea în interiorul grupului.  

Interactivitatea presupune atât cooperare cât şi competiţie, o caracteristică esenţială fiind orientarea 

spre social, fără a diminua autonomia individului.  

                Învăţarea presupune înţelegere, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaştere  

Fără îndoială,cel care învaţă îşi construieşte cunoaşterea pe baza propriei înţelegeri, nimeni 

neputând face acest lucru în locul său.În acelaşi timp, acestă construcţie personală este favorizată de 

interacţiunea cu ceilalţi care la rândul lor învaţă. Omul este o fiinţă fundamental socială.Adevărata 

învăţare ,aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, este nu doar activă, ci interactivă. 

        „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, observând tendinţele inhibitorii care 

pot apărea în interiorul grupului.” -Ion-Ovidiu Pânișoară 

Avantajele învățării interactive sunt: 

– stimularea efortului și a productivității individului, 

– formarea capacității de a sintetiza și de a folosi cunoștințele dobândite; 

– dezvoltarea capacității elevilor de a lucra în echipă; 

– dezvoltarea inteligențelor multiple; 

– stimulare dezvoltării capacității cognitive complexe; 

– împărțirea sarcinilor de lucru în părți egale în cadrul muncii în grup / echipă; 

– reducerea timpului de soluționare a problemelor; 

– reducerea la minim a fenomenul de blocaj emoțional; 

Descrierea câtorva metode și tehnici interactive de grup 

Metoda de predare-învățare reciprocă este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de 

studiere a unui text. După ce sunt familiarizaţi cu metoda, elevii interpretează rolul profesorului, 
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instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev – elev. Se poate desfășura pe grupuri / 

echipe sau toată clasa. Metoda învățării reciproce este folosit de oricine care face un studiu de text pe 

teme sociale, științifice sau un text narativ. Strategiile sunt: rezumarea, punerea de întrebări, 

clarificarea datelor, precizarea. Etapele de lucru sunt: explicarea scopului și descrierea metodei și a 

celor patru strategii, împărțirea rolurilor elevilor, organizarea pe grupe, lucru pe text, realizarea 

învățării reciproce, aprecieri, completări, comentarii. 

CVINTETUL 

             Metoda cvintetului pune accent pe forţa elevului, contribuind la formarea capacităţii de a -şi 

sintetiza informaţiile , de a surprinde complexitatea unor idei, sentimente şi convingeri  în câteva 

cuvinte. Cvintetul este o poezie care impune  sintetizarea informaţiilor/conţinuturilor dintr-un text 

în exprimări clare , care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. 

Este o poezie de 5 versuri a cărei construcţie are la bază anumite reguli pe care elevii trebuie să le 

respecte, iar timpul de întocmire este de  5-7 minute. 

            Activitatea porneşte de la un cuvânt-cheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară 

, iar elevii, în timpul dat , trebuie să dovedească receptivitatea la cele discutate în clasă , 

bazândusepe capacităţile lor de creaţie. 

                 Regulile de întocmire a unui cvintet: 

 -primul vers este format din cuvâtul tematic (un substantiv); 

-al doilea vers este format din două cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului tematic ); 

 -al treilea vers este format din trei cuvinte(verbe la gerun ziu care să exprime acţiuni ale cuvântu lui 

tematic); 

 -al patrulea vers este format din patru cuvinte ce formea ză o propoziţie prin care se afirmă ceva 

esenţial despre cuvântul tematic ); 

-al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt, care sintetizează tema/ideea. Exemplu: 

                Zăpadă 

         rece, pufoasă, 

acoperind ,răcorind, îngheţând 

        Noi copiii o iubim . 

              catifea 

          Eficacitatea metodelor interactive în învățământul românesc și nu numai este dovedită de 

utilizarea acestora atât la nivelul învățământului primar, gimnazial, cât și la nivelul învățământului 

liceal. Elevul nu este un simplu actant sau participant al demersului didactic, ci devine propriul 

formator. 
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MODELUL ASIGURĂRII CALITĂȚII   EDUCAȚIEI 

Managementul calității totale (TQM) al sistemelor de învățare electronică mixte: 

un nou 

Model și cadru integrate 

 

 

Prof. pt. înv. primar MAVRICHE DIANA MIRABELA 

Școala Gimnaziala ”Emil Brăescu” Măgura 

 

    Modelul este bazat pe interacțiunea dintre instructori, elevii și conținutul predat. Acest model 

pedagogic este derivat din teoria flexibilității cognitive. Conform lui Spiro și colab. , flexibilitatea 

cognitivă este „capacitatea de a-ți restructura spontan cunoștințele în multe feluri, drept răspuns 

adaptiv la schimări radicale ale cerințele situaționale. 

   În acest model, rolul de asigurare a calității este unul vital pentru a susține o educație de succes 

și pentru a se atinge obiectivele strategice. Rolul asigurării calității educaționale ar trebui să impună 

o revizuire sistematică a sistemul educațional și componentele acestuia în scopul de a  se asigura că 

standardele acceptabile de educație și infrastructura necesară sunt întreținute. 

 

Modelul de mai sus încorporează următoarele proiecte pentru a o învățare electronică completă. 

1.  Proiectul de infrastructură: vizează crearea unui centru de date de înaltă performanță în sediul central 

și furnizează serverele și infrastructura necesară în școli. 

2.   Proiectul pentru portal de învățare 

Un portal cu logare unică oferă un management complet al învățării, instrumente de sistem și 

colaborare pentru procesul de învățare. Acest portal trebuie să furnizeze o ierarhie completă a site-

urilor publice pentru diferite părți interesate din inițiativa e-learning precum elev și profesor. 

3. Proiectul de conținut electronic 

Acest proiect își propune să digitalizeze curricule convenționale prin convertirea tuturor manualelor 

în cursuri interactive online care urmează să fie găzduite pe portalul de învățare și urmărit prin LMS. 

4. Proiectul pentru clasă inteligentă: ținta acestui proiect este de a converti sălile de clasă obișnuite în 

săli de clasă inteligente oferindu-le echipamente precum plăci interactive, proiectoare, stații pentru 

profesori, și acces wireless. 
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  Acest model este aplicat de aproape un an de zile în aproximativ toate școlile, fie ca au dorit sau 

nu acest lucru din pricina noului virus. Care ne-a făcut să ne adaptăm noilor cerințe atât profesorii, 

cât și elevii. Aceștia au fost cei mai afectați, deoarece elevul nu interacționează direct cu instituția și 

au fost nevoiți să introducă ”școala online” sistemul hibrid.  

  Părinții cred ca interactiunea cu un cadru didactic live este cel mai bun mod de a învăța, deoarece 

este interactiva si permite comunicarea bidirecțională.  

    Învățarea digitală înlocuiește din ce în ce mai mult metodele educaționale tradiționale. 

De azi este recomandat să uităm de metodele pe care le foloseam acum 10-15 ani la școală și trebuie 

să gândim la abordarea altor tehnici de predare și învățare, bazate pe instrumente și tehnologii 

digitale. Includerea învățării digitale în sălile de clasă poate varia de la utilizarea pur și simplu a 

tabletelor în loc de hârtie, la utilizarea unor programe și echipamente software elaborate, precum 

anumite platforme. Indiferent de cât de multă sau puțină tehnologie este integrată în clasă, învățarea 

digitală a ajuns să joace un rol crucial în educație.  

   Instrumentele digitale și tehnologia le dezvoltă elevilor abilități auto-didactice eficiente de 

învățare. Aceștia devin capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează 

resursele online, și aplică informațiile inclusiv la școală, la teme și proiecte. Acest lucru le sporește 

eficiența și productivitatea. 

   Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă abilități de 

gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care explorează 

întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică, învață să ia decizii mai coerent, spre 

deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual. 

   Instrumentele și tehnologia digitală de învățare și predare în clasele primare pregătesc elevii 

pentru studiile superioare și carierele pe care le vor urma, ajutându-i să dobândească abilități 

specifice, inclusive familiarizarea cu tehnologiile emergente și auto-motivația. 

   Metodele educaționale tradiționale trebuie înlocuite! 

   Vor exista în continuare cursurile tradiționale împreună cu instrumentele și tehnologia digitală, 

dar materialele de curs ar trebui să reprezinte un supliment la activitățile de la clasă și mutate online 

pentru ca elevii să aibă acces la acestea și în afara sălii de clasă. 

   Astfel, orele de la clasă sunt mai eficiente, punându-se accent pe dezvoltarea materiei prin discuții 

și angajarea în activități care au la bază comunicarea și cooperarea între elevi. 

De asemenea, elevii au posibilitatea de a-și perfecționa și aprofunda studiul chiar înainte de a veni 

la școală, dacă folosesc un instrument digital de învățare. 

    Ajutând copiii să gândească în afara cadrului tradițional și rigid de învățare, prin instrumente și 

metode digitale, le este stimulată creativitatea și le oferă sentimental de încredere în propriile 

capacități. 

   De la impactul pe care îl are asupra mediului nevoia de a folosi mai puțină hârtie pentru manuale 

și cărți, până la economisirea timpului prin acces rapid la informații, învățarea digitală oferă o 

modalitate eficientă de reducere a costurilor, de maximizare a resurselor și de sporire a impactului 

asupra elevilor și profesorilor deopotrivă. 
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IMPORTANŢA UTILIZĂRII METODELOR ACTIVE ȘI A JOCULUI 

ÎNTRU ATINGEREA SUCCESULUI ŞCOLAR 

  

 

                                                                                               Educatoare: Mitea Diana-Maria 

                                                                    Colegiul Naţional Pedagogic,,Regina Maria” Deva 

 

 

                   ,,Scopul educaţiei ar trebui să fie pregatirea unor oameni care să acţioneze şi să 

gândească independent şi care, în acelasi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a 

vieţii lor.” 

                                                                                                                         Albert Einstein 

                  Procesul instructiv – educativ se raportează la îndeplinirea funcţiilor lui, la cerinţele 

economice şi culturale ale societăţii contemporane. 

                  Cerința primordială a educației progresiviste, cum spunea Jean Piaget, este de a asigura 

o metodologie diversificată, bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare, cu activităţile de 

cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 

                   Într-o abordare modernă, învățătorul se preocupă de crearea unor ocazii de învățare 

pentru elevii săi, iar metodele activ-participative favorizează un prilej pentru dezvoltarea de 

competențe, atât în domeniul disciplinei, cât și competențe transversale. 

                  Metodologia se cere a fi suplă şi permisivă la dinamica schimbărilor care au loc în 

componentele procesului instructiv-educativ. 

                  Metodele pe care  noi dascălii le utilizăm, trebuie să fie în consonanţă cu toate 

modificările şi transformările survenite în concordanţă cu finalităţile educaţiei, conţinuturile 

învăţământului, noile cerinţe ale elevilor şi societătii.  

                  Metodele active suscită activitatea de explorare personală a realităţii, îl așază pe subiect 

în mijlocului actului educațional sporindu-i setea de cunoaștere și cercetare și astfel 

responsabilizăndu-l pentru a fi răspunzător asupra propriului sistem de asimilare a cunoștințelor. 

                  În fiecare metodă de învătământ identificăm o potențialitate de maximizare a 

dimenisiunii active a metodei si de minimalizare a efectelor pasive ale acesteia. 

                  Importanţa metodelor de învăţământ constă în faptul că, prin intervenţia lor activă, poate 

modifica mersul proceselor de predare şi învăţare; poate să imprime un curs sau altul derulării 

acestora.                                                  

 Prin urmare, metoda devine o variabilă care, în mod potenţial, influenţează efectele învăţării, 

devine o variabilă cauzală, răspunzătoare, în bună parte, de rezultatele obţinute, de nivelul acestora 

şi eficienţa învăţământului. 

                  Pentru atingerea progresului școlar și obtinerea performanței, dascălul trebuie să aibă în 

vedere urmatoarele aspecte: 

•punerea în practică a noilor metode şi procedee de instruire care să soluţioneze adecvat situaţiile de 

învăţare (folosirea metodelor de tip brainstorming);  

• folosirea pe scară mai largă a unor metode activ- participative, prin activizarea structurilor 

cognitive şi operatorii ale elevilor şi prin apelarea la metode pasive numai când este nevoie; 

fructificarea dimensiunii şi aspectelor “calitative” ale metodei;  

• extinderea folosirii unor metode care solicită componentele raţionale ale activităţii didactice, 

respectiv aspectul comunicaţional pe axa profesor- elevi sau pe direcţia elevi- elevi; întărirea 

dreptului elevului de a învăţa prin participare;  

• accentuarea tendinţei formativ- educative a metodei didactice; extinderea metodelor de căutare şi 

de identificare a cunoştinţelor, şi nu de transmitere a lor pe cont propriu;  

• cultivarea metodelor de autoeducaţie permanentă; promovarea unor metode care îi ajută efectiv pe 

elevi în sensul dorit;  

• adecvarea metodelor la realitatea existentă  
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                  Una dintre cele mai eficiente metodele active sau modalitățile de realizare a activității 

întru atingerea succesului școlar din cadrul învățământului preșcolar este jocul didactic. Acesta este 

indispensabil, căci așa cum spunea Mihai Stoian ,,fără joc, întreaga viață a copilului degenerează ca 

o floare lipsită de apă și de soare.” 

                  Jocul îi angajează plenar, dându-i posibilitatea copilului de a fi mai degrabă un inițiator 

în propria sa lume decât o persoană manipulată și disciplinată. 

                  De asemenea jocul ajută preșcolarul să se aventureze în necunoscut, determinând 

creșterea încrederii  

în sine și dobândirea unei gândiri profunde. Este ,,mijlocul” prin care va cuprinde, mai tarziu, mai 

multe concepte complexe. 

                 Prin joc este favorizatăacumularea multor cunoștințe într-un timp scurt, aparent fără 

efort.       

                 Copiii trebuie să învețe jucându-se căci jocul este activitatea prin care copilul cucerește 

încredere în forțele sale. De aceea învățarea apare fecvent în împletirea cu jocul la vârsta 

preșcolarității. 

                  Îmbinarea ludicioasă a elementelor de joc cu cele de învățare constituie un mijloc 

important de pregătire psihologică a copilului pentru performanța școlară. 
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METODE SI TEHNICI INTERACTVE DE GRUP  

 

 

Profesor Carmen MITROFAN, Liceul Tehnologic ’’ Grigore Antipa’’ Bacău 

 

 

Focus grupul este un interviu de grup restrâns, cu persoane care reprezintă un public  specific și 

omogen, focalizat pe o anumită temă. Se urmăresc nu doar discuțiile dintre moderator și fiecare 

intervievat în parte, ci și conversațiile din interiorul grupului. De fapt, acestea sunt de cele mai multe 

ori cele mai valoroase, pentru că sunt libere și lipsite de constrângeri. Moderatorul are rolul de a 

conduce discuția spre atingerea obiectivelor propuse. Etape ce trebuie respectate : 

1.Constituirea grupului din 6-12 persoane, 

2.Grupul este omogen din punct de vedere al caracteristicilor socio-demografice și economice, 

3.Atmosfera este relaxată și informală, 

4.Instrumentul de culegere a datelor este parțial structurat; se folosește ghidul de moderare, 

5.Durata discuției durează între 1-3 ore, 

6.Înregistrare răspunsurilor se face audio și / sau video; 

7.Moderatorul trebuie să aibă cunoștințe, experință și aptitudini în conducerea discuției, 

8.Se pot organiza și discuții pe aceeași temă cu 2-4 grupuri, 

Pentru ce se folosesc focus grupurile?  

Focus grupurile se folosesc pentru a afla punctele de vedere ale oamenilor în legătură cu diverse 

probleme, produse sau servicii. 

▪ Focus grupurile se folosesc ca tehnică de culegere de date în cadrul unei cercetări, fie în faza 

de studiu pilot, fie ca metodă principală de culegere de date, fie pentru aprofundarea sau 

completarea unor date culese anterior prin alte metode (de ex, prin anchetă). 

▪ Pentru crearea unui produs sau serviciu: înainte de lansarea pe piață a unui produs, specialiștii 

în marketing folosesc cercetarea bazată pe focus grupuri pentru a afla așteptările pe care le au 

oamenii de la o anumită categorie de produse (de ex. băuturi răcoritoare), pentru a testa 

respectivul produs (ce este apreciat și ce nu la acel produs) și, eventual,  dupa lansarea 

produsului,  pentru a îmbunătăți calitățile sale. 

▪ Pentru evaluarea nevoilor clienților: se stabilesc care sunt nevoile unui grup-țintă vizat de o 

firmă sau o organizație non-profit care vrea să dezvolte o gamă de produse, servicii sau 

programe care să raspundă unor nevoi reale (să fie de succes) . 

▪ Pentru luarea deciziilor la nivelul unei organizații: pentru a oferi soluții managerilor, se pot 

realiza focus grupuri cu membrii organizației în care se urmăresc opiniile celor asupra cărora 

se va îndrepta decizia. 

Succesul acestei tehnici depinde în întregime de calitățile moderatorului, care trebuie nu doar să își 

aleagă cuvintele cu mare atenție, ci să poată și crea o atmosferă degajată, în care membrii grupului să 

se simtă confortabil și să se poată exprima liber. Informațiile prețioase ies la suprafață din argumente 

și contra-argumente, focus grupurile sunt înregistrate, uneori chiar urmărite de persoanele interesate 

și se folosesc adeseori ca punct de pornire pentru elaborarea unui chestionar. O problemă 

fundamentală a unei întreprinderi constă  și în determinarea numărului de strategii pe care le poate 

adopta și susține financiar în mod corespunzător. 

Obiectivul acestui studiu îl constituie adoptarea celei mai potrivite strategii pentru a atinge publicul 

țintă și modul în care compania percepe poziționarea reală a produselor/ serviciilor pe piață. Pornind 

de la acest obiectiv organizația trebuie să aibă în vedere următoarele; 

Ce strategie trebuie abordata pentru a poziționa cât mai bine pe piață produsele și serviciile?   
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Băuturile răcoritoare. 

Strategia abordată este în concordanță cu poziția sa reală pe piață ?  

Strategia de segmentare, 

Segmentarea pe criterii socio-demografice – dupa vârstă, sex, venit, profesie, situație geografică, etc; 

Segmentarea prin avantaje căutate – divizarea consumatorilor dupa avantajele pe care le caută în 

cumpărăturile lor; 

Segmentarea psihografică – după stilul de viață și activitățile consumatorului; 

Segmentarea comportamentala – analiza comportamentului de cumpărare; 

Firmele înțeleg că în mod cert, cumpărătorii  unui produs folosesc criterii de selecție diferite care 

influiențează alegerea între mărcile rivale. O marcă poate fi percepută ca fiind cea mai bună, Coca 

– Cola, dar nu poate fi acceptată de toți consumatorii. Aceștia au preferințe spre un alt produs care 

cunosc un anumit produs în funcție de beneficiile acestuia, băutură necarbogazoasă, din fructe, fără 

conservanți. Deocamdată nu există nici o marcă capabilă să satisfacă pe toți consumatorii. De aceea 

o strategie adoptată de către firmă  și acceptată/ adorată de client este și cea a segmentării 

adresându-se fiecărui segment bine definit  de cumpărători, astfel, putând fi detronați și rivalii . 

Multe companii sunt capabile să creeze sau să imite produse de succes oferind consumatorilor 

alternative de alegere mult mai profunde, competitorii trebuie să cunoască dorințele și nevoile 

consumatorilor și să adapteze produsele și serviciile la cerințele pieței încât să fie satisfăcute cele mai 

sofisticate categorii de consumatori. Topul primilor cinci producători din segmentul băuturilor 

necarbonatate cuprinde companiile Romaqua Group, Coca-Cola, Pepsi Cola, Tymbark şi Granini 

(URBB), în timp ce mărcile aflate în top sunt Giusto, Cappy, Prigat, Granini şi Tymbark Cool. 

Reguli de bază în organizarea focus grupului. În primul rând se creează condiții care ar contribui 

la socializarea participanților. Succesul unui focus grup depinde de componența omogenă a grupului 

de persoane, cu toate că acestea ar trebui să exprime puncte de vedere diferite. Participanții au 

elemente în comun vârsta sexul și ocupația. La un focus grup vor participa douăzeci și două persoane 

care fac parte din segmentul țintă, dar aparțin la segmente socio-demografice diferite. Astfel, la prima 

masă se așează  12 persoane de sex feminin   și la  a doua masă 10 persoane de sex masculin. Aceste 

două grupuri vor fi caracterizate astfel: 

Având roluri constructive pot fi enumerate următoarele:  

liderii de opinie - activizează discuția articulând anumite opinii,  

aliații moderatorului - persoane care readuc discuția la tema inițială, reformulează întrebările în așa 

mod ca toți participanții să o înțeleagă, dacă la o anumită întrebare se răspunde cu tăcere, 

participanți rezervați - reprezintă majoritatea care are ce să spună și o face cu plăcere, dacă i se oferă 

posibilitatea, însă, fiind persoane bine educate expun opinia doar în cazul în care sesizează atenția 

celorlalți,  

persoane timide - sunt persoane care se includ în discuție și au ce spune, însă statutul emoțional al 

întregului grup foarte mult influențează decizia lor de a se implica în discuție, 

Dezbatere-  

Cum este divizată piața? 

Grupa 1. Piața este divizată în grupuri mici de cumpărători, cu nevoi, un comportament și caracteristici 

distincte, 



 

64 

 

Cum este reținut produsul? 

Grupa 2. Produsul poziționat  pe piață este stabilit și în mințile consumatorilor-ținta are un loc clar, distinct, 

comparativ cu produsele concurente, 

Ce avantaje presupune segmentarea ? 

Grupa 1. Marketingul pe segmente aduce câteva beneficii: companiile își pot introduce produsele pe piață 

într-un mod mai eficient, 

Sunt cunoscute nevoile clienților? 

Grupa 2. Nevoile și dorințele consumatorilor variază sunt cunoscute și în funcție de vârstă, de aceea 

reclamele și activitatea de marketing diferă în funcție de vârsta grupului țintă, 

Cumpărătorii pot fi grupați și în funcție de preferințe? 

Grupa 1. Cumpăratorii pot fi grupati și în funcție de ocaziile cu care cumpără un produs (anumite momente 

ale zilei, anumite sărbători etc.). De exemplu, sucul de portocale este luat cel mai adesea la micul dejun. 

Producătorii de suc de portocale încearcă să-l promoveze ca o băutură răcoritoare și energizantă, potrivită 

la toate orele zilei, 

Ce are de câștigat o companie? 

Grupa 2. O companie poate câștiga multă experiență analizând piața din punct de vedere al fidelității 

clienților. Există și clienți fideli. Consumatorii de Pepsi cumpără uneori și  Coca Cola, deci Pepsi trebuie 

să-si îmbunătățească imaginea față de Coca Cola. Analizând motivele pentru care unii clienți se 

îndepărtează de o anumită marcă, o companie își poate detecta slăbiciunile. 

Scopul metodei, o invitație pozită și promițătoare de a-și împartăși părerile și o băutură răcoritoare 

sunt stimulente concrete de folosit pentru a preveni consumul de băuturi care au un grad mai mic 

sau mai mare de conținut de alcool. Întâlnirile trebuie să fie comode și ușoare. Tinerii /adolescenții 

se simt onorați atunci când trebuie să-și dea cu părerea, opiniile lor trebuie reținute și analizate 

profund, comunicarea cu aceștia poate deveni una socială și comunitară pentru a stopa consumul 

nejustificat și necontrolat de băuturi cu grad ridicat de alcool cu consecințe negative asupra 

adolescentului în viitor adultul în devenire. 

 

Consumatorii se îndreaptă 

către locaţiile care le oferă 

şi o sortimentaţie şi un preţ 

atractiv, care poate fi obţinut 

şi din promoţii ! 
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LA  VREMURI  NOI , METODE  NOI 

 

 

Prof.înv.primar  Marusac Livia 

Școala Profersională,,Gheorghe Burac,, Vlăsinești 

 

 

                     ,,Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu 

lumină proprie,, 

Plutarh 

        În contextul societăţii actuale, confruntată cu numeroase şi complexe provocări, educatorii sunt 

chemaţi „să părăsească algoritmul monoton al rutinei”, să apeleze cu curaj şi responsabilitate la 

aplicarea creativă a noilor paradigme  în proiectarea şi realizarea activităţilor educative. Aşa se 

explică orientarea didacticii moderne către dezvoltarea unei metodologii centrate pe elev, pe 

demersuri interactive ce respectă profilul psihologic de vârstă şi individual al elevului, trebuinţele şi 

ritmul propriu de învăţare. 

      Cheia învăţării este deplina angajare a elevului în actul învăţării. Numai o experienţă trăită cu 

intensitate este în măsură să declanşeze o nouă experienţă capabilă să genereze învăţarea dorită. 

Învăţarea, înţeleasă ca proces, impune aşadar un activism susţinut din partea elevului, fundamental 

pentru o învăţare eficientă. Sarcina învăţătorului este de a determina această angajare a elevului în 

cadrul procesului de învăţare. 

       Metoda ,,Pălăriile gânditoare” , propusă de Edward de Bono,este o metodă-joc pentru 

stimularea creativităţii participanţilor şi se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria 

aleasă. Sunt şase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi 

negru. Elevii  îşi aleg pălăriile şi vor interpreta rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile se 

pot inversa, participanţii fiind liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. 

Rolul este definit de culoarea pălăriei. Pentru succesul metodei, eu folosesc un material didactic 

bogat, iar pălăriile sunt frumos colorate pentru atragerea elevilor. Folosesc această metodă destul de 

des deoarece le place mult elevilor, iar ei cunosc deja semnificaţia culorilor pentru că nu pălăria în 

sine contează ci ceea ce semnifică ea, ceea ce induce culoarea fiecăreia. Astfel avem: 

      Pălăria albă este pălăria povestitorului, care este neutru. Acesta redă situația așa cum este. 

Oferă doar informațiile care sunt cunoscute sau trebuie să fie cunoscute. Când i se cer, oferă 

informații și imagini. Nu interpretează și nici nu și exprimă opinia. Se concentrează exclusiv pe 

situația discutată și o face obiectiv, cu exactitate. 

     E pălăria disciplinei și cel care o poartă se exprimă direct  .Albul( absența culorii) indică 

neutralitate. 

        Pălăria roșie  descătușează stările efective, ține de emoții, sentimente, presupuneri, presimțiri, 

intuiție și chiar patimă, oferind o perspectivă emoțională asupra evenimentelor. Cel care poartă 

pălăria roșie poate explora și ceea ce simt ceilalți participanți, le poate cere părerea, dar strict din 

punct de vedere emoțional și afectiv. Cei care răspund nu trebuie să își justifice emoțiile și nici 

sentimentele și nici nu trebuie să găsească explicații logice. Cel care poartă pălăria roșie se 

concentrează pe: ce-i place, ce iubește, ce simte, ce intuiește, ce nu-i place. 

       Pălăria galbenă este simbolul optimismului, luminozității, speranței, al gândirii pozitive și 

constructive. Focus-ul este pe: aprecieri, beneficii, valoarea informațiilor, sugestii concrete și clare. 

Purtarea pălăriei galbene cere un efort de gândire, pentru că nu este mereu ușor să se găsească 

beneficii într-o situație dificilă. 

       Pălăria verde exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă, este pălăria gânditorului, a celui 

care oferă soluții alternative, dar presupune efort. Cel care o poartă vine cu idei noi, dă frâu liber 

imaginației, decide ce trebuie făcut. Căutarea alternativelor este aspectul fundamental al gândirii 

sub pălăria verde. 

      Pălăria albastră exprimă controlul situației, al procesului de gândire.Cel care poartă pălăria 

albastră are rolul de a supravehea și dirija bunul mers al activității. Acesta are grijă ca regulile 
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jocului să fie respectate și când este necesar, poate atrage atenția pălăriilor  dacă nu respectă 

semnificația culorilor. El poate cere ajutorul celorlalte pălării. Formulează ideile principale și trage 

concluziile la final, rezolvă conflictele și insistă pe construirea demersurilor de gândire. 

Albastrul e rece, e culoarea cerului, care e deasupra tuturor, atotvăzător și atotcunoscător. 

    Pălăria neagră ține de aspectele negative, de critici, exprimă prudența, grija, avertismentul, 

judecata; oferă o perspectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situației în discuție. Cu ajutorul ei, 

se aduce la cunoștință ce nu e în regulă cu soluțiile propuse pentru situația inițială. Atenția se 

concentrează pe: ce e rău, incorect, pe dificultăți, erori, greșeli de gândire, riscuri, punctele slabe ale 

ideilor. 

Avantajele metodei : 

➢ Stimulează creativitatea elevilor, gândirea colectivă și individuală. 

➢ Dezvoltarea capacității sociale a participanților de intercomunicare și toleranța reciprocă, 

de respect pentru opinia celuilalt. 

➢ Încurajează și exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor. 

➢ Dezvoltarea competențelor inteligenței logice, lingvistice și interpersonale 

➢ Poate fi folosită la diferite discipline 

➢ Determină și activează comunicarea și capacitatea de a lua decizii 

➢ Încurajează gândirea constructivă, complexă și completă 

Dezavantajele metodei: 

➢ Există posibilitatea ca metoda să nu fie luată în serios și să fie percepută ca o simplă 

activitate recreativă. 

➢ Apare riscul identificării totale a elevilor cu una dintre pălării și refuzul ulterior de a mai 

purta și altă pălărie 

➢  Pot apărea conflicte între elevi. 

 Joc didactic – Pălăriile gânditoare - „Pupăza din tei” de  Ion Creangă 

Pălăria albă - Povestitorul 

• Prezintă date despre viaţa şi opera lui Ion Creangă. 

• Despre ce este vorba în text? 

• Care sunt personajele? 

Pălăria roşie - Psihologul 

• Răspundeţi la următoarele întrebări: 

• Ce sentimente nutreşte Nică faţă de pupăză? 

• Ce v-a plăcut cel mai mult din acest text? 

• Cum trebuie să ne comportăm cu păsările din natură? 

Pălăria galbenă - Optimistul 

• Ce a vrut să facă Nică cu pupăza în iarmaroc? 

• Încercaţi să fiţi apărătorul lui Nică. 

• Ce învăţăm de la fiecare personaj al textului? 

Pălăria albastră - Moderatorul 

• Prezentaţi alte două întâmplări din copilăria lui Ion Creangă. 

• Adresaţi copiilor trei întrebări să vedeţi dacă au înţeles textul studiat. 

Pălăria verde - Gânditorul 

• Închipuiţi - vă că sunteţi Nică. Cum v-aţi fi comportat dacă eraţi în situaţia lui? 

• Găsiţi un alt final povestirii. 

Pălăria neagră - Criticul 

• De ce era supărat Nică? 

• Prezintă greşelile copilului. 

• Ce nu ţi-a plăcut în această poveste?  

       Utilizarea metodei ,,Pălăriile Gânditoare” oferă elevilor posibilitatea să învețe să folosească 

toate tipurile de gândire privind problema abordată. De asemenea, contribuie la dezvoltarea 

capacității de comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis și creativ. 

      Ancorarea şcolii româneşti în secolul XXI presupune în mod obligatoriu utilizarea unor astfel de 
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metode moderne. Nu este cazul să absolutizăm utilizarea acestor metode în detrimentul celor 

clasice. Un adevărat profesionist în predare (indiferent de disciplină) va trebui să ştie să adapteze 

demersul didactic. Sunt lecţii care în mod cert produc performanţe şcolare superioare numai cu 

ajutorul metodelor moderne, dar sunt şi lecţii în care prezenţa acestora nu este obligatorie. 
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CRĂCIUNUL PE GLOB 
 

 

PROF. MUNTEANU ANDRA-COSMINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, SAT VĂLENI, JUDEȚUL VASLUI 

 

 

Activitatea  online „Crăciunul pe glob” a avut loc la Școala Gimnazială Nr.1, sat Văleni, 

județul Vaslui, în cadrul activității extraşcolare online „Datini și obiceiuri pe glob”, organizată cu  

elevii claselor  V-VIII. 

Activitatea a fost organizată ONLINE, pe platforma Classroom-Grup Bibliotecă/CDI online. 

În cadrul acestei activități elevii au fost coordonați de către doamna profesor de limba 

română Munteanu Andra-Cosmina. 

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească în rândul 

românilor. Acestia au fost dintotdeauna păstrători de tradiții și obiceiuri strămoșești. 

Punctul de pornire în desfășurarea activității l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât 

mai multe despre obiceiurile și tradițiile de Crăciun și de Anul Nou. 

Copiii, iubesc sărbătorile creștine, își îmbunătățesc cunoștințele  prin aflarea mai multor 

povești, legende despre trecutul  neamului nostru. Totodată, le plac și mai mult sărbătorile creștinești, 

nu pentru latura lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui Moș Nicolae, Moș Crăciun și, de 

aceea, vor încerca să sădească în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu și semeni. 

     Implicarea copiilor în derularea acestei activități va conduce la conștientizarea faptului 

că sărbătorile și  tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

Obiective:   

*familiarizarea elevilor cu principalele  sărbatori  religioase; 

*semnificația sărbătorilor în sufletul oamenilor din diferite țări; 

*desfășurarea unor activități didactice pe această temă ; 

*cunoasterea și descrierea tradițiilor și obiceiurilor pe glob; 

*achiziționarea valorilor educative și  morale creștine; 

Activitatea în imagini: 
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PADLET - APLICAȚIE ONLINE 

UTILĂ PENTRU TOATE DISCIPLINELE 

 
        Prof. Violeta Ema Nanu 

       Liceul Pedagogic”Nicolae Iorga” Botoșani 

 

 

Profesorii și elevii deopotrivă, au fost nevoiți datorită situației determinată de virus, să se adapteze 

învățământului online.  

Acest învățământ online a atras foarte multe nemulțumiri atât din partea elevilor cât și din partea 

părinților și nu în ultimul rând al profesorilor. 

Întradevăr, elevii nu au mai avut ocazia să socializeze așa cum își doresc, deși, cei care nu sunt în 

clasele de început, fac deja parte dintr-un grup, dintr-o colectivitate și au putut în continuare 

comunica, glumi, au putut să se vadă dar în mediul online.  

Cei care suferă cel mai mult sunt elevii care încep un nou ciclu de învățământ, nu se cunosc prea bine 

dar totuși au legat prietenii și în condițiile actuale dar nu la nivelul normal. 

Lipsa profesorului în spațiul real, a explicațiilor lui, a comportamentului verbal și nonverbal, lipsa 

posibilității realizării unor experimente în laboratoare, produce dificultăți în procesul de predare, 

învățare, evaluare, în procesul formării personalității elevului, a competențelor pe care trebuie să le 

posede la sfârșitul unui ciclu de învățământ.    

Unii părinții sunt nemulțumiți de calitatea lecțiilor online dar cred că ei au avut ocazia, acum ca 

niciodată,  când au stat mai mult cu copii lor, să vadă, cum și cât învață copii, cum se concentrează la 

lecții, cum își fac temele, câtă atenție dau acestui aspect (mulți preiau de la colegi), ce atitudine au 

față de  profesori etc. Toate aceste comportamente și atitudini nu se desfășoară doar la lecțiile online 

ci ele sunt mai degrabă o repetare  a comportamentului din timpul orelor normale, desigur, această 

observație  nu este general valabilă. 

Profesorii la rândul lor, competenți și cu foarte multă bunăvoință, deschiși la tot ce este nou, au venit 

cu cunoștințele lor, cu dispozitivele lor, costisitoare, în întâmpinarea acestor ore online. 

Nu au plecat urechea la criticile nefondate la adresa lor și au continuat să-și desfășoare profesia, deloc 

ușoară, mai ales în aceste condiții, cu toată dragostea. 

Astfel în ciuda tuturor acestor neajunsuri, învățământul online are și părți bune și foarte bune.  

Profesorii pot desfășura ore atractive cu elevii lor, folosind platforme și aplicații de tipul Classroom,  

din suita de aplicații G Suite for Education, creată de Google împreună cu profesorii,  Meet, aplicație 

de teleconferință dezvoltată de Google, Google Forms pentru evaluare, acestea fiind cele mai folosite. 

La fizică avem posibilitatea să prezentăm elevilor diverse experimente de pe canalul YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=rqujVU4k9OQ 

https://www.youtube.com/watch?v=kBVCDmUT-pM   

diferite simulări ale unor fenomene fizice cu ajutorul micilor aplicații applet (https://www.walter-

fendt.de/html5/phro/), cât și cu ajutorul proiectului de simulări interactive al Universității din 

Colorado, PhET(  https://www.walter-fendt.de/html5/phro/).  

O aplicație poate mai puțin cunoscută și foarte frumoasă este aplicația Padlet. 

Padlet este o aplicație colaborativă, care permite profesorilor să prezinte informații în mod atractiv, 

să creeze un brainstorming pe anumite teme, să evalueze. 

Elevii pot crea proiecte pe grupe sau împreună cu profesorul, diferite materiale, să împărtășească 

colegilor idei noi, să pună întrebări, să posteze fotografii pe diferite teme, pentru lecții sau concursuri, 

să facă urări colegilor care își serbează ziua de naștere etc.  

În cazul în care elevii realizează un proiect comun, pe echipe, în Padlet, acesta poate fi salvat ca pdf, 

având formatul unei frumoase reviste realizată de elevi. Profesorul poate citi și mai târziu ce au lucrat 

elevii lui.  

După înregistrarea pe platformă, cu un cont google, profesorii pot creea lecții, de exemplu la clasa a 

IX-a” Principiul inerției”, am ales un padlet (un perete, un spatiu de scris), de tipul Timerline (fig.1),  

https://www.youtube.com/watch?v=rqujVU4k9OQ
https://www.youtube.com/watch?v=kBVCDmUT-pM
https://www.walter-fendt.de/html5/phro/
https://www.walter-fendt.de/html5/phro/
https://www.walter-fendt.de/html5/phro/
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https://ro.padlet.com/emananu89/jcex9v3yk8ownr4y. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 

Am propus un enunț, două videoclipuri corespunzatoare temei, un videoclip cu experimente 

distractive de pe youtube și în final, pentru fixare, un test de tip joc, pe platforma learning apps 

(https://learningapps.org/). 

La lecția” Forța de frecare”, în vederea învățării și a consolidării cunoștințelor am propus elevilor un 

padlet de forma Shelf, un mic proiect în care ei au scris diferite informații despre forța de frecare, pe 

care le dobândise-ră la lecție sau de pe internet, desene, imagini sugestive referitoare la subiect.   

La această activitate a contribuit toată clasa. Am trimis elevilor adresa la care se afla peretele virtual 

toți elevii au postat  ceva, considerat de ei important și sigur și-au scris numele ca să știu cine a postat. 

La ora respectivă sau la ora următoare  am postat peretele în fața clasei, pe ecranul meu partajat cu 

elevii și am discutat contribuția fiecăruia la proiect. Aceasta poate fi o sesiune de dezbatere excelentă 

în care elevii își pun în valoare sau își dezvoltă diferite competențe, de comunicare, de lucru în echipă, 

de spirit de inițiativă, antreprenoriat, argumentare(fig.2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2 

 

Am salvat lucrarea lor în format pdf și am realizat o adevărată revistă cu subiectul „Forța de frecare”, 

pe care am citit-o și am analizat-o fiecare, în ritm propriu( fig.3 si 4). 

 

 

https://ro.padlet.com/emananu89/jcex9v3yk8ownr4y
https://learningapps.org/
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    Fig.3 

 

Toate aceste platforme, ne sunt de un real folos pentru desfășurarea învățământului sincron și 

asincron, platforme și aplicații care, atunci când vom reveni la învățământul normal, față în față ne 

vor ajuta să ținem ore mai atractive pentru această generație familiarizată cu internetul și cu social-

media, numită si generația Z.  

 

 

Bibliografie, 

 

https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com/padlet.html 

https://www.youtube.com/watch?v=3BtIiHDjAU4 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzxdYbtHtpg&feature=emb_rel_pause 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Genera%C8%9Bia_Z 

 

 

 

 

 

  

Fig 4 

https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com/padlet.html
https://www.youtube.com/watch?v=3BtIiHDjAU4
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxdYbtHtpg&feature=emb_rel_pause
https://ro.wikipedia.org/wiki/Genera%C8%9Bia_Z
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METODE  INTERACTIVE  DE GRUP   
                                             

                                            

Prof.Palcu  Florentina 

G.P.P. Chișineu-Criș, jud. Arad 

                         

 

 Metodele interactive de grup determină şi stimulează munca colaborativă desfăşurată 

de cei implicaţi în activitate, în cadrul căreia, toţi „vin” cu ceva şi nimeni nu „pleacă” cu nimic. 

Profitul este atât al grupului (soluţionarea problemei, găsirea variantei optime), cât şi al fiecărui 

individ în parte (rezultatele obţinute, efectele apărute în planurile cognitiv, emoţional-afectiv, 

comportamental; o învăţare nouă).  

Un aspect important al muncii în grup este organizarea atmosferei de învăţare. Pentru evitarea 

problemelor ce pot apărea în timpul comunicării, se vor stabili împreună cu preşcolarii reguli de lucru 

în grup, monitorizându-se respectarea acestora. Rezultatele activităţii vor fi analizate împreună cu 

preşcolarii, încurajînd evaluarea reciprocă şi autoevaluarea. În grupuri mici, preşcolarii se pot afirma 

şi îşi pot dezvolta abilităţile, învaţă să comunice eficient, să rezolve conflictele.  

Pentru a crea un mediu adecvat pentru învăţarea în grupuri mici, este necesară respectarea a 

trei condiţii: 1. Preşcolarii trebuie să se simtă siguri, dar provocaţi; 2. Grupurile trebuie să fie mai 

mici pentru ca fiecare să aibă posibilitatea să contribuie; 3. Sarcina grupului trebuie să fie definită 

clar.  

Prin folosirea acestor metode, preşcolarii  depun un efort intelectual, de exersare a proceselor 

psihice, de abordare a altor demersuri   interdisciplinare  prin  studiul  mediului  concret  şi  prin  

corelaţiile  elaborate  interactiv, în care   îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. De 

asemenea,  aceste  metode  activează  toţi  copiii  şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, 

independenţa  în gândire  şi  acţiune, îi ajută  să ia decizii corecte  şi  să argumenteze  deciziile luate. 

Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de 

activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă 

a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil.  

 Metodele de  învăţare activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor ca 

participanţi activi la procesul de educare, astfel  fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să 

aplice în diferite situaţii  de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai 

mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori  în combinaţie cu acestea: 

Bula  dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi 

deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două 

cercuri mari  în care se aşează câte o  imagine care denumeşte  subiectul abordat. De cele două cercuri 

mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică 

asemănările  iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile 

sau deosebirile.               

Exemplu: La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am 

așezat imagini reprezentative  despre  anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două 

caracteristici ale anotimpului toamna(cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale 

anotimpului iarna(ninge, îngheaţă apa)în cercurile exterioare şi  două asemănări(anotimp, 3 luni) în 

cercurile mici din mijloc.  O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate  

DLC-joc didactic ,,În curând voi fı şcolar,,. În acest joc în  cele două cercuri mari am aşezat imagini 

cu  preşcolari şi şcolari iar  copiii au completat cercurile mici din mijloc cu asemănările existente 

între preşcolari şi şcolari(sunt copii, se hrănesc şi cresc ) iar în cercurile exterioare au completat cu 

caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă, merg la grădiniţă, şcolarii merg la şcoală, învaţă).                                                                                                                      

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier”, sau ,,asalt de idei” este o metodă care 

ajută  copiii să emită, cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, fără a critica soluţiile 

găsite. Această metodă  am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajuluı pentru a da 
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frâu liber imaginaţiei copiilor şi a  le dezvolta  capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit 

brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou,  sau un  şir de ilustraţii, în lecturile după 

imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

Exemplu: În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul  vara ?” la 

începutul activităţii copiii au stabilit  împreună  caracteristicile anotimpului vara pornind de la 

întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?,,  Fiecare copil a  răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea 

stabilită fără a repeta ideile  colegilor. Ideile emise sunt direct  proporţionale cu numărul membrilor 

grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost  rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care 

sunt cele mai aproape de adevăr. 

Au fost  subliniate ideile care se încadrau  în sarcina didactică şi care conturau  ideea finală. Aceste 

caracteristici sunt împărţite în 3 categorii: 

1. Caracteristici care ţin de evoluţia naturii 

2. Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara 

3. Caracteristici care nu se încadreaza în nici o categorie şi care vor fi eliminate       

Tehnica 6/3/5 – Brainwriting reprezintă o modalitate de lucru bazată pe construcția de ,,idei 

pe idei” în domeniul creativității. 

Exemplu: ARTĂ – DESEN: ,,În vacanță” 

Obiectiv: Stimularea creativității de grup a copiilor. Copiii sunt împărțiți în grupe de câte 6. 

Material folosit: Coli de hârtie, creioane colorate. 

Sarcina jocului: Reprezentarea prin desen a unor elemente care să ilustreze o temă, continuând și 

completând totodată desenele copiilor. 

Desfășurarea jocului: 

Copiii sunt împărțiți în grupuri de câte 6. Fiecare copil al grupului își alege câte o culoare cu care va 

lucra, diferită de a celorlalți copii din grup. 

Educatoarea prezintă jocul: astăzi, la centrul Artă vom desena tema ,, În vacanță”. Fiecare 

copil să se gândească care vor fi primele trei elemente care vor alcătui desenul lui. După ce veți 

desena cele trei elemente, dați foaia colegului din dreapta pentru a ,,citi” desenele și pentru a 

continua desenul vostru. 

Astfel se alternează activitatea individuală cu cea de grup. Foile se deplasează apoi de la stânga 

la dreapta până ajung în poziția inițială. Fiecare copil, când primește coala colegului din stânga sa, 

privește desenul, identifică elementele desenate și încearcă să adauge altele, să le completeze ori să 

le modifice creativ fără a se depărta de tema redată de colegul său. Educatoarea urmărește ca schimbul 

de fișe să se facă în ordinea stabilită, respectându-se regula. Notează implicarea fiecărui copil în 

realizarea temei. Fiecare lucrare realizată va reprezenta o subtemă a temei prezentate la începutul 

activității. Copiilor li se solicită să găsească un titlu care să definească conținutul desenului. Exemplu: 

,,În vacanță la bunici”, ,,La mare”, ,,În concediu”, ,,În tabără”. Deoarece fiecare copil desenează cu o 

singură culoare, educatoarea are o evidență clară a contribuției fiecăruia în realizarea temei.      

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii şi o  modalitate de relaxare a copiilor. 

Ea  se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această  metodă  

cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material 

didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe 

steluţa mare am aşezat o imagine legată de tema abordată iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte 

o întrebare de  tipul  CE ?, CINE ?, UNDE? , DE CE ?, CÂND ? . 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor,  

familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii 

acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând  

rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 

Diagrama Venn este o metodă interactivă,  de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. 

Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, 

povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc. Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun 

parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate  sau scrise asemănările 

dintre două  obiecte, idei, concepte iar în cele două cercuri am aşezat  aspectele specifice ale acestora. 
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Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor,  am folosit această metodă în activităţile de  

povestire, observare, convorbire, etc..                

Exemplu: în activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre animale”, preşcolarii au realizat o 

diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile  existente între  animalele domestice şi 

animalele sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă  în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” 

cu scopul de   a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii 

au realizat o diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei 

poveşti iar în arealul în care se suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune .  

Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar  câteva pe care le-am 

aplicat la grupă, metode  prin care noul, căutarea de idei conferă activităţii ,,un mister didactic” în 

care copilul e participant activ  la propia formare. 

Pe lângă  metodele interactive prezentate  mai  sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte  

metode  cum sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, pălăriuţele 

gânditoare, studiu de caz  etc.. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN LECȚIILE ONLINE 

 

 
Prof. Palcuie Daniela, Colegiul Energetic, Rm. Vâlcea 

 

 

Feedback și predarea online  

Conform definiției din DEX, feedback-ul este definit  după cum  urmează: 

“Retroacțiune care se manifestă la nivelul a diferite sisteme (biologice, tehnice etc.) în scopul 

menținerii stabilității și echilibrului lor față de influențe exterioare; retroacțiune inversă, conexiune 

inversă, cauzalitate inelară, lanț cauzal închis.” 

”Conexiune inversă, retroacțiune. Termenul aparține domeniului ciberneticii, desemnând o metodă 

de control al unui sistem prin reinserția rezultatelor performanței sale precedente. Limbajul poate fi 

interpretat ca un sistem de autoreglaj.” 

 

Scop 

Feedback-ul este practic liantul pentru a construi relații puternice și de durată. Este la fel de 

important să primești feedback constructiv, dar să oferi la rândul tău. Feedback-ul are scopul de a 

îmbunătăți o situație sau performanța unei persoane. Nu vei putea realiza acest lucru prin critică sau 

ofensă. 

Feedback-ul este un instrument folosit pentru a determina schimbări de comportament  astfel 

încât să obținem echilibrul prin îmbunătățirile survenite în urma feedback-ului. 

 

Feedback-ul este o reacție ca are, prin urmare, ca scop menținerea echilibrului unui sistem. 

Clasificare 

1. Feedback evaluativ (evaluează) - nu generează cele mai bune rezultate; de regulă, se 

încadrează la categoriile judecată de valoare, etichetare, răutate sau atac la persoană. 

 

2. Feedback prescriptiv (oferă un sfat) - nu oferă o informație precisă,  nu descrie exact ce se 

întâmplă, ci ce ar trebui să se întâmple; poate fi bine primit atunci când este cerut. 

 

3. Feedback descriptiv (descrie feedback-ul autentic) - este singurul care corespunde într-

adevăr noțiunii de feedback autentic așa cum este definită. 

 

Reguli şi limite 

Feedback-ul se da la comportament, nu la persoană. 

Este un răspuns la o anumită acțiune care se referă strict la acea acțiune – ce ai simțit tu 

la interacțiunea cu acea acțiune. 

 

Ce nu este feedback-ul: 

 Critică; 

 Reproș; 

 Laudă; 

 Sfat; 

 Judecată de valoare; 

 Analiza psihologică; 

 Instrument de pedeapsă; 

 

 

Feedback-ul, pentru a fi real şi eficient – şi, prin urmare, valoros – trebuie să respecte câteva 
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reguli de bază: 

 Are loc doar între cel care oferă şi cel care primeşte, fără altcineva de față; 

 Este specific; 

 Este sincer; 

 Este descriptiv, nu evaluativ; 

 Este constructiv şi pozitiv, nu negativ; 

 Se referă la comportament, nu la persoană; 

 Se referă la un singur comportament; 

 Se dă imediat după manifestarea comportamentului; 

 Se referă doar la aspecte asupra cărora cel care primeşte feedback poate interveni şi 

produce schimbări; 

 Respectă o structură specifică; 

 Este bine intenționat (atitudinea este echilibrată); 

 Este solicitat; 

 Este aplicabil; 

 La final, sunt folosite întrebări de clarificare-asigură înțelegerea; 

 Produce îmbunătățiri. 

 

Ai grijă la intervalul de timp! 

 Cu cât evenimentul este mai recent, cu atât mai bine. 

 Este mai ușor să oferi feedback despre o anumită activitate care nu a fost făcută în mod 

corespunzător în ziua respectivă, decât pentru un an întreg de activitate. 

 

 Feedback-ul constructiv însemnă să ții cont de anumite aspecte care să te ajute să fii parte 

din succesul celor din jurul tău. Modul în care îl formulezi este esențial. Ține cont de următorii pași  

și aplică-i ori de câte ori este nevoie: 

• Creează o experiență pozitivă 

• Ai grijă la intervalul de timp 

• Pregătește-te dinainte 

• Oferă-l frecvent 

• Critică doar în privat 

• Folosește formulări la persoana I-a 

• Limitează discuția la maxim două subiecte 

• Oferă sugestii specifice 

• Accentuează aspectele pozitive 

 

Beneficii 

Feedback-ul este un instrument pe care îl folosim pentru a îmbunătăți comportamente şi 

atitudini. Ajută, de asemenea, în procesul de autocunoaştere prin aducerea atenției asupra unor 

aspecte necunoscute persoanei care primeşte feedback sau rezultatelor (dezirabile sau indezirabile) 

generate de anumite comportamente ale persoanei. 

 

Majoritatea profesorilor pun întrebări de tipul – Ați înțeles?…. Cum e până acum? …  

 

Vă propun trei metode rapide de feedback, foarte ușor de utilizat în predarea online, în condițiile în 

care pe ecranul calculatorului d-voastră vedeți toți elevii participanți la meeting. 

 

1. Metoda emoticoanelor  
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  Alege 5 emoticoane cărora să le asociezi explicații . Prezintă-le elevilor ca antet 

sau subsol  pe materialul folosit la lecție. După parcurgerea unei părți cere-le feedback să 

alegă un emoticon. Discutați. 

 

Emoticonul Asocierea 

Zâmbet Am înțeles 

Trist N-am înțeles 

Face cu ochiul E ușor 

Confuz N-am înțeles nimic 

Uimit Interesant 

Fericit Am învățat ceva nou 

 

2.  Feedback vizual  - asociați mișcări ale mâinii cu situația care vi se potrivește cel mai bine: 

 
Sa facă inimioara din mâini – mi-a plăcut 

Să facă semnul victoriei – am înțeles 

Să ridice degetul mare în jos – nu am înțeles 

Să facă semnul OK cu ambele mâini – am înțeles dar am nevoie de o pauză 

 

E momentul feedback-lui , faceți o mișcare dintre cele descrise. E un feedback de moment. Vei evalua 

dintr-o privire ce-și doresc elevii.  

 

3. Să folosească chatul asociat aplicației în care să scrie în maxim 5 cuvinte impresia. 

Fii un fin observator al evoluției elevilor tăi și succesul nu va întârzia să apară. 
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METODE DE PREDARE IN SECOLUL XXI 

FLIPED CLASSROOM 

 
Prof . Iuliana Daniela Panaete 

Liceul Pedagogic ,,N. Iorga” Botoșani 

 

 

 

Noile metodologii de predare schimbă mediile educaționale din întreaga lume și conduc la o 

performanță academică mai bună în rândul elevilor. Una dintre metodologiile moderne care a 

câștigat mai multă popularitate în ultimii ani, Flipped Classroom (Clasa inversata) este o abordare 

pedagogică în care elementele tradiționale ale lecției predate de profesor sunt inversate - materialele 

educaționale primare sunt studiate de elevi acasă și, apoi, a lucrat la clasă. 

Acest  educațional transferă activitatea anumitor procese de învățare ce apar de obicei în 

clasă. Instrucțiunea se mută acasă, iar practica are loc în clasă. 
Obiectivul principal al acestei metodologii este de a optimiza timpul în clasă, dedicându-l, de 

exemplu, pentru a satisface nevoile speciale ale fiecărui student, pentru a dezvolta proiecte de 

cooperare sau pentru a lucra la sarcini specifice și pentru a promova învățarea activă care le permite 

elevilor să dezvolte gândirea critică și analitică. 

Prin urmare, Flipped Classroom nu poate fi privită ca o metodologie educațională în sine, ci mai 

degrabă un model pedagogic care poate fi dezvoltat prin aplicarea diferitelor metodologii , cum ar fi 

Instrucțiunea colegială, învățarea bazată pe probleme sau învățarea bazată pe proiecte. 

 

Taxonomia lui Bloom în contextul Flipped Classroom 

 

 În 1956, psihologul cognitiv Benjamin Bloom și-a dezvăluit celebra sa Taxonomie a obiectivelor 

educaționale , cunoscută popular sub numele de Bloom's Taxonomy , o clasificare concepută pentru 

clasificarea obiectivelor de învățare pe niveluri. Clasificarea lui Bloom cuprinde trei domenii de 

învățare: cognitiv, afectiv și psihomotor. Cu toate acestea, este obișnuit să ne referim la Taxonomia 

Bloom ca taxonomie a abilităților cognitive sau taxonomie a domeniului cognitiv . 

În cadrul său, Bloom a împărțit domeniul cognitiv în șase niveluri sau categorii clasificate de la cel 

mai simplu și mai concret la cel mai complex și abstract: cunoștințe, înțelegere, aplicare, analiză, 

sinteză și evaluare. Primele trei niveluri corespund gândirii concrete, în timp ce primele trei se 

încadrează în câmpul gândurilor creative și abstracte. 

În 2001, Anderson și Krathwohl au supus taxonomia unui proces de reevaluare care a dus la așa-

numita Taxonomie revizuită a florii. În această recenzie, categoriile sunt împărțite după cum 

urmează: amintiți-vă, înțelegeți, aplicați, analizați, evaluați și creați. După cum se poate vedea, spre 

deosebire de taxonomia inițială, Anderson și Krathwohl aleg verbe mai degrabă decât substantive, 

deoarece acestea reflectă cel mai bine natura activă a procesului de învățare .  

În plus, fiecare nivel este însoțit de o serie de verbe care ajută profesorul să organizeze procesul de 

învățare . Astfel, de exemplu, categoria crea este asociată cu acțiuni precum inventarea, proiectarea 

sau producerea. 

De ce este importantă Taxonomia Bloom pentru modelul Flipped Classroom? Când elevul 

revizuiește munca făcută anterior, el abordează diferite domenii decât cele abordate în clasă. Deci, 

cu acea muncă pregătitoare acasă, el ar lucra primele trei domenii (amintiți-vă, înțelegeți, 

aplicați), în timp ce în sala de clasă ar fi exercitate niveluri mai complexe (analizați, evaluați și 

creați) . 

Pentru profesori, bazarea pe taxonomie le permite să stabilească obiective specifice în funcție de 

domeniile pe care doresc să le abordeze sau să le îmbunătățească, precum și să schițeze un plan de 

învățare care să permită fiecărui elev să avanseze - de la bază până la vârful piramidei. Profesorul 

https://www.realinfluencers.es/en/2016/03/17/flipped-classroom-5-reasons-to-use-it/
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devine un ghid în procesul de învățare în timp ce elevul devine centrul acestuia, luând în mod 

necesar un rol activ. 

Cateva motive care vin in sprijinul eficienyei acestei metode sunt: 

 Crește angajamentul elevilor 
Acest model educațional necesită participarea activă a elevilor, deoarece aceștia ar trebui să fie (co) 

responsabili în învățarea lor. Acest angajament este posibil printr-un grad mai mare de motivație 

care poate fi explicat, printre alți factori, prin perspectiva de a face față la ceva nou și creșterea 

instrumentelor TIC în clasă cu care noile generații se bucură de un nivel ridicat de familiaritate. 

Un alt aspect relevant este acela că elevii își determină propriul ritm de învățare prin capacitatea de 

a revizui materialul oferit de profesor. În acest fel, ei învață să-și identifice propriile nevoi. 

Promovează îndrumarea personalizată 
Datorită progreselor tehnologice, conținutul anterior este însoțit frecvent de chestionare și exerciții 

interactive care permit profesorului să nu doar să vadă cine lucrează (sau nu) acasă, ci să identifice 

atât elevii remarcabili, cât și cei care se luptă. De asemenea, profesorii nu trebuie să aștepte notarea 

pentru a determina nevoile particulare ale fiecărui elev, deoarece interacțiunea din clasă le permite 

să obțină aceste informații în timp real. 

Consolidarea muncii în echipă: 

Unul dintre conceptele legate direct de Flipped Classroom este munca de colaborare. În timp ce 

munca la domiciliu se face individual, în clasă munca în echipă este încurajată, de exemplu, de 

formarea grupurilor de rezolvare a problemelor. La fel, este încurajată instruirea de la egal la egal, 

astfel încât elevii avansați să îi poată ajuta pe cei care evoluează într-un ritm mai lent. 

 Oferă mai multă libertate profesorilor: 
Profesorii dintr-o zonă pot crea un material de bază comun pentru studiu la domiciliu (video, 

prezentări, podcast-uri etc.), care facilitează o mai mare flexibilitate atunci când proiectează 

strategia pentru clasă, adaptată nevoilor specifice acelui grup de elevi. 

 Promovează discuțiile la clasă: 
Timpul de curs este folosit pentru ca elevul să gândească și să reflecteze asupra conținutului - 

muncă cognitivă îmbunătățită prin schimbul de informații cu ceilalți. 
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Sugerarea unui demers educaţional centrat pe dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale în clasa de elevi 

 

 
Profesor învățământ primar: Peterfi Irina Maria 

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan” Bacău 

 

 

Cu cât în cadrul grupului interacţiunea dintre membri va fi mai frecventă, mai bogată în 

conţinut şi plină de semnificaţii sociale, cu atât grupul  va cunoaşte o dinamică mai accentuată, 

interacţiunea orientându-se spre realizarea scopului grupului. Cu cât membrii grupului vor fi mai 

activi, cu cât se vor implica mai direct, conştient şi responsabil în viaţa de grup, cu atât activitatea 

grupului va fi mai eficientă. 

 Zlate M. (1982) realizează o repartizare a metodelor şi tehnicilor de activare a grupului, 

metode pe care voi urmări să le utilizez în demersul educaţional, pe trei categorii: 

• metode de stimulare a analizei problemelor grupurilor sociale în vederea cunoaşterii, a 

înţelegerii autentice a ceea ce se petrece în cadrul grupului, chiar şi a legităţilor de funcţionare; 

• metode de stimulare a discuţiilor în grupuri, a dezbaterii celor mai diverse, actuale sau 

stringente probleme cu care se confruntă grupul la un moment dat; 

• metode de stimulare a creativităţii şi a implicării membrilor grupului în rezolvarea sarcinilor 

şi scopurilor grupului. 

 Dintre metodele de stimulare a analizei problemelor grupului se evidenţiază metoda cazului 

sau a studiului de caz care este prin excelenţă o metodă activă deoarece antrenează spiritul fiecărui 

participant şi o metodă de grup, deoarece se bazează pe interacţiunea membrilor grupului în vederea 

rezolvării cazului respectiv. Caz poate deveni orice problemă care se cere analizată, înţeleasă şi 

rezolvată: incidente semnificative, conflicte, derularea şi acumularea unor evenimente în decursul 

timpului. Literatura de specialitate structurează câteva condiţii ale unei situaţii care poate deveni un 

caz: 

• să fie autentic, situaţia să fie concretă, luată din realitate, cu toate detaliile; 

• să presupună urgenţa intervenţiei, adică să fie în mod real o situaţie – o problemă care necesită 

analiză, diagnostic şi rezolvare; 

• să fie centrat pe preocupările subiecţilor, în legătură cu care ei să deţină informaţii şi mijloace 

de acţiune; 

• să fie complet, să conţină toate informaţiile de care este nevoie pentru rezolvarea lui. 

 Pentru rezolvarea cazului sunt necesare mai multe etape: 

• prezentarea cazului, înţelegerea lui, a caracteristicilor lui generale şi particulare, a 

semnificaţiei elementelor sale; 

• diagnosticarea cazului – culegerea opiniilor, impresiilor, judecăţilor din partea participanţilor, 

conştientizarea de către membrii grupului a multitudinii punctelor de vedere; 

• analiza propriu-zisă a faptelor şi informaţiilor, alegerea şi optarea pentru alternativa de 

rezolvare a cazului; 

• conceptualizarea cazului – extragerea unor concluzii generale cu valabilitate şi în alte situaţii 

de viaţă. 

 Utilizarea acestei metode la nivelul clasei, al grupului permite implicarea directă şi activă a 

membrilor grupului în dezbateri, îi obişnuieste pe aceştia să analizeze, să se asculte reciproc, să se 

facă înţeleşi, să ia o decizie, să-şi argumenteze punctele de vedere, să-şi dezvolte spiritul critic. 

 Jocul de rol este un instrument care contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin 

care se sondează capacitatea de transpunere a unui individ în pielea unor personaje diverse, dar şi a 

capacităţii de relaţionare interumană, el oferind posibilitatea intrării în posesia diferitelor roluri 
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sociale şi satisfacerea unor dorinţe, aspiraţii. El ajută elevul la creşterea gradului de adaptabilitate la 

viaţa socială a grupului realizând şi finalităţi de ordin educativ. 

 Se poate desfăşura atât în varianta individuală – copilul interpretând diferite roluri 

determinate: profesor, medic, părinte, judecător etc., cât şi în varianta de grup – prin care mai mulţi 

copii sunt în situaţia în care li se repartizează roluri distincte, iar ei trebuie să interacţioneze. A doua 

variantă presupune parcurgerea anumitor etape: 

• încălzirea sau dezgheţarea grupului – lansarea ideii jocului, a conţinutului, trezirea interesului; 

• delimitarea situaţiei şi a personajelor – locul acţiunii, cadrul, personajele, statutul lor, 

raporturile dintre ele; 

• oranizarea grupului în vederea desfăşurării jocului de rol – alegerea actorilor şi distribuirea 

rolurilor – cerinţelor; 

• derularea jocului de rol – durata este determinată şi de posibilităţile de improvizaţie ale 

actorilor; 

• analiza jocului de rol – intervievarea actorilor şi a observatorilor în legătură cu ce au simţit, 

ce au gândit. 

 Jocul de rol facilitează socializarea copiilor, relaţionarea lor, contribuie la ameliorarea 

comportamentelor non-sociale, familiarizează copilul cu diferite tipuri de relaţii sociale, ajută în 

ameliorarea unor stări de anxietate şi frustare, dezvoltă creativitatea, facilitează formarea spiritului 

de echipă, permite observarea modului corect sau incorect de comportare a copiilor în anumite 

situaţii, determină modificarea conduitei şi asumarea responsabilităţii, facilitează răspunsul spontan 

şi reacţia adecvată într-o situaţie, oferă posibilitatea elevilor de a-şi explora experienţa, de a extrage 

învăţăminte din ea, şi de a face faţă unor situaţii noi şi dificile în mod mai eficient pentru că au avut 

posibilitatea de a se fi întâlnit cu ele. 

 În funcţie de obiectivele socio-educative, literatura de specialitate (Dumitriu, C., Dumitriu, 

Gh., 2004, Zlate, M., 1982) menţionează existenţa diferitelor tipuri de intervenţie psihosocială în 

cadrul grupului şcolar, de care voi ţine seama în demersul educaţional. 

 Intervenţia pentru a cunoaşte, a ne informa, a şti prin ce se caracterizează şi mai ales ce se 

întâmplă în cadrul grupului educaţional este foarte importantă pentru cunoaşterea acestuia. Aplicarea 

oricărei metode de cunoaştere a grupului reprezintă o formă de intervenţie care oferă informaţii celui 

care intervine, dar poate avea efecte asupra celor care suportă intervenţia. Elevii pot reflecta asupra 

unor lucruri minimalizate sau ignorate şi îşi pot modifica comportamentul ca urmare a interacţiunii 

cu experimentatorul, în cazul de faţă profesorul. 

 Intervenţia pentru a sensibiliza este acel tip de intervenţie menită să crească gradul de 

sensibilizare şi de receptivitate a membrilor grupului faţă de o anumită problematică. Îşi propune să 

deschidă spiritul membrilor grupului, să-i detemine să fie mai implicaţi asupra unor aspecte pe care 

le cunosc mai puţin şi să-şi folosească potenţialul lor maxim. 

 Intervenţia pentru a forma vizează transmiterea de cunoştinţe, procedee de prelucrare a 

acestora, achiziţia unor priceperi şi deprinderi care să antreneze modificări intelectuale globale şi 

profunde, afective, de personalitate, care să conducă în final la creşterea capacităţii de adaptare la 

solicitările vieţii sociale. Acţiunea de a forma poate fi lentă, dirijată, manipulată, de scurtă sau de 

lungă durată, impusă sau liberă şi ea va conduce la creşterea rolului conştient asupra 

comportamentului personal, interpersonal, intergrupal şi social. 

 Intervenţia pentru a perfecţiona vizează îmbunătăţirea sau dezvoltarea, ampificarea 

capacităţilor existente, lărgirea cunoaşterii şi a modalităţilor comportamentale, remedierea unor 

lacune atât în domeniul cunoştinţelor, concepţiilor, mentalităţilor cât şi în ceea ce priveşte 

comportamentul. Perfecţionarea porneşte de la ceea ce există pentru a şlefui, îmbogăţi, remodela, 

continuând şi ridicând formarea la un nivel superior. 

 Intervenţia pentru a schimba vizează înlăturarea sau înlocuirea a ceva ce există deja format, 

dar este necorespunzător sub aspect educativ. Când într-un grup, privit atât la nivel individual cât şi 

în ansamblul său, există atitudini nefavorabile referitoare la activitate, organizaţie, care se dovedesc 

a fi o piedică în calea progresului, intervenţia pentru schimbare devine o necesitate. Schimbarea 
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psihosocială implică modificări psihologice mult mai profunde decât celelalte, ea antrenează întreaga 

personalitate. 

 Formele de intervenţie cunosc o relaţionare dinamică şi reciprocă, iar aplicarea programelor 

de intervenţie în grupul socio-educaţional trebuie să respecte anumite condiţii metodologice 

operaţionale: 

• iniţierea, organizarea şi desfăşurarea normală a procesului formativ ţinând seama de dinamica 

personală şi de cea socială; 

• alegerea celui mai bun mod de intervenţie în grup, determinat de echilibrul grupului; 

• evitarea riscurilor formării (riscul de sterilitate - când formarea reprezintă un scop în sine şi 

nu răspunde necesităţilor reale şi riscul de nocivitate – când intervenţia nu este suficient 

pregătită şi nu există posibilitatea controlului tensiunilor latente reactivate); 

• evaluarea intervenţiilor prin atitudini încurajatoare ce ar putea asigura transferul şi 

transpunerea în fapte a celor învăţate şi evitarea atitudinii de ignorare care ar conduce la 

nerealizarea obiectivelor formării. 

 Utilizarea metodelor interactive în demersul educaţional va ajuta la dinamizarea relaţiilor 

interpersonale, aceste metode dispunând de nenumarate valenţe şi efecte pozitive atât în ceea ce 

priveşte randamentul activităţii şcolare cât şi în planul relaţional grupal. Sugerez integrarea 

acestor metode în demersul educaţional din câteva considerente: 

• sunt metode care presupun implementarea directă şi concretă a tuturor membrilor grupului 

în analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor; 

• creează stări de întrajutorare, cooperare sau de competiţie între membrii grupului, fapt 

care conduce la creşterea acţiunilor propuse; 

• sunt rezolutive deoarece orientează spre stabilirea unor soluţii optime şi creatoare; 

• sunt creative – conduc spre soluţii adecvate, concrete, noi, originale, valoroase din punct 

de vedere social; 

• sunt mobilizatoare – sensibilizează participanţii pentru familiarizarea cu o serie  de 

probleme de grup: schimbarea comportamentelor neeficiente, depăşirea dificultăţilor; 

• sunt formative – permit operarea cu informaţiile asimilate, favorizează operarea unor 

modificări realizabile în comportamentul membrilor, la nivel individual şi al grupului. 

 

Zlate, M., Zlate, C. (1982), Cunoaşterea şi activarea grupurilor sociale, Ed. Politică,  

                                             Bucureşti; 

            Dumitriu, C.,Dumitriu, Gh. (2004) Psihopedagogie, EDP, Bucureşti 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL CLASIC ŞI CEL ONLINE 

 

 

                                                                         Prof.învăţământ primar, Pîrvulescu Cornelia 

                                                                         Şcoala Primară Cocoreni,Gorj 

 

 

           “Un elev nu este un vas pe care să-l umpli, ci o flacără pe care trebuie să o aprinzi…” 

  

În perioada actuală ,accentul s-a mutat în direcţia componentelor tehnologice ,iar mai multe dintre 

exemplele şi resursele gata făcute ,care au circulat ,au deturnat atenţia de la planificarea parcursului 

şcolar şi de la rezultatele aşteptate de învăţare ,rezultând adesea sarcini de lucru disproporţionate ca 

timp alocat. 

Noi,cadrele didactice ,am fost nevoite să ţinem pasul cu această situaţie nou creată şi să avem 

încredere în propriile noastre competenţe pedagogice ,dar şi în valoarea acestora pentru proiectarea 

activităţilor de învăţare la distanţă. 

Experienţa actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu o atenţie 

deosebită şi în mod adecvat. 

Învăţarea şi evaluarea bazată pe proiect ,cu utilizarea media poate oferi elevilor o serie de 

opţiuni.Creativitatea nu face altceva decât să fie manifestată cu interes . 

Exemple de bune practici în desfăşurarea activităţilor de predare învăţare+evaluare sunt amintite 

mai jos: 

-GOOGLE CLASSROOM -unde putem discuta cu elevii noştri ,MEET-video chat e inclus gratuit 

,aici putând fi corectate teme ,dar şi să ofere elevilor un feedback direct ,în mod real; 

-GOOGLE JAMBOARD-este un mod atractiv de vizualizare pentru elevi,foarte facil al unor 

răspunsuri scurte ,toţi elevii pot vedea toate raspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

-GOOGLE FORMS-permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obţine 

feedback,pentru a trimite confirmări de participare la diferite evenimente ,dar şi pentru a crea teste 

scrise.Elevii pot primi întrebări deschise,închise,cu mai multe variante de răspuns ,sau nu. 

-WORDWALL-mai multe tipuri de activităţi potrivite pentru evaluare ,mai ales în învăţământul 

primar.Aici,de asemenea ,putem participa cu elevii la diverse jocuri atractive pentru ei,în funcţie de 

particularităţile de vârstă ale acestora. 

Activitatea didactică este una complexă,cu forme de comunicare multimodale,cu feedback necesar 

şi autoreglare în timp real.Chiar şi cele mai sofisticate aflate azi pe piaţa educativă,sunt,din acest 

punct de vedere ,la început. 

Chiar dacă această măsură de a face ore online a fost una necesară şi foarte bună în a evita o 

creştere de imbolnăviri cu Sars Cov 2 ,eficacitatea ei se va vedea în timp. 

Aşadar,învăţarea online vine ca o alternativă de învăţare ,tradiţională ,implementată în situaţii 

speciale,  fără a o putea înlocui .Învăţarea online sărăceşte relaţiile interumane între elev-

profesor,dar şi între elev-elev. 
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Inovaţie ȋn educaţie 

 

 
prof înv. primar Preda Georgeta 

Şcoala Gimnazială , Comuna Puchenii Mari 

Structură Școala Gimnazială Puchenii Moșneni 

 

 

Am realizat un demers didactic ce poate fi realizat pe parcursul mai multor ore. M-am ghidat 

după cele opt Competenţe cheie elaborate de Comisia Europeană despre care am aflat ȋn cadrul 

cursului CRED.  

 

CLASA A III – A 

DISCIPLINA: Educaţie civică 

SUBIECTUL: Atitudinea noastră faţă de plante și animale 

 

1. COMPETENȚE ȊN LIMBA MATENĂ 

-citirea unor fragmente elocvente din lecturi („Gândăcelul”, de Elena Farago, „Fata babei și 

fata moșneagului”, „Punguţa cu doi bani”, de Ion Creangă); 

-recunoașterea titlurilor și autorilor fragmentelor citite; 

-precizarea altor lecturi ȋn care personajele sunt plante sau animale; 

-identificarea elementelor reale / imaginare ȋntâlnite ȋn texte; 

-discuţii / ȋntrebări pe baza fragmentelor. 

2. COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE 

-analizarea comportamentului omului faţă de celelalte vieţuitoare; 

3. A ȊNVĂȚA SĂ ȊNVEȚI 

-completarea diagramei Venn – asemănări și deosebiri ȋntre comportamentul oamenilor și cel 

al personajelor necuvântătoare ȋntâlnite ȋn text; personaje pozitive / personaje negative; 

-realizarea unor exerciţii de imaginaţie: „Cum te comporţi tu cu un animal?” / „Dacă aș fi 

floare / animal mi-ar plăcea să fiu ….. pentru că ……” 

4. SENSIBILIZARE ȘI EXPRIMARE CULTURALĂ 

-exemplificarea unor cazuri ȋn care animalele i-au ajutat pe oameni; 

-relatarea unei fapte săvârșite ȋmpotriva unui animal pe care o regretă. 

5. COMPETENȚE DE LIMBĂ STRĂINĂ 

-joc de rol – vizitatori ȋntr-o grădină zoologică sau botanică, comunicând ȋn engleză (replici 

scurte) 

6. SPIRIT DE INIȚIATIVĂ ȘI ANTREPRENORIAT 

-propune soluţii sub forma unor legi de protecţie a animalelor / plantelor; 

-confecţionarea unor obiecte folosind materiale din natură pe care să le valorifice In cadrul 

unor târguri / serbări. 

7. COMPETENȚE MATEMATICE ȘI COMPETENȚE DE BAZĂ ÎN ȘTIINȚE ȘI 

TEHNOLOGII 

-criterii de comparare, ordonare și clasificare a unor plante și animale; 

8. COMPETENȚĂ DIGITALĂ 

-realizarea ȋn Paint a unor animale sau plante; 

-realizarea unor portofolii care necesită navigarea pe internet pentru a căuta curiozităţi despre 

plante și animale. 

 

 

 



 

87 

 

Evaluarea în sistem online 
 

 

 

Prof. înv. primar  Puețu Giorgiana Elena 

Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu Vâlcea 

 

 

Am ajuns să înțelegem foarte repede faptul că  abilitățile digitale sunt o „superputere”  de care 

nu ne putem lipsi la clasă, nu numai în condițiile pandemiei ci în general, în această lumea digitală 

pe care mulți au evitat-o, probabil, mult timp. 

Acest articol relatează câteva aspecte privind evaluarea în sistem online pentru clasele primare. Am 

încercat să prezint câteva instrumente digitale pe care le pot utiliza învățătorii, cât timp ne alocăm 

evaluării și pe ce punem accent în acest demers. 

Când vorbim de predarea în mediul digital, tindem să facem confuzii privind această activitate 

didactică. Câteva clișee întâlnite sunt în jurul  acestei școli online care nu dau credibilitate în a fi  o 

școală adevărată, în rândul părinților dar și a profesorilor. Am învățat să privesc mai atent aceste 

afirmații și să înțeleg motivele care stau la bază: greutate pe umerii părinților, supraveghere (mai ales 

în cazul celor mici, clasele primare), necunoaștere (frica de nou) iar în rândul profesorilor aceleași 

temeri față de un mediu cu care nu au interacționat până acum, fără o directivă clară despre cum 

transferă conținuturile programei școlare în online, cât timp își alocă predării-învățării-evaluării. 

Departe de elevii noștri, cadrele didactice au fost nevoite să-și proiecteze activitățile didactice 

astfel încât să atingă interesele lor, să pună probleme autentice pe care aceștia să le rezolve, să creeze 

o sală de clasă virtuală ,atât pentru proiectare cât și pentru a realiza experiențe de învățare, astfel încât 

aceștia să demonstreze gândire critică, flexibilitate, creativitate și perseverență în atingerea 

obiectivelor. Profesorii au demonstrat înțelegere într-o varietate de moduri, au folosit diverse 

instrumente sau metode pentru a ajunge din spatele ecranului la conținuturile și conceptele pe care 

elevii trebuie să le înțeleagă sau unde mai au nevoie de mai multă practică pentru a le stăpâni. Ghidați 

de responsabilitate și de faptul că trebuie să ne readaptăm,  am căutat cele mai bune soluții pentru a 

merge mai departe în acest fel, indiferent de unde am plecat , începători sau avansați în mediul digital. 

Un loc important în proiectarea activităților l-a ocupat evaluarea. Cum realizăm evaluarea în mediul 

online? 

Realizarea evaluării  în sistem online trebuie să țină cont de perspectiva de formare a elevilor, 

centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să susțină interesul și motivația elevilor pentru studiu 

și să continue învățarea. Evaluarea facilitează dezvoltarea abilităților de auto-reglare (elevii își 

gestionează eficient comportamentele de învățare). Aceasta trebuie să țină seama de particularitățile 

de vârstă și de nevoile reale ale elevilor. 

Acest demers implică stăpânirea metodelor și instrumentelor de evaluare aplicate în funcție 

de particularitățile clasei de elevi dar și utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor și instrumentelor 

potrivite în online, astfel încât să fie pusă în valoare creativitatea, gândirea critică, munca colaborativă 

sau studiul individual. 

Evaluarea formativă are ca scop evaluarea progresului elevilor pe parcursul unei unități de 

studiu. Aceasta îi ajută pe elevi și pe profesori să înțeleagă care concepte mai trebuie reluate, explicate 

sau demonstrate. Un factor important este libertatea de încercare, greșelile, eșuarea, până când ajung 

la o înțelegere adevărată a conținuturilor, libertatea în discuții, opinii, idei care aduc cu sine bucuria 

de reușită. 

Evaluarea formativă încurajează mentalitatea de creștere și dezvoltarea abilităților de care 

elevii se pot folosi pe tot parcursul școlii și în viața profesională. Prin evaluarea formativă, elevii se 

bazează pe feedback pentru a deveni mai buni. 

Cum aplicăm acest tip de evaluare la clasele primare? În primul rând feedback-ul va fi unul 

constant pe parcursul orei sau putem acorda o  atenție sporită la finalul orei( alocarea a 5 minute 

pentru explicați, sugestii, întrebări). Cu ajutorul instrumentelor digitale quizziz, kahoot, learningapps, 

liveworksheets, edpuzzle , wordwall, google forms sau mentimeter, putem stabili ceea ce nu s-a 



 

88 

 

înțeles, unde trebuie să ne alocăm mai mult timp. Putem primi rezultatele în timp real și ne putem 

stabili un plan remedial în funcție de rezultatele primite. 

Evaluările sumative sunt la sfârșitul unei unități de învățare și au ca scop măsurarea stăpânirii 

conținuturilor. Aceasta este gradată și notată în schimb și vizează nivelul de înțelegere a noțiunilor 

studiate. Testele, eseurile, evaluarea de tip proiect, portofoliile sunt strategii eficiente de evaluare și 

pot măsura în ce măsură elevii au ajuns la progres. Testele pot fi alocate elevilor sincron cu ajutorul 

Google Forms sau Liveworksheets, având rezultate în timp real. Pentru proiecte, elevii din clasele 

primare pot folosi Padlet sau Bookcreator, chiar pot realiza în Canva diferite prezentări. Filmarea cu 

ajutorul telefonului pentru a explica diferite noțiuni sau pași de urmat în cadrul unui proiect 

primit,  este o altă metodă care îi va ajuta să fie dezinvolți, să se pregătească și să ia locul profesorului, 

care la rândul său stimulează motivația și dorința de progres. 

Cu siguranță, această perioadă va influența modul de abordare a strategiilor, metodelor pe 

care le vom utiliza la clasă. Pentru copiii noștri, nativi digitali, va trebui să ne reinventăm, să realizăm 

că ceea ce am descoperit acum ne va fi punct de sprijin. 

Să nu uităm că această competență digitală reprezintă una din cele 8 competențe cheie recomandate 

de Comisia Europeană, fundamentale într-o societate bazată pe cunoaștere. 
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 METODE ŞI  PROCEDEE  PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI  

ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ 
 

 

Roman Andreea, 

 Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, Bacău 

 

 

 Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari. Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori)  

 Procesul de învățământ este un sistem complex, rezultat al interdependenței dintre predare, 

învățare si evaluare, cu o finalitate bine conturată – aceea de transpunere în practică a idealului 

educațional, dezvoltarea integral-vocațională a personalității. Calea principală prin care se realizează 

acest aspect este perfecționarea tehnologiei, respectiv a formelor, metodelor și mijloacelor prin care 

se ajunge la rezultatul scontat.  

 Tehnologia didactică include într-un tot unitar toate componentele procesului de învățământ, 

insistând asupra interdependenței dintre conținut și toate celelalte aspecte, cum ar fi: organizarea, 

relațiile profesor-elevi, metodele, procedeele folosite etc. Un loc important în cadrul tehnologiei 

didactice îl ocupă strategiile didactice. Prin strategie didactică înțelegem un ansamblu de metode și 

procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesori și elevi în vederea predării, învățări, dar 

și evaluării unui volum de informații, a formării unor priceperi și deprinderi, a dezvoltării 

personalității umane.  

 Pentru definirea metodei ținem seama de faptul că termenul provine din cuvântul grec 

„methodes”, care înseamnă „cale”. Metoda de învățământ este un demers tipic, folosit în procesul de 

învățământ atât de către profesor cât și de către educat în scopul educării acestuia din urmă, demers 

care are ca principale determinări, pe de o parte orientarea spre sporirea cunoașterii și perfecționarea 

capacităților de cunoaștere, și pe de altă parte, relativa reglementare cu privire la etapele de parcurs, 

mijloacele strict necesare, limitele de eficiență.  Învățământul modern pune un accent deosebit 

pe metodele interactive. Acestea presupun ca instruirea să se facă activ, elevii devenind astfel 

coparticipanți la propria lor instruire și educație. Prin folosirea metodelor interactive în demersul 

didactic sunt satisfăcute următoarele cerințe psihopedagogice ale activizării:  

➢ pregătirea psihologică pentru învățare;  

➢ prevenirea și reducerea influențelor negative ale diferitelor surse perturbatorii;  

➢ asigurarea repertoriilor congruente;  

➢ asigurarea unui limbaj comun între educator și educat;  

➢ utilizarea unor modalități eficiente de activizare.  

 Prin folosirea metodelor interactive este stimulată învățarea și dezvoltarea personală, 

favorizând schimbul de idei, de experiențe și cunoștințe, asigură o participare activă, promovează 

interacțiunea, conducând la o învățare activă cu rezultate evidente, contribuie la îmbunătățirea calității 

procesului instructiv-educativ, are un caracter activ-participativ, o reală valoare activ-formativă 

asupra personalității elevilor.  

 Pentru utilizarea eficientă a acestor metode, în practica didactică, este necesară cunoașterea 

teoretică, o minimă experiență în utilizarea acestora și integrarea corespunzătoare în proiectul 

didactic, în interrelație cu metodele tradiționale. Acest mod de predare transformă elevul într-un actor, 

participant activ în procesul învățări, pregătit să-și însușească cunoștințele prin efort propriu, o 

angajare optimă a gândirii, mobilizându-l în raport cu sarcinile de învățare date, se identifică cu 

situația de învățare în care este antrenat, fiind parte activă a propriei transformări și formări, generată 

de cunoaștere.  

 Practica didactică bazată pe metode interactive presupune:  
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➢ interacțiuni verbale și socio-afective nemijlocite între elevi, grație cărora se dezvoltă competențe 

intelectuale și sociale transferabile în diferite contexte formale sau informale; 

➢ atitudine deschisă, activă, bazată pe inițiativă personală;  

➢ o învățare în colaborare cu ceilalți colegi;  

➢ angajarea intensă a elevilor în realizarea sarcinilor (chiar dacă în cazul unora dintre ei nu se 

produce la primele experiențe de acest gen);  

➢ responsabilitatea colectivă și individuală;  

➢ valorizarea schimburilor intelectuale și verbale, mizând pe o logică a învățări care ține cont de 

opiniile elevilor.  

 Demersurile didactice de acest tip conduc spre un progres cognitiv centrat pe descoperirea 

celuilalt, a unei participări active și interactive, la reflecție comună în cadrul comunicării educaționale 

din care face parte.  

 Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacțiunea dintre mințile 

participanților, dintre personalitățile lor, ducând la o învățare mai activă și cu rezultate evidente.  

Metodele interactive: 

➢ creează deprinderi;  

➢ facilitează învățarea în ritm propriu;  

➢ stimulează cooperarea, nu competiția;  

➢ sunt atractive;  

➢ pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învățare.  

 Ofer spre exemplificare una dintre cele mai cunoscute metode interactive – Metoda 

proiectului. Metoda proiectului este o metodă de predare-învățare activ-participativă care 

promovează dezvoltarea capacităților dinamice, dezvoltarea aptitudinilor elevilor, dar și o metodă de 

evaluare. Proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra conținutului, 

dar și asupra formei de prezentare.  

Caracteristici:  

➢ se desfășoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni;  

➢ începe în clasă prin precizarea temei, definirea și înțelegerea sarcinilor de lucru; 

➢ continuă în clasă și acasă și se încheie în clasă prin prezentarea unui raport despre rezultatul obținut 

și expunerea produsului realizat;  

➢ poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup;  

➢ trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare;  

➢ facilitează transferul de cunoștințe prin conexiuni interdisciplinare.  

Avantajele folosirii proiectului ca metodă interactivă de predare – învățare – evaluare:  

➢ Valorizează experiența cotidiană, informațiile și interesele elevilor;  

➢ Oferă posibilitatea fiecărui elev de a se manifesta în domeniile în care capacitățile sale sunt cele 

mai evidente;  

➢ Oferă oportunități pentru realizarea unei cooperări educaționale între principalii actori ai educației: 

elev + elev, elev – învățător, învățători – elev – părinte;  

➢ Stimulează acumularea de cunoștințe, dezvoltă capacitățile și abilitățile de comunicare, colaborare 

și ajutor, determinând învățarea activă.  

 Trebuie, însă, să avem mare grijă, când, cum și ce metodă aplicăm, deoarece demersurile 

didactice pe care le inițiem trebuie să fie în concordanță cu particularitățile de vârstă și posibilitățile 

cognitive și practice ale copiilor. Nu orice metodă poate fi aplicată în cadrul oricărei categorii de 

activitate sau la 6 orice nivel de vârstă. În alegerea metodelor pe care le vom aplica, trebuie să ținem 

cont de tema tratată, de tipul ei (de predare, învățare, evaluare) și de nivelul de dezvoltare intelectuală 

al copiilor. De aceea, este necesar un studiu profund al acestor metode, o analiză amănunțită, 

creativitate, responsabilitate didactică și capacitate de adaptare și aplicare.  
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Dezvoltarea și evaluarea competenței de receptare a mesajului oral 

 la clasele primare 

 

 
Prof. înv. primar Săndulache Daniela-Maria 

Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan“, Bacău 

 

 

Competența de receptare a mesajului oral presupune atât utilizarea unor abilitați specifice, 

cât şi aplicarea cunoștințelor lingvistice şi extralingvistice asupra inputului acustic pentru 

decodarea semnificației acestuia.Cunoștințele lingvistice implicate în procesul de ascultare sunt de 

tipuri diferite, dar printre cele mai importante se numără cunoştințele legate de fonologie, de lexic, 

de morfologie şi sintaxă, de structura discursului şi de modul în care se realizează funcțiile 

comunicative în contexte diferite. Cunoștințele extralingvistice sunt reprezentate de cele referitoare 

la lumea înconjurătoare şi la modul în care funcționează ea, la tematică şi la context. Aplicarea 

acestor cunoştințe la inputul acustic se face, de regulă, în două moduri, simultan: de la bază spre vârf 

(bottom-up), pentru decodificare, şi de la vârf spre bază (top-down), pentru construirea sensului, 

ascultătorul acordând prioritate unuia sau altuia dintre cele două tipuri de procesare în funcție de 

scopul ascultării. 

În funcție de criteriul general al scopului urmărit, ascultarea poate fi clasificată atât în relație 

cu atenţia cu care ascultătorul parcurge un text, cât şi în relație cu gradul de comprehensiune vizat. 

Astfel, distingem patru tipuri de ascultare: superficială, semi-atentă, atentă şi foarte atentă, toate 

putând viza atât comprehensiunea unui fragment, cât şi pe cea a întregului text, clasificându-se astfel, 

în acelaşi timp, şi în ascultare la nivel local şi ascultare la nivel global. 

 
La nivel global: La nivel local: 

*Skimming – pentru a identifica tema mesajului şi 

ideile principale Ex. Despre ce este vorba în text? 

[reclame, secvențe de conversație etc.]  

*Identificarea funcției fatice – recunoaşterea 

intenției/atitudinii vorbitorului Ex. Care e intenția 

vorbitorului? [saluturi, felicitări etc.] *Ascultarea 

pentru identificarea şi înțelegerea intrigii Ex. Ce s-a 

întâmplat apoi? [filme, seriale, interviuri la radio sau 

TV etc.]  

*Ascultarea în conversație Ex. Care e mesajul 

vorbitorului? [discuțiile informale zilnice] 

*Ascultarea pentru schimbul de informații Ex. Cât 

din conținutul mesajului am nevoie să ştiu? [tur cu 

ghid]  

*Ascultarea exactă – pentru a stabili ideile 

principale transmise de vorbitor şi relațiile dintre 

acestea Ex. Ce este important? [prelegeri, conferințe 

etc.]  

*Ascultarea critică Ex. Este mesajul logic/coerent? 

[mărturii etc.] 

*Scanning neconcentrat – pentru a identifica informația 

relevantă pentru ascultător Ex. Menționează vorbitorul ceva 

interesant pentru mine? [titlurile ştirilor]  

*Scanning concentrat – pentru a localiza anumite informații de 

care ascultătorul are nevoie Ex. Când va menționa vorbitorul 

subiectul X? [anunțuri în aeroport/gară, buletine meteo etc.]  

*Căutarea – pentru a identifica şi înțelege informații relevante 

pentru nevoi prestabilite Ex. Care este răspunsul la aceste 

întrebări? [informații de călătorie, de cazare etc.]  

*Ascultarea unor mesaje Ex. Câte detalii trebuie să rețin? 

[mesajele telefonice etc.]  

*Ascultarea exactă – pentru a reține în amănunt ideile principale 

şi detaliile menționate în legătură cu acestea Ex. Presupun că 

totul este relevant. [negocieri etc.]  

*Ascultarea unor instrucțiuni esențiale Ex. Presupun că totul 

este important/ esențial. [indicații pe stradă, acordarea primului 

ajutor etc.]  

*Ascultarea pentru a reține Ex. Ce a spus el exact? [a asculta 

pentru a cita pe cineva etc.] 

 

Trebuie făcută observația că în viața reală ascultătorul are întotdeauna avantajul unor indicii 

vizuale care îl ajută să stabilească contextul situației de ascultare, rolurile participanților, tipul de text 

pe care îl va asculta etc. Acesta este, așadar, „în cunoștință de cauză”, încă de la „debutul” procesului 

de ascultare într-o situație dată. Cum se poate compensa acest lucru în contextul unei evaluări 

formative/sumative a competenței de receptare a mesajului audiat? Evident, cu ajutorul suportului 

vizual. Acesta poate să fi e: 
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 • o imagine-suport pentru textele audio, care, pe lângă cerință, să joace rolul etapei de 

preascultare din timpul procesului de predare-învățare, și anume, acela de activare a cunoștințelor 

extra-lingvistice, a schemelor și scenariilor mentale, de pregătire a orizontului de așteptare al 

ascultătorului;  

• o succesiune de imagini care să însoțească textele audio, și să completeze construirea 

sensului în mintea ascultătorului (prezentare power-point, de exemplu, sau replicile din cărțile de 

benzi desenate), să suplimenteze cu informațiile care, într-o situație reală de comunicare, i-ar fi oferite 

elevului de contextul imediat;  

• o înregistrare audio-video, care să-i ofere elevului acele detalii legate de context și de 

vorbitor, la care ar avea acces și într-o situație reală de comunicare. 

Goodith White (1998 :91) menționează câteva principii pentru selectarea articolelor de știri, principii 

care se pot aplica la selectarea textelor interesante și autentice, în general (nu întotdeauna pentru 

povești!):  

*negativitate: textele cu persoane/personaje care nu fac ceva bine sau așa cum trebuie sunt 

mai interesante;  

*„prospețime”: textele despre evenimente care se întâmplă în „epoca” ascultătorului sunt mai 

interesante decât cele despre persoane și evenimente petrecute în alte perioade;  

*proximitate: textele despre evenimente care s-au întâmplat într-o zonă apropiată și 

cunoscută sunt mai interesante decât cele despre evenimente care s-au întâmplat departe, în locuri 

necunoscute de către ascultători;  

*surpriza: textele despre ceva neașteptat, rar sau atipic, sunt mai interesante decât cele care 

vorbesc despre o situație familiară;  

*„elite”: textele despre persoane celebre sunt mai interesante decât cele despre persoane 

necunoscute; 

*superlativitate: textele despre cel mai înalt munte, cea mai bătrână bunică, cel mai rău copil 

etc. sunt mai interesante;  

*relevanța: copiii sunt mai interesați de textele la care pot raporta ușor experiențele lor 

personale; (tradus și adaptat din A. Bell, The Language of News Media apud. Goodith White - 

Listening – Resource Book for Teachers, 2009) 

Programele școlare în vigoare stabilesc câteva obiective de referință (clasele a III-a și a IV-a)/ 

competențe specifice (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a) pentru dezvoltarea și evaluarea 

competenței de receptare a mesajului oral, astfel: 
Clasa pregătitoare Clasa I Clasa a II-a 

*Identificarea semnificaţiei unui 

mesaj scurt, pe teme familiare, 

rostit clar și rar; 

*Identificarea unor informaţii variate 

dintr-un mesaj scurt, rostit clar și 

rar; 

*Identificarea sunetului iniţial și/sau 

final dintr-un cuvânt, a silabelor și a 

cuvintelor din propoziţii rostite clar 

și rar; 

*Exprimarea interesului pentru 

receptarea de mesaje orale, în 

contexte de comunicare cunoscute. 

*Identificarea semnificaţiei unui 

mesaj oral, pe teme accesibile, rostit 

cu claritate; 

*Identificarea unor informaţii variate 

dintr-un mesaj rostit cu claritate; 

*Identificarea unor sunete, silabe, 

cuvinte în enunţuri rostite cu 

claritate; 

*Exprimarea interesului pentru 

receptarea de mesaje orale, în 

contexte de comunicare cunoscute. 

*Identificarea semnificaţiei unui 

mesaj oral din texte accesibile 

variate; 

*Identificarea unor informaţii 

variate dintr-un text audiat; 

*Identificarea sunetelor și silabelor 

în cuvinte și a cuvintelor în enunţuri 

rostite cu claritate; 

*Exprimarea interesului pentru 

receptarea de mesaje orale, în 

contexte de comunicare cunoscute. 

 

Clasa a III-a Clasa a IV-a 

*să sesizeze sensul global al unui mesaj, 

identificând aspectele principale și de detaliu la care 

se referă un mesaj oral; 

*să deducă sensul unui cuvânt necunoscut prin 

raportare la mesajul audiat; 

*să sesizeze corectitudinea unui enunţ oral 

*să sesizeze mijloacele nonverbale (gesturi, mimică) 

*să sesizeze legătura logică dintre secvenţele unui mesaj oral 

(raporturi cauză-efect etc.); 

*să identifice sensul unui cuvânt necunoscut cu ajutorul 

dicţionarului; 

*să sesizeze structurile gramaticale (morfologice și sintactice) 

corecte sau incorecte dintr-un mesaj ascultat; 

*să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile 
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folosite în comunicare; 

*să manifeste atenţie faţă de interlocutor în diferite 

situaţii de comunicare. 

comunicării; 

*să manifeste atenţie și toleranţă faţă de partenerul de dialog. 

Tipuri de sarcini pentru evaluarea sumativă/finală a competenței de receptare a 

mesajului oral (a ascultării): 

*ordonare de imagini/cuvinte/idei: vizează, în general, abilitatea elevilor de a identifica 

ideile principale sau de a înțelege superficial mesajul la nivel local; pentru elevii mai mici, se 

recomandă folosirea imaginilor; 

*alegere duală, de tipul A/F, pe baza unei/unor imagini/pe baza unui text: vizează, în 

 general, înțelegerea atentă și foarte atentă, la nivel local; în cazul elevilor mai mici, se recomandă 

utilizarea imaginilor; 

*alegere multiplă cu variante imagini/text: vizează, în general, înțelegerea atentă și foarte 

 atentă, la nivel local; în cazul elevilor mai mici, se recomandă utilizarea imaginilor; 

*potrivire multiplă cu imagini/text (personaje/persoane cu locuri/activități etc.): vizează, 

în general, abilitatea elevilor de a identifica ideile principale sau de a înțelege superficial mesajul la 

nivel local; pentru elevii mai mici, se recomandă folosirea imaginilor; 

*completare de spații libere (în text, în formular, în tabel): vizează, în general, înțelegerea 

atentă și foarte atentă, la nivel local; este un tip de sarcină cu un grad mai mare de complexitate, 

pentru că presupune atât înțelegerea mesajului scris, cât și înțelegerea mesajului oral; 

*selectare de imagini/cuvinte/idei (în tabel sau nu): vizează, în general, abilitatea elevilor 

de a identifica ideile principale sau de a înțelege superficial mesajul la nivel local; pentru elevii mai 

mici, se recomandă folosirea imaginilor; 

*întrebări cu răspuns unic: pot viza atât înțelegerea atentă și foarte atentă, la nivel local, cât 

și înțelegerea superficială la nivel global și local; 

*identicarea neconcordanțelor dintre un text audiat și textul scris (parafrazat): vizează, 

în general, înțelegerea atentă și foarte atentă, la nivel local și global; este un tip de exercițiu cu un 

grad înalt de complexitate, fiindcă presupune atât înțelegerea mesajului scris, cât și înțelegerea 

mesajului oral. 

Cerințele: 

*trebuie formulate clar și concis, astfel încât să nu îl „încurce” pe elev în demonstrarea 

comprehensiunii;  

*trebuie să introducă contextul și participanții, să țină loc de etapa de pre-ascultare din cadrul 

procesului de predare-învățare, care, la rândul ei, ține locul detaliilor semnifi cative care, într-o 

situație reală de comunicare, îi sunt oferite automat elevului, conturându-i-se, astfel, acestuia 

orizontul de așteptare privind mesajul ce urmează a fi ascultat;  

*trebuie să presupună un răspuns care să poată fi evaluat obiectiv și care să reflecte nivelul 

la care se situează elevul în ceea ce privește competența testată; se recomandă, așadar, ca, la evaluarea 

finală, să se evite (pe cât posibil, desigur) „amestecarea” competențelor testate (evaluarea integrată) 

sau condiționarea dovedirii uneia dintre ele (a ascultării, în cazul nostru) de nivelul de stăpânire a 

alteia (a citirii, a scrierii sau a vorbirii). 

Itemii: 

*nu trebuie să fie previzibili; 

*nu formulăm itemii în așa fel încât valoarea lor de adevăr să poată fi decisă numai pe baza 

cunoștinţelor generale ale elevului, și nu pe baza informaţiilor din text; 

*trebuie să fie valizi, deci să testeze ceea ce se dorește a fi verificat prin ei: înțelegerea la 

diferite niveluri a textului audiat; prin urmare, textul din item/din rădăcina itemului/din variante nu 

trebuie oferit în forma audiată, ci trebuie să parafrazăm cel puțin o parte a fragmentului a cărui 

înțelegere dorim să o verificăm; totuși, trebuie să avem grijă ca, parafrazând, să nu complicăm prea 

mult procesul de receptare (atenție, un răspuns greșit al elevului nu înseamnă neapărat că nu a înțeles 

fragmentul de text la care face referire itemul, ci poate însemna că nu a înțeles corect itemul - 

dovedirea comprehensiunii mesajului oral este, în acest caz, împiedicată de gradul de stăpânire a 

competenței de receptare a textului scris din itemul prea greu de interpretat);  
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*pentru itemii cu alegere multiplă, informațiile din textul audiat la care aceștia fac referire 

trebuie să permită alternative plauzibile și toate variantele incorecte să funcționeze ca distractori; 

*trebuie formulați în așa manieră încât să verifice mai multe aspecte ale competenței de 

receptare a mesajului oral (abilități, tipuri de înțelegere etc.); în general, în testele de evaluare a 

competențelor de receptare, itemii obiectivi (A/F, alegere multiplă, completare de spații libere etc.) 

se concentrează pe înțelegerea la nivel local, detaliată, iar răspunsurile elevilor nu sunt informative, 

nepermițând mai mult decât o judecată superficială asupra capacității elevului. 

 

Evaluarea formativă: 

Sarcini care vizează în principal competența de receptare a mesajului oral  

• sarcini care presupun un raspuns scurt:  

Sarcini care presupun mișcare/acțiune din partea elevilor (TPR) – se folosesc mai ales când 

inputul este o poveste, un cântec sau un set de instrucțiuni; acest tip de exercițiu se poate folosi și cu 

elevii mai mici, la început, atunci când trebuie să demonstreze identificarea sunetelor și a silabelor 

dintr-un cuvânt în lanțul vorbirii; elevii mimează acțiunile din poveste, „joacă” povestea în timp ce 

este narată; elevii asociază anumite cuvinte din text cu diferite gesturi și, de câte ori le aud, execută 

mișcările respective; elevii fac un anumit gest când aud o anumită silabă sau un anumit sunet (de 

exemplu, ridică mâna dreaptă când aud ce și, mâna stângă, dacă aud che); elevii ascultă și desenează 

ceea ce aud; elevii execută instrucțiuni, în jocuri de tipul „Simon spune...” sau direct, de la învățător 

– instrucțiunile pot fi amuzante, pot viza o anumită temă sau sferă lexicală, pot fi simple, pentru cei 

mai mici, și complicate pentru cei mai mari etc. 

Sarcini care presupun un răspuns verbal scurt (scris/oral): identificați greșeala: profesorul 

spune o poveste pe care elevii o cunosc, descrie un personaj/o situație cu care elevii sunt familiarizați 

sau o imagine pe care elevii o au în față și introduce intenționat în descriere câteva greșeli; elevii 

ridică mâna când au sesizat greșeala și apoi o corectează; completați lacunele: înregistrarea are, din 

loc în loc, în momente semnifi cative, „lacune”, cuvinte-lipsă, pe care elevii trebuie să le deducă cu 

ajutorul contextului (numai oral; în scris, se poate folosi acest tip de exercițiu în etapele inițiale, pentru 

identificarea cuvintelor, cu elevii mici, având ca input cântece și poezii – elevilor li se oferă, în acest 

caz, transcrierea, pe care o completează, din loc în loc, cu cuvintele care lipsesc); ghiciții despre ce 

e vorba: elevii ascultă înregistrări cu diferite descrieri (locuri, obiecte, personaje etc.) și trebuie să 

ghicească despre ce e vorba în ele; activitatea poate fi făcută și sub forma unui joc; răspundeții la 

întrebări: elevii răspund la întrebări care presupun un răspuns scurt (Despre ce este vorba în text?)  

• Sarcini care presupun un răspuns lung:  

1. întrebari deschise – elevii notează răspunsurile în timp ce ascultă, apoi le compară cu ale 

colegului de bancă și le discută cu toată clasa;  

2. luare de notițe – elevii ascultă textul și iau notițe (li se poate atribui un rol sau pot fi lăsați 

să decidă singuri ce aspecte sunt mai importante pentru ei), pe care le discută apoi cu colegii;  

3. completare de organizatori grafici/„hărții” ale textelor/„schelete” ale textului - elevii 

ascultă textul și identifică legăturile dintre personaje, idei etc.  

4. rezumarea/repovestirea - elevii ascultă textul, identifică și notează ideile principale și apoi 

îl rezumă în scris/oral;  

5. dicto-gloss - elevii ascultă textul, iau notițe și apoi, în grupuri, încearcă să îl rescrie cât mai 

fidel variantei ascultate;  

6. dramatizarea - elevii ascultă textul, iau notițe, dacă e nevoie, și apoi îl „joacă” împreună 

cu colegii lor.  

Sarcini care vizează competența de receptare a mesajului oral în interacțiune orală - orice 

sarcină care presupune interacțiunea elev-elev, elev-profesor, elev-elev-elev  

1. mini-interviurile și jocurile de rol pe diferite teme (se pot folosi marionete, cu elevii mici);  

2. sarcini în perechi care au ca scop completarea informațiilor care lipsesc (un elev îi spune 

celuilalt ce să scrie, ce să construiască, ce să observe, ce să potrivească, ce să deseneze, ce să coloreze 

etc.) – găsește diferențele, rezolvă puzzle-ul, marchează traseul pe hartă etc.  

3. discuții de grup, dezbateri, dramatizari etc. 
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Evaluarea competențelor de comunicare în limba română la ciclul primar ne reamintește 

importanța preluării acelui „bagaj” cu care vine elevul și pe care îl depozitează în clasă și în afara ei. 

Constante precum gradul de dezvoltare, alfabetizare sau vulnerabilitate revin în ecuația evaluării, în 

care punem semn de egalitate între ceea ce se predă și ceea ce se testează. 

 Dezvoltarea competenței lingvistice este unul dintre semnele dezvoltării cognitive a 

copilului și se manifestă pe cele două paliere: achiziția și învățarea limbajului. În cazul vorbitorilor 

nativi, achiziția limbajului este un fenomen natural, însă nu exclude învățarea limbajului, care se 

desfășoară în context formal, de regulă, la școală. Chiar și vorbitorii nativi petrec timp semnificativ 

învățând despre limba maternă (cf. Linse 2005: 12). De aceea, cele două paliere se completează 

armonios atunci când predarea și evaluarea se concentrează atât pe mesaj, cât și pe formă. Achiziția 

limbajului este un fenomen natural care începe în mediul familial și care pune accentul pe mesaj, pe 

înțeles. Învățarea limbajului are loc într-un mediu instructiv, de regula la școala și tinde să 

privilegieze forma. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA  DISTANȚĂ  LA  PREȘCOLARI 

 

 

Prof. Sârbu Liliana 

G.P.P. Chișineu-Criș, jud. Arad 

  

 

Învățământul online, reprezintă o etapă nouă și specifică în organizarea activității didactice, în 

condițiile impuse de pandemie și necesită revederea substanțială a politicilor educaționale, în special 

cele ce țin de modalitățile de implicare a tuturor factorilor : profesori, copii, părinți, comunități locale 

și instituții civile în asigurarea și evaluarea calității educației, atât la nivel de unitate școlară, cât și la 

nivel național. În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor copiilor 

mai apropiate de viață și intereselor lor, precum și pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce 

se întâmplă în societate și cu persoana însăși.  

Resurse de predare și învățare digitale sunt foarte multe, însă importantă este selectarea celor 

care sunt captivante și interesante pentru elevi, cunoscute profesorilor, adaptate capacităților 

intelectuale și obiectivelor educaționale.  

Transferarea activităților de învățare în mediul online a marcat schimbări majore nu doar pentru 

copii, ci pentru întreaga familie, o modalitate de depășire a limitelor, căutare de resurse și materiale 

online care să fie utile, accesibile și să asigure conținuturi educative de calitate. 

 Odată cu dezvoltarea tehnologiei, utilizarea instrumentelor digitale în diferite domenii ale vieții 

devine o practică comună, inclusiv în mediul educațional. Într-o măsură mai mare, azi tehnologiile 

noi, inclusiv telefoanele mobile, sunt utilizate în formarea competențelor și pentru dobândirea 

cunoștințelor.  

Utilizarea mijloacelor digitale, a programelor și aplicațiilor moderne, introduc o nouă 

modalitate de a lucra cu imagini, sunet, materiale video și text. Influența tehnologiei în educație este 

inevitabilă, ceea ce rămâne de făcut este să fie asimilată și folosită pentru formarea individului ca 

personalitate modernă în societate.  

Pe perioada desfășurării activităților didactice online, dacă ne raportăm la eficiența învățării de 

la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de 

învățământ, fiind o adevărată provocare pentru preșcolarii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei 

mai mici. Părinții au primit sarcini de la profesori cu referire la organizarea timpului și a activităților, 

sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor.  

Nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică 

de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată 

provocare pentru copii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Instrumentele și strategiile 

utilizate pentru școala online sunt diferite: video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, 

aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil. Mai important decât metodele 

selectate, este obiectivul educațional al interacțiunii și conectarea directă cu preșcolarul.  

Cadrele didactice care sunt implicate în școala online simt o nouă provocare – cea de a lua în 

vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au posibilitatea să cunoască direct modalitatea 

de organizare a învățării. De aceea sunt necesare sesiuni de formare și cu părinții pentru a înțelege și 

a se implica mai activ în acordarea unui suport educațional copilului și să intervină în anumite situații. 

În perioada de organizare a învățării online, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la cel de 

protecție a copilului și asigurării dispozitivelor digitale, la cel spiritual, de ghidare, monitorizare, 

uneori de provocator intelectual și de diversificator de experiențe.  

Pentru ca procesul de învățare online să funcționeze bine, părinții sunt implicați de către cadrele 

didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. Părinții 

își dau seama că rolul lor de bază este cel de a acorda un suport emoțional și financiar sau chiar 

educațional, dacă are pregătirea necesară. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 

competențelor, grădinița trebuie să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să 
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trezească emoții și atitudini, să modeleze caractere, într-un context valoric.  

Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare 

dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să pornească 

prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; etc.) 

Noi,profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe aplicații 

și platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de evaluare. La 

grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții virtuali (Padlet), care sunt aplicații 

digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; Wordwall- 

este bazată pe joc, foarte interesant și atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de tip quiz 

(întrebări și răspunsuri); Kinderpedia – este o platformă pentru monitorizarea progresului copilului 

pe bază de date și fapte concrete și nu în ultimul rând platforma Academia ABC. Academia ABC este 

o platformă online de educație, care oferă multe materiale și jocuri didactice, lecții, testări online 

pentru copii, poezii, povești, fișe pentru preșcolari și școlari, literatură pentru copii, noutăți și 

informații din educație. În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale 

prin experiențe personale. Toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată și să fim 

pregătiți pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și instrumente din care putem 

să alegem și să experimentăm care este cea mai eficientă pentru grupa  noastră.  

Având în vedere era digitală în care ne aflăm cu toții, dar și timpul pe care toți copiii îl petrec 

în fața calculatorului, jocurile online sunt bune dacă analizăm câteva aspect:  

• Jocurile din fața calculatorului îi pot dezvolta copilului gândirea matematică, având în vedere 

situațiile în care este pus în fața unui joc; 

 • Îi pot dezvolta limbajul, creativitatea, imaginația dar și cititul;  

• Pentru că se află în plin joc, copilul își dorește să învețe cât mai repede regulile jocului pentru 

a ajunge la victorie; 

 • Jocurile online sunt o opțiune de joacă pentru o perioadă scurtă de timp. 

 Dacă sunt alese greșit și mai ales dacă un copil petrece ore în șir în fața calculatorului, jocurile 

video pot avea și efecte negative.  

Distracția de pe internet poate fi rapidă și lipsită de efort.  

Multe jocuri sunt simple și nu necesită un grad major de concentrare, însă pe termen lung, 

jocurile pot avea următoarele efecte negative:  

• Jocurile online descurajează în mod direct pasiunea pentru lectură;  

• Copiii vor renunța să mai depună efort pentru a transpune cuvintele în imagini din cărțile de 

lectură pe care ar trebui să le citească;  

• Jocurile pe calculator pot limita această etapă, iar copiii să nu o mai considere atât de 

importantă pentru dezvoltarea optimă a comportamentului lor;  

• Jocurile pe calculator îi pot face pe copii să se izoleze;  

• Recomandarea tuturor specialiștilor în educația copiilor este ca, încă de la vârste fragede, 

copilul să interacționeze cu alți copii de vârsta lui și nu numai. Timpul petrecut în fața calculatorului 

poate limita cooperarea cu alți copii, o acțiune nefavorabilă pe termen lung pentru copil. 

 • Copiii pot acumula tensiune musculară în timpul jocurilor pe calculator.  

• În timpul jocurilor pe calculator, copiii acumulează o serie de tensiuni pe care nu le exprimă, 

iar acest lucru poate duce la reacții agresive atunci când vor crește mari;  

• Corpul acumulează o serie de energii negative din cauza emoțiilor care se pot transforma în 

frustrări și ulterior, în daune incontestabile; 

 • Jocurile video pot avea efecte violente pe termen scurt. 

Relațiile care se stabilesc între oameni în mediul online, comunicarea eficientă și grija față de 

persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile, care constituie fundamentul noii paradigme a 

educației de calitate ,asigură condițiile optime de dezvoltare a personalității copiilor și de integrare în 

societate. 
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METODE MODERNE DE PREDARE 

 

 
Prof. înv. primar Siminiceanu Irina-Mihaela 

Liceul Pedagogic ,,N. Iorga” Botoșani 

 

 

Motto: “ Mai mult decat a preda, tehnica didactică înseamnă a învăţa pentru sine şi a 

facilita învăţarea altora.” Bernat S. 

Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi 

dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 

interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea 

demersului educaţional. 

Metodele utilizate în învățământul primar sunt atât cele ,,clasice”, cât şi cele ,,moderne”; 

numai abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului 

preşcolar şi să-l determine să înveţe în modul cel mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode 

interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare ale elevilor în direcţia propusă, le captează 

atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi imaginaţiei şi îi 

implică afectiv în ceea ce fac. 

Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce o 

confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 

dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul 

microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Profesorul model pentru a crea cadrul optim de învăţare este necesar să ţină cont de 

anumite criterii în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi 

dezvoltate la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul 

de complexitate al conţinutului. 

În învăţământul primar sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoţite de tehnici 

specifice şi resurse materiale, dintre care amintim:  

➢ Explozia stelară 

                 Este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor şi se bazează 

pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme şi noi descoperiri. 

 Descrierea metodei: 

   -copiii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat; 

- pe steaua mare se scrie sau desenează ideea centrală; 

 - pe 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE, CINE, UNDE, DE CE, CÂND, iar 5 

copii din grupă extrag câte o întrebare; 

-fiecare copil din cei 5 îşi alege 3-4 colegi, organizându-se în cinci grupuri; 

                 -grupurile cooperează pentru elaborară întrebărilor. 

-la expirarea timpului, copiii revin în cerc în jurul steluţei mari şi spun întrebările elaborate 

fie individual, fie un reprezentant al grupului; 

- copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări;  

- se apreciază întrebările copiilor, efortul aceestora de a elabora întrebări corect, precum 

şi modul de cooperare, interacţiune. 

➢ Tehnica Lotus 

                   Este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii de relaţii 

între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme. 

ETAPE 

  1. Construirea schemei/diagramei tehnicii de lucru. 

  2. Plasarea temei principale în mijlocul schemei grafice. 
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3. Grupul de copii se gândeşte la conţinuturile/ideile/cunoştintele legate de tema principală. 

4. Abordarea celor opt teme principale pentru cadranele libere. 

5. Stabilirea în grupuri mici de noi legături/relaţii/conexiuni, pentru aceste opt teme şi trecerea lor 

în diagramă. 

6. Prezentarea rezultatelor muncii în grup, analiza produselor, aprecierea în mod evaluativ, 

sublinierea ideilor noi. 

➢ Bula dublă 

Tehnica bula dublă grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, procese, 

fenomene, idei, concepte. 

Bula dublă este prezentată grafic prin două cercuri mari în care se aşează imaginea care 

denumeşte subiectul. 

Exemple: Animale-păsări, Copii-părinţi, Fructe-legume  

În cercurile mici aşezate între cele două cercuri mari, se desenează sau se aşează 

simbolurile ce  reprezintă asemănările dintre cei doi termeni cheie. 

În cercurile situate în exterior la dreapta şi la stânga termenilor cheie se înscriu 

caracteristicile, particularităţile sau deosebirile. 

➢ Ciorchinele 

-stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei; 

-permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă. 

ETAPE: 

• Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul sau în partea de sus a tablei/foii de hârtie. 

• Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene, jetoane, legate de tema 

dată. 

• Se fac conecxiuni, de la titlu la lucrările copiilor, acestea se pot face cu linii trasate de la nucleu la 

contribuţiile copiilor sau a grupurilor. 

• Este bine ca tema propusă să fie cunoscută copiilor, mai ales când se realizează individual. 

➢ Cubul 

ETAPE 

• se formează grupuri de 4-5 copii; 

• fiecare copil din grup interpretează un rol în funcţie de sarcina primită (rostogolici, isteţul, ştie tot, 

umoristul, cronometrorul); 

• copiii rezolvă sarcina individal sau în grup, într-un timp dat; 

• prezintă pe rând răspunsul formulat. 

➢ Pălăriile gânditoare 

• Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul 

discuţiilor, extrage concluzii – clarifică/alege soluţia corectă. 

• Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni, oferă informaţia brută 

aşa cum a primit-o – informează. 

• Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele întâlnite, nu se 

justifică – spune ce simte. 

• Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri, pericole, greşeli la soluţiile propuse, exprimă 

doar judecăţi negative – identifică greşelile  

• Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, caută alternative (Ce trebuie făcut?) 

– generează idei noi. 

• Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist 

posibilităţile- creează finalul.  

➢ Mozaic 

 ETAPE: 

1. Stabilirea temei şi împărţirea în 4-5 subteme 

2. Organizarea grupelor de învăţare 

3. Constituirea grupelor de experţi 

4. Activităţi în echipa iniţială de învăţare 
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5. Evaluare 

➢ Diagrama Venn 

Etape: 

1. Comunicarea sarcinii de lucru. 

2. Activitatea în pereche sau în grup. 

3. Activitate în grup. 

4. Activitate frontală. 

În studiile privind activitatea în colaborare, Swing şi Peterson (1982) au observat că 

elevii cu rezultate mai slabe au beneficii de pe urma participării în grupuri heterogene compuse din 

elevi cu rezultate şcolare diferite în comparaţie cu participarea în grupuri omogene de elevi cu 

rezultate slabe. 

 

Bibliografie: 

1.Bocoş Muşata, Avram Iftinia, Catalano Horaţiu, Someşan Eugenia, “Pedagogia învăţământului 

preşcolar. Instrumente didactice”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009 

2.Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, “ Metode şi tehnici interactive de 

grup” 
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Proiectarea unei activităţi la o clasă cu program „Step by step” 

 

 
                                                                                                  Prof. Simion Daniela  

                                                                                          Liceul Pedagogic „N.Iorga” Botoşani 

 

 

            Programul„Step by Step” pentru învăţământul primar este destinat organizării programei 

didactice în funcţie de copii. Într-o clasă organizată pe principiul dezvoltării, interesele şi nevoile 

copiilor ajută la stabilirea materiei ce urmează a fi predată. Fiecare copil este un individ ce are trăsături 

specifice, ritm şi particularităţi proprii. De aceea predarea este orientată în funcţie de necesităţile 

copilului. În clasa „Step by Step” învăţarea se face în ritmul propriu al copilului încurajându-se 

modurile personale de a înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere.    

Modelul de proiectare didactică „Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie” realizat în 1995 

de Kurtis S. Meredith şi Jeannie L. Steele, este un cadru favorabil formării şi dezvoltării gândirii 

critice şi integrării creative a informaţiilor. Autorii modelului consideră că o lecţie, pentru a-şi atinge 

obiectivele , este structurată pe trei părţi, cuprinzând: 

           ·   activităţi de evocare sau reactualizare a cunoştinţelor şi experienţelor, în mod sistematic sau 

aleatoriu, pe care elevii le au despre subiectul propus în lecţie; 

          ·   activităţi de realizare a sensului, prin accesibilitatea şi înţelegerea cunoştinţelor predate; 

          ·   activităţi de reflecţie critică asupra cunoştinţelor dobândite pentru a facilita integrarea lor în 

propriile scheme cognitive.La aceste trei grupe se poate adăuga o a patra, numită de extindere, în 

timpul căreia elevii pot dezvolta noţiunile sau ideile dobândite sau pot exersa aplicaţii specifice. 

Vă propun un exemplu de proiectare didactică realizată la clasa I „Step by step” pe modelul 

Evocare / Realizarea sensului / Reflecţie . 

CLASA: I B STEP BY STEP 

ACTIVITATE:  

• INTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

• POVESTEA ZILEI 

TEXT SUPORT : „Puterea primăverii” de Mihnea Moisescu 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

O1- să citească în ritm propriu mesajul şi agenda zilei;           

O2- să completeze calendarul zilei; 

O3- să rezolve exerciţii matematice pornind de la data calendaristică; 

O4- să participe la discuţii, prezentând noutăţile şi formulând întrebări şi răspunsuri; 

O5- să-şi susţină părerea cu argumente logice;  

O6- să desprindă informaţii de detaliu din mesaj, identificând semnele sosirii primăverii; 

O7 – să rezolve rebusul colaborând cu colegii de grupă; 

O8- să asculte activ textul citit de învăţător; 

O9- să formuleze predicţii în legătură cu textul propus. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: activ – participativă 

Resurse procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, lectura explicativă, munca independentă, 

munca în echipă , metoda lecturii predictive ,  „Amestecă- îngheaţă- formează 

perechi!”,brainstorming-ul, „cartonaşul de ieşire” 

Resurse materiale: fişe de lucru, jetoane, planşă, panoul „Totul despre azi!”, post-it-uri. 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 

Forme şi tehnici de evaluare : observaţia sistematică, evaluare orală. 
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Momente

le 

activităţii 

Obiec

tive 

operaţ

ionale 

Unităţi de conţinut Strategii didactice 

Resur

se 

proce

durale  

Resurse 

materiale  

Forme de 

organizare  

1. 

Captarea 

atenţiei 

 

 

O1 

 

 

 

O2  

 

 

O3 

 

INTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

cu următoarele momente: 

a) Joc de activizare 

b) Calendarul naturii 

c) Noutăţi 

d) Agenda zilei 

Jocul de energizare „Amestecă- 

îngheaţă- formează perechi!”. 

( Cum este primăvara?) 

Completarea calendarului naturii, 

prezentarea noutăţilor, citirea 

agendei zilei. 

 

 

Explic

aţia 

 

 

 

 

 

Conve

rsaţia 

 

Brains

tormin

g-ul 

 

Planşă cu 

floarea 

primăverii 

 

Planşă cu 

mesajul 

zilei 

 

Post-it-uri 

în formă de 

fluturi 

 

Panoul 

„Totul 

despre azi” 

Activ. 

Frontală/ în 

perechi 

 

 

 

2. 

Anunţare

a temei 

şi a 

obiectivel

or 

 

 

 

Elevii sunt informaţi că pe parcursul 

activităţii vor discuta despre 

anotimpul primăvara şi vor asculta 

o poveste despre primăvară. 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

frontală 

3. 

Dirijarea 

învăţării 

 

  

 

 

 

 

O4 

 

 

O5 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

Proiectare pe cadrul ERR-E ( 

Evocare- Realizarea sensului-

Reflecţie-Extindere):   

1.Evocare:  

Discuţie pe baza mesajului zilei ( 

semnele sosirii primăverii, 

completarea cuvintelor lipsă, 

găsirea unor însuşiri pentru 

primăvară) 

Se citeste mesajul zilei. Se 

completează spatiile punctate cu 

cuvintele „primăvară” şi „ghiocel”. 

Se pun întrebări cu referire la 

semnele sosirii primăverii. Se 

poartă o discuţie cu elevii ce are ca 

temă transformările petrecute în 

natură. 

La sarcina de lucru de la mesajul 

zilei, elevii vor scrie pe un post-it în 

formă de fluture cum cred ei că este 

primăvara.  

Activitate pe grupe 

Elevii sunt împărţiţi în şase grupe. 

  

Lectur

a 

explic

ativă 

 

 

Lectur

a 

predict

ivă 

Conve

rsaţia 

euristi

că 

 

 

 

 

Brains

tormin

g-ul 

Munca 

 

 

Textul 

suport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

frontală şi 

individuală 
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O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O9 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

    

Fiecare grupă va avea de completat 

un rebus. Soluţia rebusului este 

„Puterea primăverii”.  

 

2. Realizarea sensului: 

Metoda predicţiei 

Se anunţă elevii că vor face predicţii 

pe baza  textului „ Puterea 

primăverii” de Mihnea Moisescu  

urmând paşii: 

a) Se citeşte un fragment de 

text. 

b) Se fac predicţii in legătură 

cu ceea ce se va întâmpla. 

c) Se citeşte următorul 

fragment. 

d) Se confirmă faptele ce s-au 

petrecut cu adevărat. 

Se procedează la fel cu fiecare 

fragment al textului până când 

acesta se citeşte integral. 

Se discută cu elevii mesajul 

textului. 

Se vor explica sensul unor cuvinte şi 

expresii, se vor clarifica unele 

situaţii.  

Se apreciază ideile originale ale 

elevilor, legate de mersul 

întâmplării. Se discută predicţiile 

făcute şi se observă măsura în care 

ele s-au dovedit a fi adevărate. 

 

   La finalul lecturii se  verifică dacă 

elevii au fost atenţi şi au înţeles 

textul cu ajutorul întrebărilor. 

 

3. Reflecţia:  

Se citeşte poezia numită „Cuvântul 

furat”. Elevii vor găsi „cuvântul 

furat” prin aşezarea în ordine a unor 

litere de pe petalele florii ( fişa de 

lucru) obţinând în final, cuvântul 

IUBIRE.  

Se dirijează elevii în completarea 

unui acrostih pornind de la cuvântul 

iubire. 

4.Extindere:  

Se cere elevilor sa găsească un alt 

element al naturii care putea dovedi 

„puterea primăverii”. 

„Cartonaşul de ieşire”- 

în 

echipă 

 

 

 

 

 

 

Metod

a 

lecturii 

predict

ive 

 

 

 

 

 

 

 

Explic

aţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectur

a 

explic

ativă 

 

 

 

 

 

munca  

indepe

ndentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezia 

„Cuvântul 

furat” 

 

 

 

 

 

 

Cartonaşe 

în formă de 

floare 

 

 

Activ. pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

Activ.fronta

lă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ.fronta

lă 

 

Activ.indep

endentă 

 

 

 

Activ.fronta

lă 

 

Activ.indep

endentă 
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Fiecare copil va scrie pe un cartonaş 

un cuvânt care reprezintă în opinia 

lor „puterea primăverii”. 

  

  

7. 

Încheiere

a 

activităţii 

 Copiii sunt recompensaţi cu jetoane 

în formă de flori. 

Cântecul „Primăvara”. 

 

 

Exerci

ţiul 

 

Jetoane 

 

 

Activ. 

frontală 

 

Modelul  Evocare / Realizarea sensului / Reflecţie este un cadru integrat care îi încurajează 

pe dascăli să caute modalităţi de a-i stimula pe elevi să înveţe activ şi de a le forma şi dezvolta 

gândirea critică prin lecţiile lor.  

  Un învăţământ în care se pune accent pe dezvoltarea oamenilor ce vor putea să înveţe toată 

viaţa, să poată inventa şi colabora pentru a se realiza în profesiile viitoare, se impune cu necesitate 

să existe în prezent.  

Cu toate că stilul de lucru într-o clasă  „Step by Step” pare mai tolerant, având în centru 

motivarea copilului pentru descoperire, cultivarea responsabilităţii personale şi a capacităţii de a 

decide în cunoştinţă de cauză între mai multe alternative, efectul este formarea unei personalităţi 

autonome. 

 

Bibliografie : 

1. Cerghit I. “Procesul de învăţământ – cadrul principal de instruire şi educare a  elevilor” 

EDP, Bucureşti 1999. 

2. Cosmovici A. “Psihologie şcolară” Polirom, Iaşi, 1996. 

3. Genevieve M.,”De ce şi cum evaluăm” , Polirom, Iaşi, 2000,pg.42 

4. Kate Burke Walsh, „Predarea orientată după necesităţile copilului”, Cermi, Iaşi, 1999, 

pg.233 

5. Oprescu N. “Curs de pedagogie” EDP, Bucureşti 1998. 

6. Stoica A. , „Reforma evaluării în învăţământ”, Sigma, Bucureşti, 2000,pg.51 
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ABORDAREA INTEGRATĂ DIN PERSPECTIVA IMPACTULUI ÎN 

SUSȚINEREA COMPORTAMENTALĂ 
 

 

Prof.înv.preșcolar Soponaru Ana Petronela 

Grădinița P.P. nr.9 Piatra Neamț 

Școala Gimnazială nr.3 Piatra Neamț 

  
 

            Prin abordarea integrată a activităților din grădiniță, facem ca granițele dintre tipurile și 

categoriile de activități să dispară și studiem tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a mai 

multor științe.În DEX,conceptului  a integra îi corespund următoarele: a include,a îngloba, a 

încorpora, a armoniza într-un tot, iar integrarea ca sintagmă este explicată ca: reuniunea în același 

loc, respectiv în aceeași activitate a mai multor activități de tip succesiv. 

           Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice cât mai mult, atât efectiv,cât 

și afectiv,prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conținutului cu ajutorul 

experiențelor diverse, exersării tuturor analizatorilor învățării prin descoperire. 

           Pentru a fi posibilă abordarea în maniera integrată, educatoarea stabilește clar, precis 

obiectivele și conținuturile activităților zilnice, iar pe baza acestora concepe un scenariu cât mai 

interesant al zilei. Întreg programul se desfășoară prin joc, dar nu un joc întâmplător, ci unul organizat, 

în care copilul are prilejul să exploreze medii diferite și să îndeplinească sarcini fie individual, fie în 

grup. 

         În activitățile integrate, abordarea realității se face printr-un demers global, granițele dintre 

categorii și tipuri de activități dispar, se contopesc într-un scenariu unitar și de cele mai multe ori 

ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor științe. 

       În cadrul Cercului Pedagogic al educatoarelor, am realizat o activitate integrată cu tema 

„Greierele și furnica” care a înglobat toate activitățile din programul unei zile și care, de obicei se 

desfășoară mult mai lejer și mai detaliat pe parcursul întregii zile. Mai mult de atât, în ADE-ul 

Educație pentru societate am înglobat elemente din mai multe domenii 

experiențiale(DȘ,DEC,DLC).  

     Am promovat astfel, învățarea centrată pe copil, acesta beneficiind de: 

- posibilități de a se manifesta natural, fără a sesiza că această activitate este impusă 

- învățarea prin lucru și efortul propriu al copiilor 

- mai multă libertate în acțiune 

- oportunitatea de a se implica în pregătirea activităților, căutând și aducând diferite materiale 

de acasă 

- sporirea încrederii în propriile posibilități 

- metode noi activ-participative. 

     Așadar, abordarea integrată a activității desfășurate,ca formă de liberă exprimare și acțiune, a 

urmărit impactul asupra copilului în susținerea cognitivă (cunoștințe despre 

toamnă,cereale,fructe,legume,forme geometrice,culoare,mărime),în susținerea 

aptitudinală(selectarea semințelor,ornarea sticlelor,turnarea semințelor în sticle),dar și în susținerea 

comportamentală. 

       Din perspectiva  impactului în susținerea comportamentală, am oferit următoarele 

oportunități: 

- încurajarea diferitelor tipuri de comportament: să se manifeste, să observe, să gândească, să-

și exprime ideile, să interpreteze date, să-și asume roluri și responsabilități 

- o mai bună cunoaștere  a copiilor între ei 

- stabilirea de relații de cooperare între copii 



 

108 

 

- educarea capacității de a lucra în grup, de a ajuta la îndeplinirea sarcinilor echipei 

- formarea stimei de sine și dezvoltarea spiritului participativ. 

            Scopul activității, la nivel comportamental a fost cultivarea sentimentului de dragoste 

pentru muncă și pentru cei care muncesc, formarea unei conduite morale de cinste, corectitudine, 

întrajutorare, respect pentru cei din jur. 

    Am început cu Întâlnirea de dimineață, unde obiectivul a fost participarea activă, în vederea 

stimulării comunicării, favorizării interrelaționării și formării comportamentului empatic. 

    La ALA 1 am avut ca obiectiv colaborarea în cadrul grupurilor mici, în vederea rezolvării sarcinilor 

stabilite. 

    Mergând mai departe, la ADE - Educație pentru societate(Joc didactic interdisciplinar), unde 

am înglobat elemente din mai multe domenii experiențiale(DȘ,DEC,DL), prin folosirea metodelor 

moderne Diagrama Venn, Piramida, Explozia stelară, Schimbă perechea, Învățarea prin cooperare , 

am urmărit următoarele obiective la nivel comportamental: 

- aprecierea în situații concrete a unor comportamente și atitudini în raport cu normele 

prestabilite și cunoscute 

- stabilirea în relațiile cu cei din jur stări afective pozitive de toleranță,prietenie,armonie 

- exprimarea de stări sufletești prin mișcare, muzică, artă 

- disponibilitatea în îndeplinirea sarcinilor propuse 

- colaborarea în vederea realizării sarcinilor în perechi 

- stabilitate și perseverență în activitatea desfășurată 

- cooperarea cu toți colegii, manifestând îngăduință și toleranță(comportamentul empatic) 

- capacitatea de a rezolva situații conflictuale sau neprevăzute 

- dezvoltarea capacității de înțelegere față de alte persoane 

- găsirea de soluții pentru a ajuta greierele 

- promovarea respectului față de insecte și animale și față de unele practici pozitive inspirate 

din viața lor 

- să iubească munca și pe cei care muncesc 

- să înțeleagă că orice muncă, bine făcută, merită să fie apreciată și răsplătită. 

     Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din domenii de 

cunoaștere diferite, într-o structură unitară axată pe învățare, în condiții agreabile, relaxante, fără 

conștientizarea de către copii a efortului depus.El imprimă activității didactice un caracter dinamic și 

atrăgător, induce o stare de bucurie și de destindere care previne monotonia și oboseala și fortifică 

energiile intelectuale și fizice ale copiilor. 

   Atunci când conținuturile pedagogice sunt abordate interdisciplinar, copilului i se oferă posibilitatea 

să-și aplice cunoștințele însușite din diverse domenii, prin punerea în practică a propriilor inițiative, 

prin asumarea de responsabilități - e responsabil de propriul comportament, cuvânt, atitudine- prin 

accelerarea abilităților de comunicare, descoperindu-și astfel capacitățile și limitele.  

     Închei cu două citate din Augusto Cury ”Părinți străluciți, profesori fascinanți”: 

      „Fiți conștienți că a educa înseamnă pătrunderea fiecăruia în lumea celuilalt” 

      „A educa nu înseamnă a repeta cuvinte, ci înseamnă a crea idei și a produce o stare de 

încântare”. 
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Trecerea la predarea exclusiv online ridică 

unele probleme,  în timpul pandemiei de 

coronavirus. Cercetătorii analizează mai multe 

studii privind competențele profesorilor în 

domeniul online și accesul elevilor la internet și 

ajung la concluzia că există gospodării care nu au 

acces la internet sau semnal la telefon, ori nu au un 

computer/laptop/tabletă/telefon mobil, iar nivelul 

competențelor digitale este destul de scăzut. 

În plus, sunt familii cu mai mulți copii în 

care părinții care lucrează de acasă trebuie să 

împartă resursele TIC și spațiul de lucru cu copii lor. ”Părinții fără competențe digitale, mai ales cei 

care nu lucrează de acasă și sunt plecați în timpul zilei, nu pot sprijini copiii în vederea utilizării 

adecvate a resurselor online, iar imposibilitatea interacțiunii fizice face dificilă învățarea în grupul de 

egali.  Multora dintre elevi le lipsește o imprimantă și consumabile necesare tipăririi fișelor de lucru 

sau a materialelor primite. 

Sisteme educaționale din întreaga lume trec zilele acestea prin nevoia de a se reinventa, dată 

fiind situația în care milioane de elevi își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor. Ce putem 

face însă în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se întâmple? Cum ne 

adaptăm la predarea on-line? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum influențează 

aceasta procesul de învățare? 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației.  Practic, mult 

din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de 

comportamentul profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația 

cu elevii săi, iar această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel 

încât în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară.  

Datele arată că după o perioadă lungă de timp (câteva săptămâni) petrecută doar în online 

motivația dispare și că e tot mai dificil să-i ții implicați pe copii. Dar nu este imposibil. 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au 

predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc 

să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, 

poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii 

pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de 

capacitatea de a fi autodidact). 

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, 

https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-04-29-23945977-0-2020-florian-policy-note.pdf
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-04-29-23945977-0-2020-florian-policy-note.pdf
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exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale 

paradigmei educaționale. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea în totalitate în mediul online.  

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

elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile 

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

independent. 

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

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

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi/studenți. 

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

tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul 

online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, 

a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, 

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

astfel de experiență didactică. 

Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 

determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 

cadrele didactice și elevi/studenți. 

 În cele mai multe situații, cadrele didactice și/sau elevii, au accesat diferite forme 

educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la mijloace de comunicare informaționale 

precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul Drive, Skype, la platforme educaționale 

variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta free - Google Meet, 

Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl, Digitaliada, până la platforme 

educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom, 

Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională Moodle cu precădere pentru mediul 

universitar). 

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

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

învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces 

facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor care trebuie să dețină 

abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea 

resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de 

organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități 

de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea 

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

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

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

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

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

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

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

în planul scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat 

din partea profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului 

de motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan 

emoțional, prin manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe 

cu profesorul/colegii. Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de frustrare 

și a nivelului de stres , ceea ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția 

sindromului de burnout. 
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Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă 

are efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care 

ne aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul 

educațional. 
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Metode de evaluare în predarea morfologiei la gimnaziu 

 
Profesor  LUCIA ȘTEFĂNESCU 

Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga”, Botoșani 

 

 

       Metoda de evaluare a fost definită ca o modalitate prin care se dă ocazia elevilor, să-și prezinte 

cunoștințele dobândite pe parcursul unei lecții, a unui capitol, semestru sau la sfârșitul unui an școlar, 

prin intermediul unor instrumente diferite care trebuie adecvate obiectivelor urmărite. 

       Astfel, procesul evaluativ cuprinde trei etape care se află într-un raport de relație și anume:  

➢ măsurarea ( verificarea cunoștințelor pe baza obiectivelor evaluate); 

➢ aprecierea (emiterea unei concluzii în urma datelor obținute prin masurare); 

➢ decizia ( măsurile luate pentru îmbunătățiirea rezultatelor școlare). 

       Metodele de evaluare se pot clasifica astfel: 

o metode de evaluare tradiționale; 

o metode de evaluare complementare (moderne). 

 

• Metodele de evaluare tradiționale 

       Se cunoaște faptul că în ceea ce privește evaluarea noțiunilor de gramatică în mod tradițional, s-

au constatat numeroase lacune, deoarece: 

- în primul rând accentul cade pe expunerea unor informații de teorie și nu pe formarea unor 

priceperi și deprinderi practice; 

- uneori nu se respectă strict particularitățile de vârstă; 

- notarea se utilizează ca un instrument de corectare a informațiilor expuse de elevi. 

       Din cadrul metodelor de evaluare tradițională fac parte: 

❖ Probele orale 

❖ Probele scrise 

       Probele orale constau în chestionarea orală de către profesor, a elevilor. 

       Acest lucru se poate realiza individual, frontal sau colectiv, cu scopul de a se verifica volumul și 

calitatea cunoștințelor elevilor. 

       Pentru ca această metodă să fie eficientă trebuie ca întrebările să fie formulate clar și corect, iar 

nivelul acestora să crească progresiv, depășindu-se simpla redare a unor cunoștințe. 

       Probele scrise constau în chestionarea scrisă de către profesor, a elevilor. 

       Acestea necesită o perioadă de timp bine precizat, nepermițând un feed-back imediat. 

       Printre tipurile de probe scrise se numără: 

- testele scurte, neanunțate cu o perioadă de tip scurtă; 

- testele de la sfârșitul unei unități; 

- lucrările semestriale, etc. 

 

• Metodele de evaluare complementare 

       Pentru îmbunătățirea procesului de evaluare, pe lângă metodele tradiționale de evaluare, au 

apărut și metode complementare de evaluare. Acestea din urmă, vin ca o completare a primelor și nu 

cu scopul de a le înlocui, ci în vederea unei evaluări flexibile, care să răspundă nevoilor elevilor. 

Astfel că prin utilizarea metodelor de evaluare complementară, accentul cade pe evaluarea de tip 

formativ, implicându-i pe elevi activ în procesul lor de formare. 

       Dintre metodele de evaluare complementară cel mai des utilizate sunt: 
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➢ Metoda portofoliului 

➢ Referatul 

➢ Proiectul 

➢ Observarea sistematică a elevilor 

➢ Eseul de cinci minute 

➢ Turul galeriei 

➢ Metoda teoriei inteligențelor multiple 

➢ Autoevaluarea 

  

❖ Metoda portofoliului 

       Portofoliul este o metodă de evaluare complementară, care prezintă evoluția, cât și performanțele 

elevilor, având rolul de a-i motiva. 

       Însă portofoliul nu este doar o formă motivațională, ci și o însumare de instrumente de evaluare, 

sub raport cantitativ și calitativ, realizat pe o durată mare de timp. 

       Pedagogii au realizat o prezentare generală a tipurilor de portofolii, printre acestea numărându-

se: 

- portofoliul de prezentare sau introductiv; 

- portofoliul de lucru sau de progres; 

- portofoliul de evaluare. 

       Portofoliul poate să conțină: referate, eseuri, pliante, fișe recapitulative, teste, fișe de exerciții, 

fișe de lucru, observații, etc. 

       Structura și componența unui portofoliu este stabilită de la începutul anului școlar, de către 

profesor și comunicată mai apoi elevilor.  

       Tematica portofoliului trebuie să aibă surse bibliografice diferite, pentru aprofundarea a cât mai 

multe informații. 

       El se realizează într-o anumită perioadă de timp, indicată tot de profesor. 

       Pentru evaluarea portofoliului, elevul va prezenta ceea ce a lucrat, în fața clasei sau profesorului. 

Pe baza unei grile de evaluare, profesorul va realiza evaluarea portofoliului. 

       Ca un dezavantaj al acestei metode, este acela că necesită o perioadă de timp mai îndelungată 

pentru realizare și pentru evaluare, iar grila de evaluare trebuie să fie strictă. 

❖ Referatul dezvoltă deprinderile de muncă individuală, fiind în același timp o metodă de 

evaluare prin care se dorește a se identifica gradul de aprofundare al elevilor pe o anumită 

temă sau segment de programă școlară. 

       De regulă, referatul are 3-4 pagini și este prevăzut cu o parte introductivă, cuprins, concluzii și 

bibliografie. 

       El poate fi prezentat de persoana care l-a realizat, în fața clasei sau profesorului. Evaluarea 

acestuia realizându-se pe baza unei grile de evaluare. 

❖ Proiectul este o metodă de evaluare complementară, care îi antrenează pe elevi în  

diverse activități, având ca scop realizarea unei cercetări asupra unei teme date, atât la nivel 

individual, cât și în grup. 

       Realizarea proiectului începe în clasă, se continuă acasă și se finalizează tot în clasă. 

       Evaluarea acestuia se face tot pe baza unei grile de evaluare realizată de profesor. 

❖ Observarea sistematică a elevilor are la bază un set de trei instrumente și anume: 

fișa de evaluare, scara de clasificare și lista de verificare. 

       În fișa de evaluare se vor înregistra evenimente imporante ce vizează comportamentul elevului, 

dar și interpretările profesorului.  

       Scara de clasificare cuprinde comportamente însoțite de scara Liket. Prezentarea unui număr de 
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enunțuri în raport cu care, elevul trebuie să-și manifeste răspunsul, notat prin: acord, dezacord, 

indecis, etc. 

       Lista de verificare este asemănătoare cu scara de clasificare, constând în prezența/ absența unei 

caracteristici, fără formularea unei concluzii. 

       Aceasta se poate realiza pe perioade scurte de timp (pe parcursul unei lecții) sau pe perioade mai 

îndelungate de timp (o unitate, un semestru). 

❖ Eseul de cinci minute este o metodă utilizată în faza de reflecție, care constă în  

realizarea de către elevi a unui scurt eseu, despre o anumită secvență din lecție, sau o întrebare legată 

de un termen, în timp de cinci minute. 

       După realizarea scurtului eseu, profesorul solicită elevilor prin sondaj să prezinte ceea ce ei au 

lucrat. 

❖ Turul galeriei este o metodă care se utilizează în cazul activităților care se finalizează  

cu realizarea unui poster sau colaj. 

       Etape: 

- împărțirea clasei în grupe de câte 3-4 elevi; 

- elevii primesc sarcinile de lucru; 

- într-un anumit timp dat, ei lucrează pe grupe; 

- prezintă apoi ceea ce au lucrat, colegilor de clasă, colajul/ posterul fiind afișat într- un loc 

vizibil; 

- se vizitează pe echipe posterul/colajul; 

- elevii care au vizitat colajul/ posterul își notează impresiile și observațiile; 

- fiecare grupă își prezintă observațiile făcute; 

- se reia apoi turul galeriei; 

- prezentarea finală a produsului finit; 

- evaluarea. 

       Evaluarea se va face de profesor, pe baza unor criterii elaborate de el, care este moderatorul 

acestei activități. 

❖ Metoda teoriei inteligențelor multiple 

       Este o metodă centrată pe fiecare elev, în parte, pe propriul tip de inteligență. 

      Astfel că Howard Gardner propune opt tiputi de inteligență: 

- Inteligența lingvistică 

- Inteligența logico-matematică 

- Inteligența spațio-vizuală 

- Inteligența muzicală 

- Inteligența corporal-kinestezică 

- Inteligența naturalistă 

- Inteligența interpersonală 

- Inteligența intrapersonală. 

       Profesorul pe baza observării sistematice a elevilor, în momentul rezolvării diferitelor tipuri de 

sarcini de lucru, poate încadra fiecare elev într-una din cele opt tipuri de inteligență. 

       Astfel că el poate trasa sarcini diferite fiecărui elev în parte, în funcție de tipul de inteligență 

deținut, favorizând toți elevi spre obținerea de rezultate bune, în urma evaluării. 

❖ Autoevaluarea constă în aprecierea propriilor rezultate de către fiecare elev în parte.  

       Fiecare elev trebuie să-și cunoască nivelul de cunoștințe, asumându-și rolul de participant în 

propria formare, iar profesorul primește confirmarea elevului la rezultatele deja constatate. 

       Se poate realiza cu ajutorul unui chestionar sau pur și simplu prin prezentarea frontală a propriilor 
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opinii. 

Model de chestionar de autoevaluare: 

Ce te-a impresionat mai mult în lecția de astăzi? 

Ce anume ai vrea să reiei? 

Ce nu ți-a plăcut la activitatea de astăzi? 

Ce ai vrea să înveți pe viitor? 

Ce notă ți-ai da pentru implicarea ta în activitatea de astăzi? 
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METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE  

LA ŞTIINŢE ALE NATURII 
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Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea 

gândirii critice, a creativităţii. Aceste metode se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, 

care implică activ elevii, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a 

produce idei şi opinii proprii argumentate şi de a le comunica celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa 

informaţiile.  

Modernizarea învăţământului implică şi înnoiri metodologice, concomitent cu restructurări la 

nivelul finalităţilor. Principalele direcţii de dezvoltare a metodologiei didactice pot fi: 

- promovarea metodelor activ-participative; 

- accentuarea caracterului formativ şi euristic al metodelor; 

- valorificarea metodelor tradiţionale în direcţia activizării elevilor;  

- extinderea metodelor bazate pe acţiunea practică;  

- deschiderea metodologiei faţă de cerinţele educaţiei permanente;  

- îmbinarea metodelor de învăţare individuală cu cele de învăţare prin cooperare. 

Învăţământul modern solicită aplicarea metodelor active şi interactive, a celor care dezvoltă 

gândirea critică. Metodele moderne sunt diverse şi într-o continuă dezvoltare. În cadrul orelor 

folosesc diverse metode moderne care asigură o învăţare activă, cultivă cooperarea şi nu competiţia, 

iar elevii se deprind cu strategia cercetării.  

Experimentul este o metodă de explorare directă a realităţii, constând într-o observare 

provocată şi dirijată de anume ipoteze, ce urmează a fi verificate experimental. Potrivit statisticilor, 

gradul de retenţie al informaţiei creşte, de la 5-10% în cazul expunerii, la 80-85% în cazul 

experimentului desfăşurat de elev.  

În practica şcolii sunt cunoscute mai multe tipuri de experimente: experimentul demonstrativ, 

utilizat pentru a dovedi sau verifica un adevăr ştiinţific; experimentul de însuşire a unor priceperi şi 

deprinderi pentru a mânui unelte şi aparate utilizate în diferite activităţi tehnice; experimentul 

aplicativ în cadrul căruia elevii verifică şi aplică cunoştinţe teoretice; experimentul de investigare şi 

descoperire, unde sunt cercetate şi descoperite anumite adevăruri ştiinţifice.  

În cadrul lecţiilor ,,Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei în natură” am propus 

activităţi stimulative, care au ca obiectiv dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor. Scopul a fost 

acela de a-i incita pe copii spre cunoaştere, dar astfel încât totul să pară un joc, să se relaxeze şi să se 

destindă.  

Elevii au realizat următoarele activităţi:  

*Ciorchinele – Apa (nevoia de bază a vieţuitoarelor, mediu de viaţă, resursă naturală, poluarea 

apei, modalităţi de economisire a apei);  

*Identificarea stărilor de agregare ale apei;  

*Să experimenteze şi să explice trecerea apei dintr-o stare de agregare în alta;  

*Să descrie experimentele efectuate;  

*Să descopere cum se mişcă apa. De ce plouă? De ce gheaţa pluteşte?;  

*Să experimenteze şi să explice circuitul apei în natură;  

*Apa – duşman sau prieten?;  

*Realizarea de grafice privind consumul de apă dulce (ieri/azi);  

*Să realizeze afişe privind reducerea consumului inutil de apă.  
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Din lecţiile anterioare elevii posedă cunoştinţe despre apă, resurse naturale, mişcarea apei pe 

Pământ, schimbări ale stării de agregare, circuitul apei în natură, poluarea apei. În vederea 

reactualizării cunoştinţelor elevilor li se propune provocarea ,,Ciorchinele”, fiind încurajaţi să 

gândească liber şi să noteze cuvinte sau sintagme care le vin în minte privind imaginile primite. 

Toate aceste discuţii generate invită copiii de la început la investigare, mai întâi prin 

provocarea propusă, apoi demersul ştiinţific propriu-zis. Am realizat cu elevii experimentul ,,Cum se 

mişcă apa? 

Resursele necesare sunt: o ramură de ţelină sau o tulpină dintr-o floare, un borcan de sticlă, 

apă, cerneală albastră sau roşie. Modul de lucru: Se pune apă în borcan şi se colorează cu câteva 

picături de cerneală. În apa colorată se introduce ramura şi se ţine într-o încăpere caldă. Ce se 

întâmplă? După câteva ore sau o zi, ramura şi frunzele capătă culoarea cernelei. De ce? Dacă se taie 

ramura se poate observa că aceasta este formată din tuburi foarte mici în care apa colorată a urcat 

până la frunze.  

Elevii au făcut predicţii asupra subiectului supus investigaţiei. Cum vă aşteptaţi să arate 

ramura de ţelină după o zi? Au realizat observaţii periodice. La sfârşitul perioadei de observaţii, elevii 

au tras propriile concluzii în cadrul grupului: Cum s-a modificat planta? Cum îşi explică modificările 

observate?  

Au formulat concluzii. În tuburile foarte înguste apa se ridică la fel ca şi cum are fi atrasă în 

sus: acesta este fenomenul care permite plantelor să absoarbă prin rădăcini apa din sol şi astfel să 

ajungă la frunze. Folosindu-se de acest lucru, florarii colorează florile albe. Au completat fişa de 

experiment. Fiecare grupă a aranjat fişa de experiment pentru prezentare. Această sarcină poate fi 

temă pentru acasă. Se poate solicita realizarea unui poster/afiş din care să rezulte: ce şi-au propus să 

observe, cum au procedat, ce a făcut fiecare în echipă, ce rezultate s-au obţinut, ce concluzie se 

desprinde. Acest material poate fi completat cu fotografii din timpul perioadei de lucru, cu desene. 

Fiecare grupă prezintă fişa/ posterul/ afişul (îşi desemnează un purtător de cuvânt sau prezintă fiecare 

câte o parte). Prezentarea poate fi făcută într-o oră separată sau în cadrul unor evenimente şcolare 

(ziua şcolii). 

Experimentul 2 – De ce căldura usucă un obiect ud?  

Se folosesc două pahare de aceeaşi dimensiune, o farfurioară, un creion de colorat tip marker, 

apă. Se umplu cele două pahare cu aceeaşi cantitate de apă şi notează nivelul cu marker-ul, se acoperă 

unul dintre cele două pahare cu farfurioara şi se pun cele două pahare pe calorifer sau la soare.  

Ce se întâmplă? A doua zi, nivelul de apă din paharul descoperit e mai mic decât cel din 

paharul acoperit; iar nivelul apei din paharul acoperit e aproape neschimbat. De ce? Apa conţinută de 

paharul descoperit, prin efectul căldurii, se evaporă, deci este transformată în picături invizibile de 

vapori de apă care se amestecă cu aerul. Iată de ce corpurile ude se usucă la soare.  

Elevii fac predicţii asupra subiectului supus investigaţiei. Forma vasului are vreo legătură cu 

viteza de evaporare a apei? Vântul (curenţii de aer) sau respiraţia noastră scurtează timpul de 

evaporare? Dar căldura? Au notat observaţiile făcute în fişa de experiment şi au tras concluziile. Au 

modificat anumiţi factori şi au concluzionat: apa s-a evaporat mai repede din farfurie şi apoi din pahar, 

pentru că suprafaţa de contact, de atingere dintre apă şi aer, este mai mare în cazul farfuriei. Au luat 

două farfurii identice şi au turnat aceeaşi cantitate de apă în fiecare. Cele două farfurii se aşază la un 

capăt al mesei, cealaltă la celălalt capăt. Au luat o revistă şi au făcut vânt (doar la una din farfurii). 

Apa s-a evaporat mai repede. Deci, curentul de aer ajută mult grăbirea evaporării apei (rufele puse la 

uscat şi întinse pe frânghie, în curte, se usucă mai repede decât cele puse în cameră). 

În urma experimentelor elevii realizează materiale informative pentru ilustrarea unor rezultate 

din demersul investigativ. Astfel au înţeles că omul, folosindu-se de ştiinţă, cunoscând secretele 

naturii şi ale lumii înconjurătoare a reuşit să exploreze adâncurile mării, să folosească forţa apei, să 

înţeleagă modul în care curenţii reci şi calzi determină clima prin modificarea temperaturii. Elevii 

mai pot realiza experimente simple. De exemplu: pun la încolţit boabe de grâu pe o bucată de vată 

îmbibată cu apă, aşază farfuria la lumină, udă zilnic, apoi observă timp de trei săptămâni ce se 

întâmplă cu ele. Acest experiment va stârni cu siguranţă interesul mai ales dacă este realizat sub formă 
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de joc – ‚,Păpuşa vie”. Pentru a observa legătura dintre plante şi medii diverse de viaţă se alege un 

morcov mare, în care se fac câteva orificii (de aproximativ 2 cm adâncime). În acestea se sădesc un 

căţel de usturoi, o mică ceapă de arpagic, o sămânţă de fasole şi una de mazăre. Se instalează morcovul 

într-o farfurie care se pune într-un loc bine luminat şi suficient de cald, dar nu pe calorifer. Se udă 

zilnic orificiile plantate, cu ajutorul unei pipete. În scurt timp toate plantele vor încolţi şi vor începe 

să crească.  

Prin astfel de abordări ale mediului înconjurător elevii trec de la un nivel inferior la un nivel 

superior de gândire. Când întrebările şi gândirea rămân la nivelul literar sau la nivelul memoriei, 

cunoştinţele elevilor se aseamănă cu informaţiile dintr-o enciclopedie care stă prăfuită pe un raft. 

Elevii trebuie încurajaţi să observe, să compare, să sorteze, să facă predicţii, să experimenteze şi să 

împărtăşească informaţia obţinută. 

Folosind imaginea circuitului apei în natură le-am solicitat alcătuirea textului cu titlul ,,De 

vorbă cu o picătură de apă”, pentru care le-am cerut elevilor să îşi imagineze că mica picătură poate 

vorbi cu ei, stând liniştită în palma lor. Ea le poate şopti o poveste pe care ascultând-o, o vor scrie cu 

multă uşurinţă.  

Portofoliul, ca instrument de evaluare curentă îşi dovedeşte utilitatea furnizând informaţii 

esenţiale învăţătorului pe baza cărora acesta îşi poate întemeia o judecată de valoare validă şi 

pertinentă asupra performanţelor elevului pe o perioadă mai lungă de timp. Evaluarea cu ajutorul 

portofoliului trebuie să se bazeze pe un sistem de informaţii cuprinzând date şi indicatori care să 

permită urmărirea evoluţiei fiecărui elev în parte. 

La lecţiile despre medii de viaţă, am ales ca temă ,,Pădurea”. În mijlocul planşei este scris 

cuvântul nucleu ,,PĂDUREA”. Elevii spun cuvinte legate de tema propusă. Se notează cuvintele 

propuse de elevi, până la epuizarea ideilor sau până la expirarea timpului alocat. 

Metoda diamantului am folosit-o şi la tema ,,Pădurea-aurul verde al planetei”. Pornind de la 

întrebarea ,,Cum este pădurea?”, analizată în cadrul metodei ciorchinelui, am solicitat elevilor să 

completeze diamantul ,,Pădurea”. Ca text suport am folosit textul ,,Pădurea-bogăţia verde a planetei”. 

Problematizarea presupune crearea, în mintea elevului, a unor contradicţii, a unor aşa numite 

,,situaţii problemă” care să conducă la descoperirea întregului conţinut de idei al temei. Întrebare 

devine problemă numai în cazul în care trezeşte în mintea elevilor o contradicţie neaşteptată, o 

tensiune, o incertitudine, o uimire, care le stimulează interesul, le mobilizează capacităţile psihice şi 

îi determină o atitudine activă până la găsirea soluţiei. 

Învăţarea prin descoperire îi pune pe elevi în situaţia de a descoperi adevărul, reconstituind 

printr-o activitate proprie, drumul elaborării cunoştinţelor: de a vedea, a analiza şi a formula impresii 

despre fenomene necunoscute de ei.  

Consider că utilizarea metodelor alternative de predare, învăţare, evaluare este utilă, fiindcă 

stimulează crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între învăţător-elevi şi 

între elevi, facilitând un climat de învăţare plăcut, relaxat. 
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INSTRUMENTELE DIGITALE ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ 
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Lumea se schimbă, iar instrumentele digitale care ne ușurează (sau nu) viața se  multiplică și 

transformă exponențial. Metodele și mijloacele de învățare se diversifică și pătrund cu rapiditate în 

viața copiilor, uneori mai repede decât reușește   sistemul de învățământ  instituționalizat  să le 

implementeze. 

Cadrele didactice au rolul de a dirija elevii în utilizarea instrumentelor digitale, de a utiliza 

echilibrat aceste instrumente digitale în proiectarea didactică, pentru că, de descoperit, elevii 

descoperă aceste mijloace digitale singuri, uneori chiar înaintea profesorilor. 

Instrumentele digitale ce pot fi utilizate în proiectarea didactică, dar și în activitățile 

extrașcolare, cuprind manualele digitale, aplicațiile digitale - platforme, site-uri , platforme de 

socializare – Facebook, WhatsApp, Instagram, instrumente pentru editări digitale – Moviemaker, 

Musical.ly, dar si multe alte mijloace digitale. 

Utilizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică se poate realiza atât on line, cât și 

offline, având astfel avantajul utilizării necondiționate și pe o arie mult mai mare. 

 Manualele digitale au pătruns în lumea școlară relativ recent, dar utilizarea zilnică în cadrul 

lecțiilor a devenit o obișnuință, chiar o necesitate. Informațiile sunt prezentate într-o formă atractivă, 

accesibilă, folosindu-se culori, font-uri și dimensiuni variate. Online pot fi accesate o multitudine de 

manuale alternative, pentru toate materiile de învățământ și pentru toate clasele, ceea ce înlătură 

monotonia. Caracterul interactiv și dinamic al manualelor digitale atrage elevii de toate vârstele prin 

jocuri sau puzzle-uri, filmulețe demonstrative. Experimentele propuse,  activitățile  practice  

prezentate  sunt  extrem  de  instructive și  dezvoltă creativitatea elevilor, trezindu-le setea de 

cunoaștere. 

Conținutul manualelor digitale este updatabil prin conexiunile către o mulțime de link-uri ce 

oferă noi și noi deschideri către cunoașterea interactivă și  de actualitate. Chiar și cu un minim de 

mijloace tehnice – computer cu unitate de CD ( manualele digitale sunt distribuite gratuit în școli,în 

format electronic CD, împreună cu manualele clasice ), pot fi utilizate în orice școală, dar, în măsura 

în care sunt  folosite cu un videoproiector, tablete individuale, rețea internet sau tabla digitală, eficiența 

lor este maximizată. 

Manualele digitale sunt utilizate cu succes la ciclul primar în cadrul orelor de comunicare – 

lectura demonstrativă a unor texte literare realizată de mari actori sau modul de scriere al unei litere; 

de matematică – demonstrarea prin joc a unor relații matematice; de științe – experimente, filmulețe 

cu modul și mediul de viață al unor  animale și plante, ilustrarea unor fenomene fizice; de muzică – 

interpretarea unor fragmente muzicale demonstrative; de abilități practice și arte vizuale – imagini cu 

opere de artă celebre, etapele de lucru pentru realizarea unui obiect decorative; de limbi străine – 

rostirea corectă a cuvintelor dintr-o altă limbă. 

Fiecare lecție din manualele digitale este însoțită de exerciții aplicative pentru fixarea 

cunoștintelor, de jocuri și proiecte aplicative. 

Aplicațiile digitale contribuie simțitor la atragerea elevilor în procesul instructiv- educativ prin 

platforme digitale – elearning, e-twinning, disponibile  – unele gratuit – atât pentru elevi, cât și pentru 

profesori, dar și prin site-uri și aplicații interactive, personalizabile – Plickers, Kahoot, 

Makebelievecomics. 

Aceste aplicații digitale se pot integra atât în etapa de predare, cât și în evaluarea elevilor, care 
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se poate realiza astfel mult mai rapid, mai plăcut și poate reflecta evoluția, nivelul de cunoștinte al 

fiecăruia. Utilizarea instrumentelor digitale în proiectarea didactică trebuie alternate cu mijloacele 

clasice de predare, iar tipul lor trebuie schimbat și actualizat permanent pentru a nu crea senzația de 

monotonie. Participarea activă a elevilor în alegerea genului de instrumente digitale folosite are rolul 

de a mări  interesul acestora pentru folosirea lor. 

Instrumentele pentru editări digitale – Moviemaker – dezvoltă creativitatea, imaginația și 

spiritul de lucru în grup al elevilor. Competitivitatea nu mai este un stres, ci un mijloc atractiv pentru 

a evolua. 

Platformele de socializare – Facebook, WhatsApp – , au devenit mijloace indispensabile de 

comunicare și informare, asigurând un feed-back rapid (nu întotdeauna cel mai corect), dar și o relație 

permanent deschisă cu familia și societatea. 

Avantajele instrumentelor digitale sunt multiple. Ele dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă, 

chiar și de la distanță, sunt moderne și atractive. Faptul că sunt gratuite ajută la răspândirea lor rapidă 

în mediul școlar și extrașcolar. Aplicabilitatea lor este vastă, de la momentul predării de noi cunoștințe 

și deprinderi, pâna la o evaluare frontală rapidă, cu rezultate imediate și bine structurate. 

Utilizarea instrumentelor digitale în proiectarea didactică are și un caracter ecologic prin 

faptul că informațiile, evaluările stocate într-un format digital protejează natura, economisind hârtia 

și, ca atare, evitând tăierea pădurilor. 

 Toate aceste instrumente digitale pot fi considerate  „o armă cu două tăișuri” pentru că, dincolo 

de factorul de noutate, atractivitate și modernitate pe care îl reprezintă, pot deveni un pericol pentru 

elevi și profesori, dacă sunt utilizate excesiv, ducând la dependență, tulburări de personalitate, 

probleme de vedere, limitarea acțiunilor interumane și la ruperea de realitate. 
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Pandemia provocată de virusul SARS-CoV-2 a marcat umanitatea la începutul anului 2020, 

devenind o nouă ”piatră de încercare”, cumva similară celei de după primul război mondial. 

Tehnologia digitală de care dispunem reprezintă, la nivel mondial, soluția multor probleme, începând 

de la telemuncă până la educație, respectiv alternative pentru derularea în condiții cvasinormale a 

activităților societale. Alături de gravele probleme economice, sectorul educațional a fost la rândul 

său afectat. Acest context a impus o schimbare radicală a a mentalității oamenilor, precum și a 

sistemului educațional. 

Este cunoscut faptul că luarea deciziei suspendării cursurilor a luat pe nepregătite aproape pe 

toți participanții la actul instructiv-educativ: profesori, elevi, părinți. Mai mult, trecerea bruscă de la 

un învățământ clasic, face-to-face, la cel virtual, a creat în multe cazuri, adevărate seisme în actul 

educațional al multor țări, România nefăcând excepție. Predarea în sistem hibrid sau în totalitate 

online, lipsa echipamentelor tehnice, a competențelor digitale ale partenerilor educației au reprezentat 

și reprezintă reale provocări în a găsi noi soluții în fiecare zi pentru a face educație de calitate în 

România. Tocmai aceste provocări au creat un liant digital între profesori și elevi. 

Partenerii educației – profesori, elevi, părinți, înțeleg acum avantajele aduse de progresul 

tehnologic, în sensul că educația digitală, mult mai atractivă decât cea tradițională, va ajuta enorm 

generația actuală și cele viitoare. Aplicațiile IT dezvoltate (înainte de pandemie) pentru educația 

secolului al XXI-lea constituie azi noua tehnologie pentru pasiunile și aptitudinile creatoare de mâine. 

Învățarea digitală a înlocuit azi învățarea tradițională, făcându-i pe elevi să fie mai interesați 

să învețe și să-și extindă orizonturile. De la impactul pe care îl are asupra mediului nevoia de a folosi 

mai puțină hârtie pentru manuale și cărți, până la economisirea timpului prin acces rapid la informații, 

educația digitală s-a dovedit una atractivă deoarece oferă o modalitate eficientă de reducere a 

costurilor, de maximizare a resurselor, și de sporire a impactului asupra elevilor și profesorilor 

deopotrivă. 

Instrumentele digitale de învățare implică profesorii, elevii și părinții acestora deopotrivă, la 

un nivel profund, făcând educația mai productivă prin comunicare și dinamică, ceea ce nu se poate 

realiza în totalitate folosind numai metodele și mijloacele tradiționale. Soluțiile digitale de învățare 

pun astfel accentul pe metode de învățare care sunt constructive, colaborative și solicită implicarea 

elevilor, ceea ce îi face să se adapteze la lumea de după școală. 

În perioada perioada suspendării cursurilor sau în alte scenarii ale învățământului impuse de 

Ministerul Educației pe timp de pandemie, cadrele didactice și elevii Colegiului de Industrie 

Alimentară ”Elena Doamna” au utilizat la nivel instituțional platforma educațională Classroom. În 

aceste condiții, ca profesor ce predă discipline tehnologice, a trebuit pentru fiecare clasă și modul 

(discipline) să îmi creez clasele digitale și apoi să urmez pașii necesari susținerii activităților 

instructiv-educative online (invitații elevilor, crearea și postarea de fișe de documentare, fișe de lucru 

etc).  

Pentru a putea derula în bune condiții activitățile instructiv-educative, a trebuit, ca mulți dintre 

colegii mei, să regândesc planurile de lecții și să le adaptez la învățarea online. Chiar dacă pregătirea 

pentru fiecare oră și disciplină pe care le predau a necesitat un efort dublu față de varianta de 

învățământ clasic, trebuie să recunosc faptul că, utilizarea unei variate game de resurse, aplicații, 

platforme și softuri educaționale, mi-au transformat orele care înainte de pandemie erau monotone, 
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în unele deosebit de atractive. Este și cazul orelor disciplinei ”Bazele contabilității”, modul ce se 

predă la clasa a IX-a, domeniul Turism și Alimentație. Schema de la tabla clasică, trasmiterea face-

to-face a conținuturilor și notițele luate în clasă de elevi au fost adaptate învățării digitale.  Folosind 

aplicația Meet am putut comunica cu elevii mei pentru formarea competențelor și atingerea 

rezultatelor învățării prevăzute în Standardele de Pregătire Profesională. 

Un exemplu de activitate online pe care am desfășurat-o la clasa a IX-a, disciplina ”Bazele 

contabilității”, unitatea de învățare ”Sistemul contabil parte a sistemului informațional economic”, 

lecția ”Societățile comerciale”. Pentru aceasta am folosit manualul digital pe care l-am conceput 

special pentru această disciplină, dat fiind faptul că nu există manuale de contabilitate oferite gratuit 

de Ministerul Educației.  

 

 
 

Anterior derulării orelor propriu-se (2 ore/săptămână), am 

postat materialele necesare pe clasa virtuală și am dat instrucțiunile 

elevilor.  

Metoda pe care am folosit-o, în  acest caz a fost metoda 

clasa inversată, cunoscută și sub numele de învățarea pe ”dos” sau 

Flipped classroom. Acest model pedagogic este o formă de 

blended learning, adică o formă de învățare mixtă, aplicabilă atât 

offline cât și online care poate fi utilizată cu un real succes mai ales 

pentru elevii autodidacți, cu mai multă autonomie de învățare.  

Pentru lecția ”Societățile comerciale”, am postat 

următoarele instrucțiuni care să vină în sprijinul elevilor:  

”Scrie pe caiet lecția ”Societățile comerciale”. Studiază 

conținutul până ora viitoare. 

La oră, formați grupe de câte 3 elevi (în ordine alfabetică, 

numărați de la 1 la 3; cei cu cifra 1 formează grupa 1, cei cu cifra 

2, grupa 2 etc.) pentru a completa tabelul cu titlul ”Societățile 

comerciale”, din documentul colaborativ postat.  

Veți avea drept de editare a caracteristicilor a două tipuri de SC, astfel: Grupa 1: SRL - SA, 

Grupa 2: SRL - SCS, Grupa 3: SRL SCA; Grupa 4: SRL - SNC; Grupa 5: SA - SCS; Grupa 6: SA - 



 

123 

 

SCA; Grupa 7: SA - SNC; Grupa 8: SCS - SCA; Grupa 9 - SCS - SNC; Grupa 10: SCA - SNC.  

Prezintați colegilor rezultatul învățării grupei voastre. Corectați și/sau completați cu noțiuni, 

dacă este cazul. 

Apoi rezolvă testul cu același nume, accesând linkul de pe LearningApps. Succes.” 

După momentul organizatoric și captarea atenției, am verificat cunoștințele elevilor oral, prin 

adresarea de întrebări, scurte, clare și concise. Atunci când a fost cazul, am oferit explicații 

suplimentare privind caracteristicile, asemănările și deosebirile dintre societățile comerciale, precum 

și avantajele și dezavantajele (limitele) pe care fiecare tip de entitate comercială le are.  

 

    
 

Pentru fixarea cunoștințelor, elevii au fost solicitați să completeze într-un document 

colaborativ un tabel cu caracteristicile societăților comerciale. Apoi elevii au accesat linkul aplicației 

LearningApps pentru a putea rezolva exercițiul conceput de mine pentru această lecție. 

(https://learningapps.org/view13896885 ). 

 

     
 

După timpul alocat rezolvării exercițiului, am partajat ecranul elevilor cu statistica aplicației 

LearningApps, pentru a vizualiza care dintre elevi și câți dintre ei au îndeplinit sarcina de lucru.  

Trebuie menționat că, pentru a putea avea acces la statistica pusă la dispoziție de această 

aplicație, mai întâi am generat conturi fiecărui elev, iar fiecare elev a putut astfel intra în contul clasei 

din care face parte.  

 

    

https://learningapps.org/view13896885
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La finalul lecției, am făcut aprecieri privind activitatea elevilor din timpul orei și am notat 

câțiva elevi, argumentând notele acordate. Pot afirma deci, că feed-back-ul oferit elevilor a fost 

pozitiv, evidențiindu-le reușitele și progresele și motivându-i pentru activitățile viitoare. 

Consider că, față de învățământul clasic, cel online/digital vine cu anumite avantaje, deloc de 

neglijat. Utilizarea tehnologiei informației în derularea orelor este un teritoriu cunoscut pentru elevi. 

Atrași în mod deosebit de mediul digital, care este dinamic, colorat și nu în cele din urmă interactiv, 

educabilii, indiferent de vârsta lor, descoperă cu entuziasm diverse resurse educaționale, înțeleg cu 

ușurință, asimilează noile cunoștințe, își aprofundează noțiunile predate de profesor, toate acestea 

determinând, în cele din urmă la atingerea rezultatelor învățării.  

Participarea activă în realizarea sarcinilor, atractivitatea aplicațiilor folosite în diferite etape 

ale lecțiilor, au determinat o creștere în implicarea elevilor la orele de contabilitate, față de lecțiile 

clasice, care pentru disciplinele ce aparțin acestui domeniului, pot afirma că reprezintă o zonă ”aridă” 

și ”rigidă”. Mai mult, pe parcursul orelor de contabilitate desfășurate online, elevii și-au dezvoltat și 

chiar aprofundat competențe digitale prin utilizarea în activitățile de învățare a unor aplicații de 

elearning. Folosind tehnologia digitală, considerată tehnologia viitorului, elevii își aduc propria 

contribuție la schimbarea atitudinii față de școală și deci față de pregătirea pentru viață.  

Totuși, lipsa interacțiunii directe dintre dascăl și elevi, poate produce anumite dezechilibre 

emoționale pentru unii copii.  

În concluzie, în încercarea de a regândi actul instructiv-educativ și de al adapta la nevoile 

societății actuale, astfel încât educația digitală să fie la fel de eficientă ca cea tradițională, utilizarea 

instrumentelor digitale în clasa reală sau virtuală la orele de contabilitate își demonstrează 

atractivitatea în învățământul centrat pe elev, căruia îi lărgește orizontul gândirii, dezvoltându-i astfel 

abilitatea de a căuta soluții, de a deveni mai independenți și autodidacți.  

Se poate afirma deci, că, deși reprezintă o soluția de ”avarie” temporară, învățământul online 

poate fi considerată o ”misiune imposibilă” îndeplinită. 
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METODE ŞI TEHNICI MODERNE FOLOSITE ÎN ACTIVITĂŢILE DE 

EDUCARE A LIMBAJULUI  LA PREŞCOLARI 

 

 
           PROF. ÎNV. PREŞC. TUȚĂ CAMELIA 

      GRĂDINIŢA NR. 138, BUCUREŞTI 

 

 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de 

exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este 

faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând 

un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii 

depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri 

interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă 

responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii. 

De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, 

independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate. 

Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de 

activitate, îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă 

a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică 

copiii în procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel 

fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au 

învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de cele 

tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. 

În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în cadrul activităţilor 

de educare a limbajului desfăşurate în grădiniţă: 

Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o metodă pe 

care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea unor probleme, 

fără a critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a 

limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu 

rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir de 

ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

Bula dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi 

deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două 

cercuri mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri 

mari se află relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică 

asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile 

sau deosebirile. 

Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este 

o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea 

de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile 

de lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, 

cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine 

legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE?, CINE?, 

UNDE?, DE CE?, CÂND?. 

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, 

familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii 

acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând 

rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 
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Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. 

Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, 

povestiri, convorbiri, jocuri didactice etc.  

Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care 

intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, 

concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi 

evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, convorbire etc. 

Tehnica ciorchinelui este o tehnică de predare-învăţare care încurajează pe copii să 

gândească liber şi deschis, este o metodă brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor 

dintre idei. ,,Ciorchinele” constă în utilizarea unei modalităţi grafice de organizare a brainstorming-

ului pentru a ilustra relaţiile, conexiunile dintre idei, o modalitate de a construi asociaţii noi de idei 

sau de a releva noi sensuri ale ideilor. 

,,Ciorchinele” ca metodă se poate folosi atât în evocare cât şi în reflexie, fiind o tehnică 

flexibilă care se poate utiliza atât individual cât şi în grup. Când se aplică individual, tema pusă în 

discuţie trebuie să fie familiară elevilor care nu mai pot culege informaţii şi afla idei de la colegi. 

Folosită în grup, această tehnică, dă posibilitatea fiecărui preșcolar să ia cunoştinţă de ideile altora, 

de legăturile şi asociaţiile dintre acestea. 

Turul galeriei este o metodă de învăţare prin colaborare care încurajează exprimarea 

propriilor idei şi opinii, dar şi a părerilor cu privire la soluţiile de rezolvare a unei probleme sau 

efectuare a unor sarcini de către colegii lor, membrii ai celorlalte grupuri. 

Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte 

metode cum sunt: metoda cubului, tehnica blazonului, pălăriuţele gânditoare, studiu de caz etc.. 

Una dinte cele mai atractive metode, în ton cu evoluţia informaticii, este învăţarea cu 

ajutorul calculatorului. Copiii sunt entuziasmaţi de jocurile ce solicită capacităţile de recunoaştere 

a literelor, despărțirea cuvintelor în silabe etc . 

 Din acelaşi motiv, le plac poveştile care sunt prezentate pe calculator sub forma filmelor de 

desene animate şi planşele cu personaje ce le propun să aleagă ce se potriveşte, să coloreze 

îmbrăcămintea acestora după preferinţe. Se mai pot folosi jocuri ce solicită capacitatea de 

concentrare, căutarea şi găsirea soluţiilor potrivite, a drumului potrivit pentru personajul preferat.  

Prin toate aceste metode, am urmărit următoarele: să dezvolt copiilor spiritul de iniţiativă, de 

independenţă în acţiune (în alegerea temelor din poveştile cunoscute); să educ capacitatea copiilor de 

a reda prin joc trăsăturile care definesc un personaj, prin sublinierea trăsăturilor pozitive de caracter; 

să dezvolt expresivitatea exprimării; să  obişnuiesc copii să-și  subordoneze interesele personale celor 

collective; să înțeleagă mesajului etic transmis prin basme/poveşti. 
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METODE MODERNE DE PREDARE –ÎNVĂȚARE-EVALUARE, ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 
                                         Prof.înv.primar, Vasiloiu Doinița 

Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura, Jud.Bacău 

 

 

Motto: “percepţia, atribuirea, motivaţia precum şi personalitatea şi dezvoltarea fiecăruia dintre 

comunicatori influenţează modul în care o persoana receptează informaţia transmisă de către alta.” 

(J. Gordon 

          

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoalã de către profesor în a-i sprijini pe 

elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa.  

           Ele sunt, totodată, mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, transformând 

exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. În şcoala 

modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care metodele de învăţământ sunt considerate inovative 

este caracterul lor activ, adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea elevilor în 

activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. 

         Aceste metode moderne se numesc metodele interactive centrate pe elev, acele modalităţi 

moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, instrumente 

didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. 

Metodele activ-participative 

Metodele activ-participative sunt proceduri care pornesc de la ideea că învățarea este o 

activitate personală, care nu poate fi înlocuită cu nimic, iar cel care învață este considerat managerul 

propriei învățări, al întregului proces de învățare. Aceasta devine o activitate unică și diferită de la o 

persoanăla alta, fiind determinată de istoria personală a subiectului, de mediul din care provine dar și 

de relațiile sociale pe care acesta le dezvoltă. 

Metodele activ-participative presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorința de a observa, a 

explica, a explora, a descoperi. Sunt considerate activ-participative acele metode care mobilizează 

energiile elevului, care îl ajută să își concentreze atenția, să-i stârnească curiozitatea. Metodele active 

participative pun accent pe cunoașterea operațională, pe învățarea prin acțiune, aduc elevii în contact 

nemijlocit cu situațiile de viață reală. Ele se centrează exclusiv pe elev și sunt decisive în formarea 

personalității acestuia. 

Privind elevul ca subiect al învățării, metodele activ-participative consideră că efectele 

instructive și cele formative ale învățământului sunt proporționale cu nivelul de angajare și participare 

ale acestuia în activitatea de învățare; că în situația de învățare el se implică făcând apel la aptitudinile 

intelectuale, care au la bază diferite capacități de învățare; că fiecare dintre aceste capacități poate fi 

analizată din punct de vedere al proceselor mintale pe care le implică. 

A dezvolta anumite capacități presupune a provoca anumite tipuri de procese intelectuale. 

Acestea constituie resurse diferite ale fiecărui elev pentru a se implica în mod personal în actul 

învățării. Există astfel cazuri în care unii elevi apelează mai mult la memorie, la operații de memorare 

și de înțelegere; alții la gândire (capacitatea de a pune și de a rezolva probleme). În cazul în care 

apelează mai mult la gândire, se dezvoltă fie operațiile de gândire convergentă care presupun căutarea 

și găsirea unui răspuns simplu și corect; fie operațiile de gândire 

divergentă prin care se ajunge la emiterea unor răspunsuri posibile, la o situație cu final deschis; ori 

la o gândire evaluatoare ce duce la anumite judecăți în baza unor criterii implicite sau explicite; deci, 

unii fac apel la aptitudinile creatoare ce ar presupune capacitatea de a elabora idei; iar alții la gândirea 
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critică care are la bază capacitatea de analiză, de interpretare și de explorare. 

Metode și strategii moderne de predare-învățare-evaluare 

Prin intermediul metodelor activ-participative profesorul trebuie să fie capabil să creeze situații în 

care elevii să fie obligați să utilizeze o gamă vastă de procese și operații mintale, astfel încât aceștia 

să aibă posibilitatea de a folosi materialul predat pentru rezolvarea sarcinilor date. Este vorba despre 

operații cum ar fi: observarea, identificarea, comparația, opunerea, clasificarea, categorizarea, 

organizarea, calcularea, analiza și sinteza, verificarea, explicarea cauzelor, sesizarea esențialului, 

corectarea, stabilirea de relații funcționale, abstractizarea și generalizarea, evaluarea, interpretarea, 

judecata critică, anticiparea, conturarea de imagini, formarea propriei opinii, extragerea de informații, 

comunicarea etc. 

Învățarea activă angajează capacitățile productiv-creative, operațiile de gândire și imaginație, 

apelează la structurile mintale și la cele cognitive de care elevul dispune și de care se folosește în 

producerea noii învățări. Din acest punct de vedere, metodele activ-participative se conduc după idea 

constructivismului operatoriu al învățării: „Implicarea într-un efort constructiv de gândire, de 

cunoaștere ori pragmatic este de natură de a scoate elevul din încorsetarea în care este ținut eventual 

de un învățământ axat pe o rețea de expresii verbale fixe, de genul enunțurilor, definițiilor, 

procedeelor invariabile, regulilor rigide etc. și de a-i rezerva un rol activ în interacțiunea cu materialul 

de studiat (conținutul- stimul)”. 

Subiectul se implică activ șise angajează deplin în actul învățării, cu toate resursele posibile. 

În măsura în care metodele pe care ne bazăm reușesc să mobilizeze efortul psihic și fizic ce provine 

din interiorul celui care învață, interesele și dorințele de cunoaștere, inițiativă, motivația intrinsecă 

(reușita și depășirea dificultăților), atunci într-adevăr ele au dreptul să-și revendice apartenența la ceea 

ce fac, de obicei, purtând numele de metode activ-participative. „Activ” este elevul care gândește, 

caredepune un efort de reflecție personală, interioară și abstractă, căruia i se oferă posibilitatea de a 

afla și singur cunoștințele înțelegându-le, stocându-le și aplicându-le în mod personal, care cercetează 

și redescoperă adevărurile și nu acela care reproduce mecanic materialul predat de cadrul didactic. 

În lucrul cu metodele moderne, profesorul joacă un rol esențial. Acesta trebuie să-și pună în 

joc toatecunoștințele sale și întreaga lui pricepere, nu pentru a transmite pur șisimplu cunoștințe care 

urmează a fi însușite mecanic, ci pentru a insufla elevilor săi dorința de a le dobândi, prin ei înșiși, 

printr-un studiu cât mai activ și mai intens. Rolul profesorului este de a organiza învățarea, de a 

susține efortul elevilor și de a nu lua asupra lui, integral sau parțial, această strădanie. Se subînțelege 

că metodele activ-participative sunt mai dificil de aplicat în practică și din acest motiv necesită o 

muncă mai atentă și diferențiată. Astfel promovarea lor necesită o schimbare de atitudine din partea 

profesorului, și prin ea, o transformare a conduitei, la proprii săi elevi. Așadar, metodele activ-

participative prin caracterul lor diferențiat și formativ, ajută la dezvoltarea potențialului intelectual al 

elevului, la intensificarea proceselor mintale, la ridicarea calității învățării. Sunt metode care țin 

seamă de elev așa cum este el, cu resursele lui intelectuale, fizice dar și afectiv-motivaționale, cu 

capacitățile și procesele mintale care îi aparțin. Sunt metode care țin seama de faptul că elevul se 

dezvoltă șise formează în timp ce învață, dar și asimilează. 

       Metodele şi tehnicile moderne de grup se clasificã, dupã funcţia principalã didactica ȋn : a)Metode 

de predare-ȋnvãţare interactivã ȋn grup metoda predãrii / ȋnvãţãrii reciproce (Reciprocal teaching - 

Palinscar);metoda "mozaicului"( Jigsaw); citirea cuprinzãtoare; metoda "Cascadei"(Cascade); 

metoda ȋnvãţãrii pe grupe mici("STAD-Student Teams Achievement Division"); metoda "turnirului 

ȋntre echipe"("TGT-Teams/Games/Tournaments");metoda schimbãrii perechii("Share-Pair Circles"); 

metoda "Piramidei"; ȋnvãţarea dramatizatã. 

 b)Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare : harta cognitivã / conceptualã; 

matricile; "Lanţurile cognitive"; "Scheletul de peşte"; diagrama cauzelor şi a efectului; "Pânza de 

pãianjen"; "Tehnica florii de nufãr"; "Cartonaşe luminoase". c)Metode de stimulare a creativitãţii : 

"Brainstorming"; "Explozia stelarã"; "Metoda pãlãriilor gânditoare"; "Caruselul"; "Multi-voting"; 

"Masa rotundã"; interviul de grup; studiul de caz; "Incidentul critic"; "Phillips 6/6"; "Tehnica 6/3/5"; 

"Controversa creativã"; "Tehnica acvariului"; "Tehnica focus-grup"; "Patru colţuri"; "Metoda 
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Frisco"; Sinectica; "Buzz-groups"; "Metoda Delphi". d)Metode de cercetare ȋn grup : tema / proiectul 

de cercetare ȋn grup; experimentul pe echipe; portofoliul de grup; SINELG (Sistemul Interactiv de 

Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii); Cadranele; "Ştiu/Vreau sã ştiu/Am ȋnvãţat"; 

Mozaicul; Cubul; Inteligenţele multiple; Ciorchinele; Turul galeriei; Tehnica Lotus-Floarea de nufãr 

; Explozia stelarã; Metoda FRISCO; Metoda RAI. 103 Nu insist asupra descrierii fiecãrei metode 

deoarece intenţia mea este de a oferi câteva exemple eficiente folosite de mine la clasã, care au stârnit 

interesul elevilor şi au fost aplicate cu succes. Astfel, la clasa a IV-a am folosit cu succes metoda 

“Inteligenţelor multiple”(8 inteligenţe) ȋn eleborarea unui portofoliu colectiv, la unitatea “ O iarnă 

de… poveste”, textul suport fiind “Darul lui Moș Crăciun” de T.O.Bobe. Această activitate, alcătuirea 

portofoliului şi prelucrarea lui, poate fi desfăşurată şi secvenţial, elementele componente putând fi 

discutate la orele de curs, pe măsură ce sunt elaborate (de la o oră la alta), ca teme diferenţiat acordate, 

nu suplimentar, celor curente. Exemple de cerințe pentru fiecare tip de inteligență:  

Tema nr. 1 - Realizează un desen, o planşă colorată sau o acuarelă, care să reprezinte  o scena 

din lecție , aşa cum ţi-o imaginezi tu. 

 - Redă, cât mai expresiv, cu ajutorul figurilor geometrice colorate, felul în care îţi închipui personajul 

principal.  

- Transpune, în relief, din resturi de pânză sau prin colaje, din păpuşi sau plastilină, ori din orice alt 

material pe care-l consideri potrivit, chipul personajelor.  

Tema nr. 2 - Imaginează-ţi că ai ocazia de a dialoga cu personajul principal al lecturii studiate 

de tine. Este în „ toane bune” şi e dispus să-ţi dea atenţie. Alege-ţi un coleg, despre care ştii că este 

bun interpret al textelor compuse. 

 - Compuneţi, împreună, o suită de minimum zece întrebări, pe care să i le adresaţi personajului.. - 

Numerotaţi-le, în ordinea pe care o consideraţi logică, respectând un anumit plan (de exemplu, în 

ordinea acțiunilor săvârşite de el, sau cea a interesului vostru personal, adică...după cum vi se pare 

mai interesant...). 

  Tema nr.3 - Ce alte variante ale întrebărilor formulate de colegii voştri puteţi oferi, care vi se 

par mai clare sau mai nuanţate, pentru a afla cât mai multe de la personaj, despre el însuşi? 

- Ajutaţi-i pe colegii voştri cu aprecieri şi noi întrebări, pe care să i le adreseze personajului.     

         Tema nr.4 - Imaginează-ţi că ai devenit, prin miracol, personajul lecturii studiate. 

 - Răspunde, în scris, întrebărilor formulate de colegii tăi, încercând să-ţi închipui cum ar (ai ) fi gândit 

sau reacţionat, ca adevărat erou  

- Alege-ţi un ajutor în această activitate, bun interpret al răspunsurilor formulate împreună, care să 

poată interpreta cât mai sugestiv textul cu răspunsurile tale, „regizând” împreună modul de 

reprezentare. 

  Tema nr.5 – Compuneți un text în care descrieți personajul.  

Tema nr.6 - Biazându-vă pe propria putere de a judeca, ori chiar consultându-vă părinţii, 

prietenii, colegii (facultativ), scrieţi o suită de cel puţin zece sugestii, sfaturi, pe care le-aţi adresa 

personajului/personajului.- Numerotaţi-le. 

 Tema nr.7 - Alcătuieşte un colaj, din imagini din viaţa plantelor şi a animalelor, oamenilor, 

care să oglindească  ideea de armonie, echilibru, frumuseţe, sărbătoare,folosind decupaje, reproduceri 

de pe internet. Însoţeşte-le cu mici comentarii personale.. Exprimă-ţi, alăturat, punctul de vedere, o 

impresie, o constatare pe care imaginile ţi-o sugerează. 

  Tema nr.8 - Imaginează-ţi că eşti chiar personajul. Scrie, pe cel mult o pagină şi jumătate, 

pentru colegii tăi mai mici, din clasa a III-a, un eseu cu titlul „Pagină de jurnal”, în care să dezvălui, 

din perspectiva acesteia (acestuia), sub formă monologată, impresiile, cu privire la ziua descrisă în 

text. 

           Metodele inovative de ȋnvãţare au mult mai mare succes la elevi, le capteazã atenţia şi le 

stârnesc interesul pe o perioadã mai mare de timp. Metoda folositã pentru a-i face sã conştientizeze 

efectele unor comportamente a avut mare succes, temele au fost primite şi rezolvate cu entuziasm, de 

aceea consider ca astfel de metode, folosite la clasã ȋn procesul de predare - ȋnvãţare – evaluare, sunt 

mai utile, mai eficiente ȋn crearea competenţelor – cheie ȋn comportamentul elevilor şi ȋn pregãtirea 



 

130 

 

lor pentru viaţã.  
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ȘCOALA DE ACASĂ 

 

 
Profesor pentru învăţământ primar VOINEA CONSTANŢA 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Filipescu”, Buzău 

 

 

Indiferent dacă educația se face la distanță sau nu, în esență rămâne un act pedagogic. Predarea 

online este menită să asigure legătura elevilor cu școala. Copiii noștri au nevoie de sprijin, în această 

perioadă, iar noi cadrele didactice, cât și părinții, vom face totul posibil pentru a face educație 

intelectuală, socială. Cu ajutorul părinţilor care iau toate măsurile necesare pentru a asigura accesul 

și participarea elevului la activitățile de învățare online organizate de unitatea de învățământ, noi, 

cadrele didactice putem face posibilă învăţarea. Aceasta este o modalitate în care trebuie să colaborăm 

și să învățăm noi înșine. Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre 

motivația cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, autentice, 

dar și de motivația elevilor pentru învățare.  Diferența este că acum feedback-ul elevilor este mai 

dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios.  

Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de 

zona de confort pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă. Aşadar, păstrând legătura cu 

elevii mei, am reuşit să-i fac să înțeleagă şi să conștientizeze un lucru foarte important şi anume faptul 

că, pentru ei, în această perioadă nu este vacanţă, ci că ne continuăm învățarea. Primul pas a constat 

în stabilirea calendarului online și a modului cum voi comunica cu aceştia. Am pregătit și împărtășit 

un program săptămânal cu intervalele orare în care vom organiza întâlnirile online, pe teme. Lecţiile 

le-am desfăşurat utilizând Platforma Adservio, aplicaţiile WhatsApp,  Google Meet.   

Părinţii au pregătit elevii pentru acest program sprijinind învățătorul în organizarea 

activităților și temelor pentru acasă. Astfel, elevii au avut acces la Internet de pe laptop/calculator sau 

telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea participa online. 

 În cazurile unde elevii nu au avut acasă echipamentul necesar pentru a se putea conecta, am 

conceput fișe și activități speciale, am discutat cu părinţii acestora pentru a mă asigura că acești copii 

continuă să lucreze. Am comunicat și telefonic cu elevii încurajându-i să țină pasul arătându-le că mă 

preocupă starea fiecăruia și că am în continuare așteptări și sarcini clare. Sarcinile de rezolvat au fost 

sub forma de fişe de lucru, fişe de evaluare, lucrări practice, cântecele de audiat şi interpretat, poveşti 

audio, etc.  

Fiind realizate într-un mod accesibil, creativ, interesant, atractiv,  acestea au putut fi lucrate 

într-un timp scurt şi cu maximă eficienţă. Pornind de la celebrul citat “Fiecare floare este un suflet 

deschizându-se către natură” - Gerald De Nerval, trebuie să fim răbdători, căci natura urmează să ne 

învăluie iar cu mireasma ei dulce şi parfumată, cu coroniţe de flori, cu vântul care adie uşor, 

salutându-ne puţin sfios. Abia aşteptăm să ne plimbam iar prin parcurile pline cu flori, ale căror culori 

ne vor bucura existenţa şi reuşi să ne înfrumuseţeze zilele, să ne readucă la viaţa, rutina şi normalitatea 

de dinainte. Pentru câteva momente, nu ezitaţi să închideţi ochii, să trageţi aer adânc în piept şi să 

spuneţi: Totul va fi bine!  
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