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Aspecte privitoare la implementarea curriculumului național
la disciplinele artistice în perioada învățământului online

Prof. dr. Dan Aurel BĂCILĂ
Inspector școlar pentru Arte

Inspectoratul Școlar Județean Timiș

urriculumul național, concretizat în documente școlare de tip reglator, cunoscute

sub denumirea de curriculum oficial sau formal, s-a regăsit aplicat în cadrul

vizitelor efectuate în școli sub forma planurilor-cadru de învățământ, a programelor școlare, a

manualelor școlare alternative și a pachetelor educaționale.

Planurile-cadru de învățământ utlizate (documente curriculare reglatoare în care sunt prevăzute

domeniile disciplinare și resursele de timp alocate acestora, pentru derularea întocmai a

procesului didactic, în concordanță cu nivelurile de școlaritate și cu tipurile și formele de

învățământ prevăzute de cadrul legislativ în vigoare), au fost cele în curs de valabilitate. Prin

planurile-cadru sunt selectate și organizate domeniile disciplinare și sunt gestionate resursele de

timp în procesul didactic, în acord cu: principiul asigurării egalitații de șanse pentru elevi,

principiul diferențierii parcursului școlar, în funcție de interesele, nevoile și aptitudinile specifice

ale elevilor. În aplicarea curriculumul pentru ciclul gimnazial și liceal inferior s-a observat

organizarea activităţii didactice pe baza corelării domeniilor de studiu, precum şi utilizarea în

practică, în contexte variate, a competenţelor dobândite prin învăţare. Conținuturile au fost

esenţializate în scopul accentuării laturii formative și informative, compatibile cu vârsta elevului

şi cu experienţa anterioară. Studiul disciplinelor artistice în învățământul vocațional urmăreşte

atât formarea cât şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra lumii, la înzestrarea

acestora cu un set de competenţe menite să contribuie la formarea unei culturi generale comune

pentru toţi elevii. Prin comparație cu anul școlar precedent, procesul de predare în sistem on-line

poate că nu va avea de câștigat într-o analiză comparativă la nivel calitativ cu formatul

tradițional, dar cadrele didactice au făcut toate demersurile pentru a putea să se adapteze

corespunzător solicitărilor, să intervină în mod creativ în procesul de predare, să-și adapteze

discursul și strategia în funcție de contextul dat. Problemele întâmpinate în semestrul I al anului

școlar 2020-2021 au fost multiple și se împart pe diferite categorii la toate discipline studiate din

cadrul domeniului. Un prim pas în acest demers a fost o mai bună orientare și adaptare a

C
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cadrelor didactice în utilizarea tehnologiei, a rapidității cu care acceptă provocările și

schimbările generate de pandemie, ținând totuși cont de faptul că pentru generația actuală de

tineri, utilizarea celei mai înalte tehnologii și posibilități de operare, nu reprezintă nicidecum o

problemă. Cu toate acestea, adaptarea la schimbare și la nou este meritorie și ea trebuie văzută ca

un alt tip de parteneriat al timpului modern, al încadrării într-o epocă a schimbărilor generată

însă de diferite tipuri de impulsuri: sociale, economice, medicale, psihologice etc.

Perioada pandemiei a pus multe probleme educației, atât la nivelul copiilor, cât și al

cadrelor didactice. Astfel, s-au constatat probleme de posesie efectivă a tehnologiei, a

competențelor de operare, de gestionare a noului timp didactic pentru mărirea eficienței de

predare în sistemul on-line și hibrid, de înțelegere și proiectare, de evaluare sau de feed-back, etc.

Continui însă să cred că, un bun cadru didactic își autoreglează operativ resursele proprii în

funcție de feed-back-ul primit, își redozează conținuturile și abordarea, reconfigurează mijloacele

și auxiliarele utilizate în lecție, până la strategia cea mai adecvată înțelegerii și învățării.

Proiectarea didactică rămâne un demers de importanță în continuare pentru o educație de calitate,

iar alocarea timpului didactic trebuie făcută în funcție de gradul de dificultate al conținuturilor și

de modul de reacție sau de înțelegere al elevilor. Evident, o altă problemă serioasă rămâne

aspectul practic al disciplinei, unde cântarea vocală colectivă, cântarea pe grupe sau în ansamblu,

pune probleme serioase în interpretare, receptare, control și autocontrol, dar și pentru muzica

instrumentală de la clasele liceale, unde prin dificultatea și dimensiunea repertoriului,

intervențiile și corecțiile cadrului didactic au pus probleme contraproductive. Un alt aspect care

trebuie relevat este disciplina exemplară necesară actului didactic în formatul predării on-line, iar

contactul permanent cu familia elevului, a fost de asemenea, foarte important. Profesorul a

trebuit să fie mult mai structurat în explicații și în idei, în modul de prezentare și expunere al

temelor de studiu, iar un rol important l-a avut acum creativitatea prezentărilor și talentul

fiecăruia de a transpune într-un mod cât mai atractiv lecțiile de la clasă. Au fost puse la dispoziție

o multitudine de formule pentru a oferi elevilor șansa să descopere și din alte puncte de vedere

frumusețea disciplinelor artistice, și aici s-au putut avea în vedere: filmele de prezentare, muzică

clasică și de divertisment, istoria disciplinelor artistice, arhitectură, operă și teatru, filmul

muzical, recitalele instrumentale și concerte de muzică clasică, muzeele de artă și galerii celebre,

balete sau spectacole coregrafice. S-au inițiat discuții pe temele studiate, și ca regulă generală,

http://www.ccd-timis.ro,
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elevi au făcut aprecieri în urma prezentărilor sau a materialelor audiate, justificând și

argumentând poziția adoptată. Totodată s-au urmărit evitarea aglomerării lecțiilor cu prea multe

teme de lucru, mai ales în cazul în care acestea se transmit on-line, simplificarea conținuturilor și

schematizarea în vederea parcurgerii integrale a programelor școlare, dar și o permanentă

adaptare a conținuturilor la posibilitățile reale de receptare ale elevilor. S-au utlizat cu

preponderență aplicaţii digitale, vizionare de film și documentare, accesare de linkuri și site-uri

care să ofere informaţii suplimentare asuptra temelor abordate, fără însă a se abuza de mediul și

tehnica internetului care trebuie accesată doar ca resursă suplimentară, față de scenariul

tradiţional. Din discuțiile purtate cu colegii profesori s-a observat utilizarea aplicațiilor Kahoot,

Canva, Google Forms, Meet, Zoom, Classroom, dar în egală măsură s-au folosit și smartphone-ul

sau tabletele, prin intermediul cărora copiii se înregistrau bătând ritmul sau intonând o piesă

cunoscută. În ceea ce privește predarea și consolidarea unor cunoștințe deja învățate s-au folosit

cu succes aplicații cu jocuri muzicale descărcate de pe Magazin Play (exemplu: Piano Tiles) De

asemenea, ca material de sprijin au fost integrate activitățile creative oferite de Asociația Cantus

Mundi, postate pe pagina lor personală. Opera Comică pentru Copii din București, care

desfășoară o serie de concerte-lecție de mare interes, activități inedite, diversificate, spectacole

pentru copii, concerte, acțiuni pe care și alte instituții de cultură și artă le inițiază deja,

deschizând larg porțile mediului on-line în valorificarea patrimoniului artistic și cultural. S-a

putut constata că numeroși copii au utilizat cu succes programe și aplicații digitale, astfel că în

perioada stării de urgență au existat multe cazuri de copii care au făcut propuneri de utilizare a

unor aplicații cu caracter muzical, au propus teme de lucru, au făcut recomandări, au schimbat

piese din biblioteca lor muzicală sau chiar au făcut mici improvizații muzicale acompaniate,

reiterând mai vechea constatare că elevii pot genera lucruri inedite dacă sunt pe placul lor. Între

acestea, utilizare aplicației Solfy promite să fie un real câștig în abordarea cu succes a tehnicii de

solfegiere, urmând ca treptat, toate cadrele didactice să se convingă de eficiența și utilitatea

aplicației. S-a constatat, de asemenea, că profitând de faptul că numeroși copii utilizează cu

succes programe și aplicații digitale, s-a mers de multe ori și pe ideea învățării și predării cu

ajutorul elevilor care cunoșteau și utilizau cu succes anumite aplicații, astfel că în perioada stării

de urgență au existat multe cazuri de copii care au făcut propuneri de utilizare a unor aplicații cu

caracter muzical sau plastic, au propus teme de lucru, au făcut recomandări, au schimbat piese
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din biblioteca lor muzicală sau chiar au făcut mici improvizații muzicale acompaniate, au realizat

vizite virtuale în marile muzee din lume.

Dacă vorbim despre utilizarea tehnologiei digitale înainte de pandemie, în cadrul lecțiilor

de educație muzicală, dar și în predarea muzicii specializate/instrumentale au fost folosite

dispozitivele de redare audio, având în vedere în principal audițiile muzicale planificate conform

conținuturilor din lecție, CD-uri, calculatoarele clasei sau ale laboratorului, laptop. S-a utilizat

biblioteca muzicală a Radio România Muzical prin proiectul național „Ascultă 5 minute de

clasică”, proiect ce pune la dispoziția colaboratorilor înregistrări din concerte ale Societății

Române de Radiodifuziune; de asemenea, au fost utilizate canalul Youtube pentru exemplificările

video, în special pentru muzica de operă, balet, muzica tradițională, dar și pentru alte genuri. În

decursul semestrului am constatat că există cadre didactice care utilizau echipamente de ultimă

oră conectate prin smartphone, bluetooth, tablet sau phablet, acestea din urmă având și șansa

unei calități mărite a receptării video-audio. Elevii au utilizat, în general, aceleași dispozitive,

atât la recomandarea cadrelor didactice, în funcție de temele și solicitările primite, cât și în

funcție de oportunitățile avute. Pentru artele plastice profesorul a trebuit să fie mult mai

structurat în explicații, un rol important având acum creativitatea prezentărilor și talentul

fiecăruia de a prezenta într-un mod cât mai atractiv lecțiile de la clasă, urmărite însă în unele

cazuri și de acasă de elevii clasei. Au fost date recomandări ca temele de lucru și activitățile de la

clasă să nu fie prea solicitante, ci să permită înțelegerea cunoștințelor comunicate și realizarea

unor etape din lucrarea finală. Este important ca elevii să nu parcurgă toate etapele într-o singură

oră, acestea fiind de regulă combinate cu aspecte teoretice, de ordin artistic-plastic sau de creație,

cu considerente istorice, interdisciplinare, ce îmbogățesc și dau substanță conținuturilor

prezentate. Obiectivele operaționale ale lecțiilor au fost concepute având strict în vedere

subiectul lecției, sintetizând ce ne propunem ca elevii să știe sau să facă la finalul orei, dar mai

ales, asigurarea că elevii au înțeles informațiile prezentate în lecțiile noastre. Nu în ultimul rând,

pentru atragerea interesului pentru disciplină s-au utilizat abordările intra și interdisciplinare. S-a

înțeles de către toți profesorii faptul că avem la dispoziție o multitudine de materiale pentru a

oferi elevilor șansa să descopere și din alte puncte de vedere frumusețea disciplinelor noastre, și

aici putem avea în vedere: filmele de prezentare, istoria disciplinelor artistice, arhitectura,

muzeele de artă și galeriile celebre, expoziții etc. Inițierea de comentarii pe temele studiate, și ca
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regulă generală, elevi să facă aprecierile pe care le consideră importante în urma prezentărilor

solicitate sau a materialelor audiate, justificând și argumentând poziția adoptată. S-a evitat pe cât

posibil aglomerarea lecțiilor cu prea multe teme de lucru, mai ales în cazul în care acestea se

transmit on-line sau hibrid, simplificarea conținuturilor și schematizarea în vederea parcurgerii

integrale a programelor școlare, dar și o permanent adaptare a conținuturilor la posibilitățile de

receptarea ale elevilor. În privința evaluării și a notării au fost găsite soluții optime pentru o

evaluare eficientă a învățării, ținând însă cont și de condițiile specifice și posibilitățile oferite de

școală sau familie pentru o bună achiziție a informațiilor sau formării personale. În general,

cadrele didactice au transmis tuturor elevilor materiale, sarcini de lucru, teste sau referate pe

disciplină, audiții muzicale, imagini și mici proiecții sau filme, care să le ușureze sarcina

învățării, și să îi direcționeze în mod stabil pe informația pe care o prevedea lecția predată, dar

totodată, să nu încarce cu prea mult timpul alocat studiului, și în urma căruia să rămână cu un

bagaj util de informații și cunoștințe. Atât cât s-a putut, având în vedere încercarea și dorința

cadrelor didactice de a nu încărca suplimentar timpul copiilor, și în consecință de a nu îi expune

în mod îndelungat în fața monitoarelor, s-a putut opera și modifica variat aria solicitărilor de

învățare în beneficiul experienței elevilor și a activităților practice, mai ales dacă intrăm pe un

teren care îi avantajează, le pune în valoare personalitatea. Astfel, au fost utilizate în procesul

evaluării scurte chestionare, recunoașteri de audiții muzicale sau recunoașterea de opere picturale

sau arhitecturale. Un alt exemplu a fost vizionarea unor scurte filme, iar la final s-au purtat

discuții, comentari, motivări ale pozițiilor luate etc. sau utilizarea aplicației Edpuzzle -

recomandată pentru toate grupele de vârstă - care presupune inserarea în cadrul unui scurt film

de pe canalul Youtube a unor întrebări legate de subiectul materialului urmărit, și care evident,

trebuie să fie în legătură cu conținuturile predate. În perioada învățământului online

eficientizarea procesului instrucțional pornind de la nevoile de dezvoltare personală și prin

promovarea educației personalizate s-a realizat într-o mai mică măsură. Acest tip de educație în

cadrul procesului de învățământ obișnuit necesită, de regulă, o mare experiență didactică, un

timp generos pentru pregătire și informare asupra nevoilor de dezvolate și a personalității

fiecăruia, discuții directe cu cazurile speciale și abordarea unei strategii individuale care să

asigură o eficiență a procesului instrucțional vizat. Perioada învățământului online nu a permis

resursa de timp necesară, deținerea informațiilor curente obișnuite obținute de la familie, colegi,
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consiliul clasei și diriginte, elemente ce de obicei conduc la măsuri optime în acest tip de

abordare. Cu toate acestea, în cadrul lecțiilor susținute, s-a insistat pentru abordarea

interdisciplinară a disciplinelor artistice, dezvoltarea concepțiilor holistice ce, de regulă, creează

o educație personalizată, în dezvoltarea gândirii și simțirii artistice sau a trăirii emoțiilor din

perspectivă filozofică, cu scopul de a cultiva emoția artistică creatoare, toleranța și înțelegerea

plenară a societății în care trăim.

Resurse didactice utilizate în cadrul disciplinelor artistice

În vederea realizării lecţiilor, vă indicăm câteva resurse/ site-uri care cuprind lecţii

filmate, jocuri didactice, teste etc. și care au fost utilizate la clasă. Totodată vă atragem atenţia că

pe site-ul I.Ș.J. Timiş, la secţiunea Resurse Educaţionale Deschise (RED), există multe lecţii în

ppt., fişe de lucru, teste, materiale care pot fi descărcate şi de către elevi în mod direct.

Resurse educaţionale deschise:

Site-ul ISJ Timiş – Biblioteca RED

http://www.isj.tm.edu.ro/simple/877c77ca-f774-11e7-ada9-005056a398e0/

Canal cu lecții online - Youtube ISJ Timiș

https://www.youtube.com/channel/UCe7U6QCKJmTmFoMPr5bt1Xw

Manuale online: https://www.manuale.edu.ro/

Resurse educaționale

https://digital.educred.ro/

Digitaliada – învățare și testare online

https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online

https://timlogo.ro/#Contact

Motoare de căutare educaţionale:

https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-

resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-

studenti/ ?fbclid=IwAR1uwgQ8XbHvoMbEUY2AoQNfLsWPeH62nxVB3VhP0Rh3mTgyCssFl

BJVfE4

https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/
https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/
https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-de-calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/
http://www.ccd-timis.ro,
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Stimularea intelectuală prin învățarea activă

Prof. metodist Simona Elena DUIULEASA
Casa Corpului Didactic Timiș

ctualitatea educației românești vizează adaptarea practicilor pedagogice prin

trecerea de la axarea pe predare la axarea pe învățare.

Anul 2011 a fost punctul de plecare pentru conturarea unei politici educaționale care să alinieze

obiectivele naționale în domeniul educației la recomandările Parlamentului European și ale

Consiliului Europei privind „Competențele cheie pentru învățarea de-a lungul vieții – Un cadru

european de referință”. Legea educației naționale emisă în 2011 stabilea, la art. 68, opt domenii

de competență cheie ca finalități pentru achizițiile din învățământul primar și gimnazial,

determinând profilul de formare al elevului și constituind un sistem de referință în elaborarea

curriculum-ului național. Anterior anului în care a fost emisă legea organică amintită, o serie de

documente reglatoare în domeniul învățământului românesc au vizat termenul de competențe

cheie, așa cum este el definit în documentele Comisiei Europene.

Începând cu anul 2001 în România au

fost introduse planurile-cadru prin care

disciplinele erau grupate în arii curriculare. În

perioada 2003 – 2005 cele opt domenii de

competențe – cheie stabilite la nivel european au

devenit referințe în elaborarea notelor de

fundamentare ale planurilor de învățământ din

România, iar programele școlare au fost revizuite

sub aspectul punerii în concordanță cu acestea.

În 2012 Centrul Național de Evaluare și Examinare implementa un proiect care viza o

reformă curriculară în sensul conturării unui cadru curricular de referință pentru învățământul

preuniversitar. Printre obiectivele specifice ale proiectului se afla: „formularea conceptelor,

principiilor şi normelor care fundamentează ştiinţific şi metodologic proiectarea, implementarea,

monitorizarea şi evaluarea curriculară din perspectiva dezvoltării şi formării competenţelor

cheie”. În 2017 Ministerul Educației Naționale demara implementarea proiectului „Curriculum

A
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relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” care viza, printre altele, elaborarea unui

document de politici educaționale „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului

național” din perspectiva dezvoltării competențelor – cheie.

Preambulul referitor la competențele – cheie, concept preluat din documentele Comisiei

Europene, a avut scopul de a identifica competența de a învăța să înveți printre cele opt

competențe pentru învățarea permanentă, plasând astfel învățarea în sfera conștientului, motivării

intrinseci, fiind asumată și responsabilă. Asocierea acestor caracteristici competenței de a învăța

să înveți permite raportarea, în egală măsură, la elev și la profesor. Cu certitudine, adăugarea

capacității de autoevaluare însumată la practica reflecției profilează dezvoltarea profesională

continuă a cadrelor didactice.

Urmărind cei doi actori principali ai educației pe scena

socială contemporană observăm cu ușurință rolurile

asumate de fiecare dintre aceștia. Profesorul, care face un

pas spre marginea scenei, permițând elevului să ocupe

locul central al acesteia, asumându-și o învățare activă,

eficientă și rațională. Rolul de actor principal al învățării

este astăzi atribuit elevului de către toate instituțiile de

educație, fiind capul de afiș al unei educații care urmărește

stimularea intelectuală a elevului.

Fiecare disciplină prevăzută de planurile – cadru în vigoare are nevoie de o etapă în care

elevii să poată prelucra informația obținută. Noile programe școlare oferă profesorilor

recomandări metodologice care permit elevilor să interpreteze materia într-o manieră personală

și să-i contureze semnificații în plan personal. Semnificația are la bază învățarea și experiența

anterioară, care este diferită la fiecare individ. O paletă variată de activități de învățare poate

răspunde necesităților individuale ale elevilor, iar provocările contextuale cadrului social al

elevului pot fi un mijloc sigur de stimulare a învățării active.

Specialiștii în domeniul neuroștiinței menționează un raport între natura și originea

aptitudinilor, accentuând intervenția particularităților dobândite prin învățare pentru manifestarea

moștenirii genetice a acestora. În acest context este plasată învățarea aptitudinilor asociată

conținutului programei școlare pe discipline.

http://www.ccd-timis.ro,
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Activitățile de învățare care vizează dezvoltarea

emoțională a elevilor echilibrată de exprimarea gândurilor

favorizează capacitatea elevilor raționali de a explora

emoțiile, iar a celor a nxioși de a-și dezvolta capacitățile

cognitive.

Atitudinea pozitivă a cadrului didactic, compasiunea și empatia îndreptate către elev sunt

atributele unei atmosfere favorabile învățării active.

Avem astfel un tablou al stimulării intelectuale a elevului care generează o probabilitate

crescută pentru învățare generalizată datorită comutării pe mai multe canale de cunoaștere

senzorială, făcând posibilă înțelegerea prin filtrul emoțional.

În lumina rolului secundar al profesorului în procesul de învățare este nevoie de un

scenariu care să ofere indicații complete pentru dimensiunea teoretică și practică a

curriculumului. O orchestrare națională în domeniul teoriei și metodologiei curriculare ar facilita

cadrului didactic posibilități multiple de adaptare la noul rol, oferindu-i, în același timp, șansa de

a-și juca rolul în strânsă concordanță cu cerințele mileniului III, obținând, cu siguranță, aplauze

la scenă deschisă a educației.
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Platforma eLearning sau învățarea în secolul al XXI-lea

Ing. IT Nina DUMBRAVĂ
Informatician la Casa Corpului Didactic Timiș

in dorința de a ne „updata” la realitățile învățământului din secolul al XXI-lea –

secol denumit pe bună dreptate „al VITEZEI” – tentația majoră atât a cadrelor

didactice, cât și a elevilor este optarea pentru accesul facil și rapid la informație apelând la

internet. Primul impuls, atunci când descoperim acest teritoriu infinit, este de a „devora pe

nerăsuflate” informațiile trăind, în același timp, bucuria accesului nelimitat la ele. Următoare

etapă este îngrijorarea combinată cu îndoiala referitoare la calitatea informației găsite în

diferitele „cotloane” virtuale și cât de aproape de adevăr este aceasta.

Pe de-o parte, curiozitatea difuză și căutările fără un scop precis se dovedesc pierdere de

vreme atunci când dorim să aprofundăm un domeniu. Pe de altă parte, formarea unilaterală într-

un domeniu profesional sau un domeniu care ne pasionează, ne mărginește orizonturile și ne

limitează capacitatea de a vedea „întregul” și de interpreta just lucrurile și fenomenele din jur.

Ajungând în acest punct critic căutăm o

soluție. Cercetăm informația în profunzimea ei și la

acest nivel nimic nu ne vine de-a gata. Ne orientăm

spre profesioniștii sau experții din domeniul respectiv

astfel încât să depășim CAPCANA în care am intrat

de bună voie, aventurându-ne pe drumuri

necunoscute - din nevoia de a rezolva repede o

problemă sau de a „salva” timp căutând o bibliografie

solidă, pertinentă pentru a ne documenta cu privire la

o anumită temă.

Ce constatăm? Că am pierdut timpul și că trebuie să acceptăm realitatea și anume aceea

că un pseudo-profesionist al domeniului informaticii nu poate susține valoarea de adevăr a unei

teorii fără a avea cunoștințe solide sau competențe în domeniul respectiv.

D
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Provocarea majoră a acestui mileniu este

conștientizarea faptului că în domeniul IT&C sunt

agrenate multe niveluri de cunoaștere pe care un om

nespecializat în acest domeniu poate să le asimileze

doar cu ajutorul profesioniștilor recomandați de

propria lor muncă/ specializare – referindu-ne concret

la cei care consideră că știu sau se pricep, dar acest

lucru nu este susținut de realizări sau de cunoștințe

aplicate în domeniul informaticii.

Cu toate aceste obstacole și provocări, media electronică și tehnologiile informaționale și

de comunicație s-au dovedit foarte utile și atractive în domeniul educației, în activitățile de

predare – învățare – evaluare.

O astfel de modalitate complexă de învățare o reprezintă platforma eLearning, o

alternativă la mijloacele tradiționale de învățare, prin care se înțelege „totalitatea situațiilor

educaționale în care se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării

(TIC)”1. Termenul „eLearning” este un cuvânt compus fiind preluat din literatura anglo-saxonă,

al cărui sens primar a fost extins de la învățarea prin mijloace electronice până la aria de

intersecție a acțiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. Computerul și materialele

electronice sau multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învățare, evaluare sau ca mijloc de

comunicare.

Să încercăm, în continuare, o analiză pe diferite niveluri de acces a învățământului aplicat

în eLearning. Această platformă reprezintă un instrument util pentru utilizatorii unui tip de

învățământ la distanță deoarece oferă acces ușor și rapid la resurse educaționale (materiale de

studiu, teme, evaluări, teste etc.), atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Pentru a fi funcțională, platforma eLearning trebuie implementată de către un specialist,

administrator de platformă eLearning. Administratorul are un nivel maxim de acces pe

platformă, el asigurând funcționarea tuturor nivelelor de acces, a modulelor de exploatare de

către utilizatori, a conturilor de utilizatori (profesori/elevi), a funcționării emailuri-lor, chat-ului,

securității și întregii activități desfășurată pe platforma eLearning.

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/E-learning.
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Casa Corpului Didactic Timiș are platforma eLearning implementată din 2013. Din 2013

administratorul platformei, prin persoana informaticianului Nina Dumbravă, a organizat 40 de

cursuri pentru profesorii din județul Timiș, Olimpiada Științifică Internațională - 4 secțiuni și

activități metodice.
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Pentru a utiliza platforma eLearning, profesorul trebuie să se specializeze în meseria de

dezvoltator eLearning, iar în această calitate poate utiliza/realiza la clasa virtuală următoarele

activități:

- dezvoltare de conținut;

- materiale de predare;

- teste;

- teme de casa;

- evaluări;

- organizarea clasei în vederea predării;

-organizarea elevilor pe clase și grupe.

După ce sunt inițiați de profesor în utilizarea platformei electronice de învățare, elevii se

pot autentifica pe platforma cu username și parolă, participă la orele de predare parcurgând

materialele și activitățile puse la dispoziție de profesor.

Nu trebuie neglijat faptul că, deși pare accesibil, învățământul virtual presupune

colaborarea, astfel rolurile participanților nu se exclud, ci trebuie îndeplinite de cei trei actori în

acest proces: administratorul platformei, profesor și elev.

Acest mijloc modern de predare – învățare – evaluare se poate utiliza cu succes în toate

activitățile de la clasă cu elevii și vine în sprijinul celor care sunt aplecați către acest tip de

învățare, pentru cei care doresc un program flexibil de studiu cu acces nelimitat la resurse de

învățare/evaluare/aplicații practice.

Așadar, o opțiune mereu validă de învățare în „secolul vitezei” – secol al învățării pe tot

parcursul vieții – o reprezintă platforma eLearning.

Bibliografie:

 Platforma eLearning a Casei Corpului Didactic Timiș;

 https://ro.wikipedia.org/wiki/E-learning.
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Competențele transversale din învățarea mediată de tehnologie
Prof. Cristina Alexandra SAIZESCU

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I”, Timișoara

Noua paradigmă educațională, care presupune centrarea întregului demers formativ pe

elev, implică orientarea proiectării curriculare către dobândirea de competenţe, iar în acest sens,

se aplică noile rezultate ale cercetărilor din psihologia cognitivă, conform cărora dobândirea unei

competenţe se realizează prin transferul cunoştinţelor şi deprinderilor în contexte noi şi dinamice.

Competenţa reprezintă capacitatea dovedită a elevului de a selecta, combina şi utiliza

adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii - valori şi atitudini, în vederea rezolvării cu succes a

unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea

profesională sau personală în condiţii de eficienţă.

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate

prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme

generale, în contexte particulare diverse. Competenţa este un „summum de achiziţii - cunoştinţe,

priceperi, deprinderi, o actualizare şi contextualizare a acestora în rezolvarea unor fapte concrete

de ordin existenţial” (Cucoş, 2014, p. 253). Competenţele constau într-o combinaţie specifică de

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate contextului necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea

personală, pentru angajare pe piaţa muncii, pentru incluziune socială, de care are nevoie fiecare

individ (idem, p. 255). Din perspectiva finalităţilor învăţământului, principalele tipuri de

competenţe sunt: competenţele cheie, competenţele transdisciplinare, competenţele generale şi

competenţele specifice. Din perspectiva tendinţei de a armoniza sistemul de învăţământ

românesc cu alte sisteme europene performante, s-a construit un model de optimizare curriculară

bazat pe un sistem de competenţe-cheie.

Competenţele generale se definesc pentru obiecte de studiu, se formează pe durata unui nivel

de şcolarizare și posedă un grad ridicat de generalitate şi complexitate. Competenţele generale se

definesc pentru fiecare disciplină în parte, jalonează achiziţiile de cunoaştere ale elevului pentru

un anumit nivel de şcolaritate, având un grad ridicat de generalitate şi complexitate.

Competenţele specifice se definesc pentru câte un obiect de studiu, se formează pe durata

unui an şcolar, sunt deduse din competenţele generale și reprezintă etape în dobândirea acestora.
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Conceptul de competenţă transversală a fost preluat din limba franceză, cu referire la

competenţe care ajută elevii în „a învăţa să înveţe”. În acest sens, verbul „a şti tot”, cu referire la

achiziţia de cunoştinţe, este corelat cu verbele „a fi”, „a şti”, „a deveni”, accentuând necesitatea

educaţiei permanente, pe tot parcursul vieții. Competenţele transversale sunt demersuri cognitive

fundamentale transferabile în mai multe domenii de preocupări, implicate atât în dezvoltarea

personalităţii elevului, vizând dimensiunea socio-afectivă, cât şi în dezvoltarea gândirii sale,

vizând dimensiunea cognitivă a formabilului.

Formarea competenţelor transversale se realizează pe întregul parcurs al şcolarității, în

contexte formale sau cvasi-formale şi se continuă pe tot parcursul vieții, în contexte diverse,

preponderent non-formale. Transdisciplinaritatea constituie un alt mod de abordare a activităţii

didactice, mai apropiat de experienţele reale ale elevilor, de nevoile lor de cunoaştere și cu o mai

mare eficiență formativă.

În practica educațională actuală sunt incluse contexte de predare cu teme transversale,

comune mai multor discipline, favorizând formarea competenţelor transversale la elevi – atât de

ordin intelectual, metodologic, personal, social şi din domeniul comunicării. Astfel, provocările

contextului educațional actual presupun comunicarea didactică prin intermediul tehnologiei și

infuzia tehnologiei IT în domeniul educațional.

Orice demers formativ în mediul virtual reprezintă un context de învățare interdisciplinar,

alcătuit din minimum două domenii ale cunoașterii – disciplina predată și tehnologia informației

și a comunicării, însă poate fi transdisciplinar, cum ar fi exemplul educației ecologice, al

educației pentru sănătate, al filosofiei și altele. Există însă teme care doar abordate

transdisciplinar pot fi studiate în mod complex, așa cum este: apa în natură, delimitarea

geografică a teritoriilor românești de-a lungul istoriei, aplicarea matematicii și fizicii în

astronomie, istoria muzicii, adaptarea dietei în funcție de specificul bolilor și multe altele.
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Studiul evaluării on-line

Prof. metodist Claudiu CREPCEA
Casa Corpului Didactic Timiș

valuarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă,

cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială

pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura

evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei

evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este

cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din

experienţa învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la

administrarea unor volume mari de notare și de administrare.

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în

ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe

utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat

pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face

numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi

experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă

evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de

feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară

a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul

administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate

pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile

necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). Există un număr de beneficii

percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca:

 posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri;

 monitorizarea răspunsurilor elevilor;

 evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis;

 evaluările pot fi păstrate şi reutilizate;
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 furnizarea de feedback imediat.

Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit

fiecărui elev. Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în

considerare nevoile şi circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.

Flexibilitatea poate însemna:

 susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor;

 furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute

pentru a compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile

tehnologice;

 furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare

deoarece elevii pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă,

locul de muncă sau orice loc aleg.

Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori,

inclusiv aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare

utilizate, tehnologiile şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date etc.

Când e mai bună evaluarea online?

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate

şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă

în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt

evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată:

 ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;
 ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;
 în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.

Evaluarea online poate furniza:

 mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată
evaluarea;

 mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile.
Opţiunile de evaluare online

Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană

sau un grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în

prezent: utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta
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pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe

computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ:

 teme scrise; activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;
 participarea la discuţii online; teme colaborative;
 eseuri; dezbateri portofolii; revizuiri;
 publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;
 quiz-uri şi întrebări online; examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).

Răspunderea elevului

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a

rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice).

Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume

responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile online. În plus, există percepţia

conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul

proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii. S-a incercat

trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care

încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare.

Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi

articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria

învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de

prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj/ notare. Provocarea rămâne aceea de

a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.
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Manualele digitale – studiu comparativ

Prof. Garofița Sorina DOCOLIN
Liceul Tehnologic Electrotimiș

n contextul utilizării masive a Internetului și computerului, proces accelerat vizibil

după 1989 și în special în ultimii ani, manualele digitale, pe suport electronic, existente atât în

format clasic, tipărite pe hârtie, cât și modern, pe CD-ul aferent, se impun, sunt și devin din zi în

zi un trend și chiar o necesitate. Captează atenția, facilitează predarea-învățarea, dezvoltă

capacitatea de receptare a mesajului oral și, nu în ultimul rând, dezvoltă competențele digitale ale

beneficiarilor principali ai educației, elevii. Aceștia sunt entuziasmați să învețe din manualele

digitale oră de oră și le apreciază în special pentru exercițiile interactive, filmulețe și sonor.

Precizări terminologice Compartimentul lexicului românesc cu cea mai spectaculoasă

ascensiune și cu cel mai puternic impact asupra limbii comune este limbajul tehnic care vizează

informatica. Cuvintele digital, a digitaliza, digitizor, digitalizare aparțin câmpului semantic al

domeniului amintit dimpreună cu alți termeni precum: accesare, adaptor, convertor, inițializare,

procesor, resetare. Provenit din lat. digitalis prin filieră franceză, digital este înregistrat în Dex

cu mai multe sensuri înrudite explicit. Din multitudinea de accepțiuni găsite, voi transcrie doar ce

interesează aici : adjectivul digital utilizat în cibernetică cu sensul „care este sau poate fi

reprezentat prin cifre ori prin numere″ (în special o și 1) și adjectivul din domeniul electronicii,

referitor la aparate, dispozitive, sisteme, instrumente „ care generează, măsoară, prelucrează sau

stochează semnale digitale″. Verbul a digitaliza semnifică „a transforma semnale analogice în

semnale digitale” (Inform. Electron.) substantivul digitizor (din engl. digitizer) denumește

aparatul care digitizează, iar digitizare semnifică „acțiunea de a digitiza″.

În manualele digitale, elevii sunt implicați în ascultarea/ receptarea activă a textelor orale

propuse prin secvențele de lucru numite Ascultăm și descoperim, Vizionăm și descoperim. Prin

aceste secvențe sunt antrenați să aplice învățarea euristică pe produse digitale adecvate lecțiilor și

capacității lor de înțelegere. Vizionarea și audierea acestor secvențe captează, de obicei, 100%

atenția chiar și a elevilor cu cerințe educaționale speciale.

Secțiunile Interpretăm și Ieșim din lumea textului aduc în prim plan metode moderne prin

care elevii participă foarte activ și învață efectiv ca într-o joacă (ludic): cvintetul, ciorchinele,

Î
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jurnalul cu intrare dublă, pălăriile gânditoare, explozia stelară sunt doar câteva din metodele

prezente în manalele digitale (de clasa a-VI-a) și foarte apreciate de elevi. Aceste secvențe de

lucru precum și Discutăm despre text, Dincolo de text, dezvoltă spiritul hermeneutic,

creativitatea și vocabularul elevilor.

Realizarea în clasă sau pentru orele următoare a unor produse digitale care să cuprindă

interviuri imaginare sau reale cu personaje aparținând culturii naționale contemoprane ori din

istoria națională sau universală, prezentarea unor monumente/ clădiri istorice sau evenimente

culturale, crearea de broșuri, pliante, chestionare, ziare sau chiar bloguri pe teme date precum și

proiectele cu subiecte ce implică obiceiurile, tradițiile și spiritualitatea românescă – elemente de

interculturalitate- constituie tot atâtea puncte forte care pledează pentru alegerea manualului ai

cărui autori sunt: Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu.

Chiar dacă unii profesor de Limba română au găsit puncte slabe manualului gândit și

întocmit de Viorica Avram, Mihaela Daniela Cârstea, Alexandra Dragomirescu, Ileana Sanda,

pentru că aduce ca texte support fragmente sau opere integrale studiate în vechiul manual de

Limba română, tipărit la editura ALL (Sobieski și românii, Câinele și cățelul, D-l Goe), noi

apreciem secvențe precum: Metodele complementare de evaluare, Activitățile interdisciplinare

care valorizează cunoștințele de Istorie și Geografie ale elevilor, paginile de Exerciții interactive

și Joc de rol, Exprimă-ți opinia!, Fii creativ! și, în special, multitudinea de exerciții realizate după

modelul celor de la Evaluarea Națională prin care elevul este solicitat să bifeze într-un tabel

căsuța potrivită pentru a arăta dacă afirmațiile corespund textului A sau textului B, să creeze

întrebări pentru un chestinar pe o temă dinainte stabilită etc. Astfel cei care vor învăța după acest

manual se vor familiariza cu structura subiectelor de Evaluare Națională cu care se vor întâlni la

sfârșit de an școlar. Fiecare manual are punctele sale forte.

Bibliografie:
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Dimensiuni ale activității didactice

Prof. Mioara FÂRDĂ
Liceul Teoretic Recaș

n-line sau fizic, activitatea didactică are dimensiuni specifice, pe care le atingem

constant. Suntem cadre didactice, diriginți, coordonatori de proiecte și de

activități, promotori ai unor acțiuni care vizează formarea de competențe, de abilități și crearea

de valori. Elevii sunt beneficiarii activităților noastre și de aceea ne dorim ca implicarea noastră

să fie vizibilă pentru și prin elevii noștri.

O parte dintre activități sunt gândite a se derula constant cu scopul de a deveni o

normalitate în rândul comunității școlare. Altele sunt gândite ca activități ocazionale, dar care

trebuie să devină activități specifice comunității respective. Sunt convinsă că derularea de

activități implicând elevi alături de părinți, cadre didactice și reprezentanți ai comunității

contribuie la formarea unor valori pozitive spre care să tindă toți. Însă rezultatul poate fi atins

doar prin perseverență, constanță, dăruire, muncă și strategie. Dimensiunile unor asemenea

activități sunt autocunoașterea, intercunoașterea, capacitatea de a comunica și de a relaționa,

cunoașterea specificului local, autocontrolul, prevenirea abandonului școlar, dezvoltarea

relațiilor cu reprezentanții comunității, creșterea motivației pentru învățare și implicarea elevilor

în viața comunității.

În continuare vă prezint cinci activități pe care le-am desfășurat și care, din prisma

dimensiunilor menționate mai sus, au avut succes chiar și în această perioadă de activitate

didactică on-line.

1. Denumirea activității: Comoara fiecăruia

Obiective: identificarea aptitudinilor și calităților personale; creșterea stimei de sine prin

valorificarea aptitudinilor și calităților personale; identificarea valorilor pozitive ca repere

personale.

Descriere: Identificarea aptitudinilor și calităților personale se poate realiza ca activitate

în cadrul orelor de consiliere și orientare, însă va avea un impact mai mare dacă se va realiza și

prin prisma disciplinelor de studiu. Astfel lista „comorilor” se extinde și crește încrederea în sine

și în capacitatea de a învăța. Principiile de bază vor fi „fiecare are aptitudini și calități” și „pentru

a fi apreciate, ele trebuie (re)cunoscute obiectiv și realist”.

O

http://www.ccd-timis.ro,


26
Revista ACCES ON-line, Anul I, Nr. 1/2021

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara

Tel/fax: 0256490452, E-mail: ccdtimis@ccd-timis.ro
www.ccd-timis.ro

Forme de organizare: discuții libere, autoevaluare, interevaluare

Se pot realiza postere în care să fie prezentate aptitudinile și calitățile regăsite la nivelul fiecărei

clase, informațiile fiind actualizate pe parcurs.

Exerciții:

1. Elevii au de identificat o persoană/un personaj pe care îl admiră, ocupația sa, o

aptitudine și o calitate personale necesare acelei ocupații

2. Identificarea aptitudinilor și calităților personale specifice unor profesii pe baza unor

fișe de post

3. Învață o nouă aptitudine! (utilizând diferite surse de informare, elevii se pot documenta

asupra unor aptitudini noi și le pot învăța).

La nivelul școlii, aptitudinile personale sunt valorizate în cadrul unor spectacole de

talente (artistice, tehnice etc.).

2. Denumirea activității: Cartea noastră de identitate culturală

Obiective: identificarea elementelor reprezentative ale zonei/localității; realizarea unei

cărți de identitate culturală; satisfacerea nevoii de apartenență; creșterea stimei de sine

Descriere: Elevii vor identifica elemente reprezentative ale localităţii (personalităţi,

elemente arhitecturale etc.) şi vor crea o carte de identitate, care ar putea fi un viitor ecuson al

elevilor şi al cadrelor didactice.

Forma de organizare: vizitarea orașului și a localităților aparținătoare; lucrul în echipă;

cercetare în teren; interviul/ reportajul.

Se vor organiza întâlniri cu personalități care sunt originare din localitate sau cu

personalități care pot prezenta diferite aspecte despre personalități din localitate.

3. Denumirea activității: Oraşul meu prin obiectiv

Obiective: prezentarea localității în imagini (în timpuri și anotimpuri diferite); realizarea

unei expoziții cu fotografii realizate de elevi sau obținute în urma documentării; valorizarea

aptitudinilor elevilor în arta fotografiei și în organizarea unui eveniment; satisfacerea nevoii de

apartenență; creșterea stimei de sine

Descriere: Elevii surprind în fotografii imagini reprezentative pentru locul în care trăiesc

şi studiază. Folosind surse diferite, se documentează asupra localității, culeg imagini ale

localității în trecut și organizează expoziția.

http://www.ccd-timis.ro,
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Activitatea poate avea o subactivitate, Poveștile locului/ străzii, în cadrul căreia să elevii

să se documenteze și să prezinte istoricul unui anumit spațiu, de preferat cel mai familiar.

4. Denumirea activității: Teatru

Obiective: crearea unui cadru propice manifestării/ observării diferitelor stări, situații de

viață; dezvoltarea capacității de a gestiona situații diferite prin implicarea în activități artistice de

tipul active theatre; cunoașterea și analiza unor situații de viață diverse; schimbarea viziunii

asupra rolului învățării în cadrul școlii.

Descriere: Activitatea este concepută ca manifestare constantă în cadrul unei trupe de

teatru sau în cadrul orelor din aria curriculară limbă și comunicare. Aceasta presupune

desfășurarea de spectacole pe baza unor texte cunoscute, dar adaptate de elevi în funcție de

soluțiile găsite la diferite probleme (stres, abandon școlar, situație familiară precară, disensiuni în

familie, relații etc.). Ca etape pot fi: alegerea textului, adaptarea acestuia la situații actuale, reale,

regândirea unor soluții date de autorii textelor, punerea în scenă, adaptarea scenariului în funcție

de publicul implicat, analiza activității și a rolului acesteia pentru fiecare participant.

5. Denumirea activității: LTR Voluntar

Obiective: exersarea empatiei; formarea şi dezvoltarea spiritului civic; conştientizarea

şi valorificarea muncii în echipă; dezvoltarea şi cultivarea valorilor morale; stimularea

potenţialului creativ al copiilor; cultivarea sentimentului de aparteneță la un grup; creșterea

stimei de sine și a motivației față de învățare; dezvoltarea relațiilor între școală și comunitate.

Descriere:

Activitatea presupune descoperirea principiilor voluntariatului și a beneficiilor acestuia

pentru elevi, școală și comunitate, valorizarea aptitudinilor și a calităților personale în cadrul

voluntariatului, identificarea situațiilor care necesită intervenția grupului de voluntari,

colaborarea cu alte echipe de voluntari și cu reprezentanți ai comunității pentru desfășurarea de

acțiuni de sprijinire, realizarea unui plan de acțiune, derularea acțiunilor planificate, prezentarea

unor povești de succes.

Sper ca aceste activități să fie folositoare și altor colegi și să inspire la realizarea altor

activități interesante atât pentru elevi, cât și pentru noi, dascălii.

http://www.ccd-timis.ro,
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Programe de formare continuă în cadrul proiectului
„Școala pregătește cetățeni activi” (2018-EY-PMIP-R2-0001)

Prof. Călin DIACONESCU
Casa Corpului Didactic Timiș

n decembrie 2019 patru cadre didactice – angajați și colaboratori ai Casei Corpului

Didactic Timiș – au participat la un curs organizat de asociația Intercultural Iceland,

în cadrul proiectului „Școala pregătește cetățeni activi” (2018-EY-PMIP-R2-0001), proiect

finanțat prin granturile SEE (Spațiul Economic European – Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

2014-2021.

Cursul „Evaluarea pentru învățare. Metode creative și diverse de evaluare pentru educația

secolului XXI” și-a propus să dezvolte competențele participanților în domeniul utilizării unor

metode creative de învățare și evaluare. De asemenea, cursul a avut ca obiectiv să ofere soluții

pentru evaluarea unor competențe complementare și transversale, în special în domeniile:

cooperării și comunicării, inițiativei și abilităților antreprenoriale, gândirii critice și creative,

cetățeniei, lucrului în echipă, capitalului cultural și a rezolvării de probleme.

Experiența a fost una deosebită, atât în ceea ce privește ceea ce s-a învățat efectiv în

timpul cursului, cât și în ceea ce privește contactul cu sistemul educațional islandez, care

împărtășește multe elemente cu celelalte sisteme educaționale din nordul Europei, cu o

performanță recunoscută în domeniul formării și dezvoltării reale ale competențelor elevilor. Au

fost prezentate multe metode inovative de evaluare a competențelor, exemple de bună practică în

utilizarea metodei proiectului în acțiunea educativă. Desigur, nu toate elementele pot fi cu

ușurință adaptate sistemului educațional românesc – există numeroase obstacole, dar pot fi

Î
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identificate și aplicate o serie de metode și instrumente practice, utile, care să ne ajute la trecerea

de la un învățământ bazat pe memorizare și reproducere la un învățământ centrat pe formarea și

dezvoltarea de competențe.

Proiectul „Școala pregătește cetățeni activi” (2018-EY-PMIP-R2-0001) și-a propus ca

obiective:

1. Creșterea numărului de formatori cu competențe avansate în domeniul educației pentru

cetățenie democratică, drepturile omului şi dialog intercultural;

2. Dezvoltarea competențelor pentru 100 de cadre didactice prin 3 programe de formare

continuă în domeniile democrației, cetățeniei, drepturilor omului, prevenirii violenței

școlare și a incluziunii.

În vederea atingerii primului obiectiv, Casa Corpului Didactic Timiș a propus pentru anul

școlar 2020-2012 un curs de 24 de ore, avizat de Ministerul Educației, cu denumirea „Strategii

inovative de dezvoltare a competențelor pentru cultură democratică”. Cursul s-a adresat unor

cadre didactice certificate ca formator și a pornit de la prezentarea Cadrului de referință al

competențelor pentru o cultură democratică și dialog intercultural, adoptat de Consiliul Europei

în 2018. Acest model de competențe pentru o cultură democratică, incluzând valori, atitudini,

abilități, precum și elemente de cunoaștere și înțelegere critică, necesare pentru asumarea rolului

de cetățean într-o societate democratică, a fost folosit ca bază de experimentare a unor metode de

învățare prin cooperare și de utilizare a unor instrumente inovative de evaluare a acestor

competențe, care să poată fi utilizate atât în activitățile de formare a cadrelor didactice, cât și în

activitățile educaționale cu elevii.

Încă din 2019 Casa Corpului Didactic Timiș acreditate programul de formare continuă

„Educație pentru Democrație” (60 de ore și 15 credite profesionale transferabile). Cursul își

propune să ofere cadrelor didactice oportunitatea de a-și dezvolta competențele necesare pentru a

transmite elevilor valorile democratice și ale drepturilor omului, contribuind în acest fel la

fundamentarea democrației în societatea și în școala românească și propune trei teme principale:

1. Tema 1 - Fundamentele educației pentru democrație

2. Tema 2 - Managementul democratic al școlii și al clasei

3. Tema 3 - Strategii de predare-învățare în educația pentru democrație.

http://emoodle.ro/course/view.php?id=7
http://emoodle.ro/course/view.php?id=7
http://www.ccd-timis.ro,
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Deși suportul de curs era deja elaborat la data cursului din Islanda, metodele și exemplele

de bună practică au fost actualizate și optimizate.

Ca urmare directă a participării celor patru reprezentanți ai Casei Corpului Didactic Timiș

la cursul organizat de Intercultural Iceland, au fost proiectate și acreditate încă două programe de

formare continuă, fiecare cu durata de câte 40 de ore.

Primul dintre ele – „Incluziune și interculturalitate în școala românească” – utilizează și

valorifică instrumentele și metodele deprinse în cadrul proiectului pentru a răspunde unor

provocări cu care se confruntă atât societatea, cât și școala românească: problema integrării

romilor sau criza refugiaților. Este nevoie ca școala să contribuie la promovarea valorilor şi

principiilor incluziunii sociale, a interculturalității, pentru ca aceste probleme să-și găsească o

soluționare durabilă. Acest curs este structurat pe 2 teme: elemente de educație incluzivă și

elemente de educație interculturală, propunându-și abordarea unor teme precum învățarea

centrată pe elev, caracteristicile unei școli incluzive, cultură și interculturalitate, combaterea

discriminării, metoda proiectului în educația interculturală. Programul de formare „Incluziune și

interculturalitate în școala românească” a fost acreditat prin O.M. nr. 4925/10.08.2020 cu 10

credite profesionale transferabile.

Cel de-al doilea program de formare a abordat problematica violenței școlare și se

numește „Școala din România – o școală sigură, un spațiu non-violent” și a fost la rândul său

acreditat de Ministerul Educației cu 10 credite profesionale transferabile prin O.M. nr.

6285/22.10.2020. Violența școlară și bullyingul, reprezintă, din păcate, situații întâlnite tot mai

frecvent în sistemul nostru educativ. Fenomenul, prin manifestările sale, prin frecvență, gradul de

intensitate, influențează în mod negativ calitatea actului educațional. De aceea este absolut

necesară dezvoltarea unei educații bazate pe echilibru, pe valori morale și prin modele reale de

comportament civilizat, pe cunoașterea drepturilor și a obligațiilor individuale și profesionale, pe

o comunicare eficientă, pe autocunoaștere, pe respect. Aceste fenomene aduc totodată o atingere

gravă drepturilor copilului, așa cum sunt ele prevăzute în Convenția cu privire la Drepturile

Copilului.

Programul de formare continuă „Școala din România – o școală sigură, un spațiu non-

violent” are ca scop analiza modalităților prin care școlile pot utiliza prevederile Cartei

Europeană pentru școli democratice fără violență (adoptată de Consiliul Europei), a Strategiei

http://www.ccd-timis.ro,
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naționale de combatere a violenței școlare, precum și noile prevederi referitoare la violența

școlară și bullying din Legea educației naționale, în vederea reducerii comportamentelor violente

și anti-sociale, inclusiv prin implicarea și participarea elevilor în atingerea acestui obiectiv. Iar

scopul acestor acțiuni de prevenire și combatere a violenței școlare este transformarea școlii

românești într-o școală sigură pentru toți elevii și cadrele didactice, precum și într-un spațiu al

non-violenței.

Prin aceste programe de formare continuă, Casa Corpului Didactic Timiș încearcă nu

doar să atingă obiectivele preconizate prin proiectul „Școala pregătește cetățeni activi” (2018-

EY-PMIP-R2-0001), ci și să propună o direcție specifică în formarea cadrelor didactice:

dezvoltarea unor competențe care să transforme în cele din urmă școala românească într-un

spațiu deschis spre valorile democratice, spre dialog intercultural și orientat spre eradicarea

tuturor formelor de discriminare sau de violență.

Dezvoltarea abilităților sociale prin educație nonformală

Ec. Bianca Liana POPA
Casa Corpului Didactic Timiș

Dezvoltarea abilităților sociale este esențială

pentru copii, întrucât reduce factorii de risc asociați cu

perfromațele școlare scăzute, asigură sănătatea

emoțională a copilului și, pentru viitor, creează

oportunități crescute de integrare socială și profesională.

„Abilitățile sociale sunt cele care ne permit să ne integram în mediul în care trăim fie el

grupul de la grădiniță, școală sau grupul de prieteni. A avea abilitați sociale înseamnă a fi eficient

în interacțiunile cu ceilalți astfel încât sa atingi scopul stabilit. Acei copii care au dezvoltate

abilitățile sociale se vor adapta mai bine la mediul școlar și vor avea rezultate mai bune. Copiii

cu abilități sociale slab dezvoltate (de exemplu copiii care se comportă agresiv – fizic sau verbal,

http://www.ccd-timis.ro,
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copiii care au dificultăți în a se integra într-un grup de persoane noi) au o probabilitate mai mare

de a fi respinși de ceilalți și de a dezvolta probleme de comportament.”2

Termenul de inteligență socială vizează capacitatea

sau abilitatea omului de a realiza interacțiuni speciale, cu

caracter adaptativ, în conformitate cu cerințele și

provocările vieții de zi cu zi. Diversitatea de manifestare a

capacității de interacțiune socială presupune abilitatea de a

cunoaște, stabili și dezvolta relații interumane.

Abilitatea socială, capacitatea de a relaționa și empatiza este pentru un elev o constantă în

formarea sa ca viitor adult. În aceeași ordine de idei, un elev care a dezvoltat capacități de

interacțiune socială cu mediul școlar și nu numai este un viitor adult câștigat în ceea ce definim

integrare socială normală în viață. Inteligența socială, capacitatea de a empatiza cu mediul de

interacțiune presupune un sistem de schimburi și interacțiuni complexe. Avem în vedere, două

componente fundamentale. Prima, vizează adaptarea la necesitățile vieții școlare, o cerință

importantă pentru sistemele educaționale ale timpurilor noastre. A doua componentă vizează

calitatea dezvoltării personalității. Există elevi a căror nivel de pregătire școlară este puternic

corelat cu aptitudinile proprii acestora, după cum există elevi care au un potențial aptitudinal

înalt, dar rezultatele școlare obținute nu sunt concludente în raport cu valoarea nativă existentă.

În aceste condiții, succesul sau insuccesul școlar depind de o variabilitate de factori de natură

motivațională sau socială. O listă a abilităților sociale nu este niciodată completă, dar ea cuprinde

în principal următoarele:

 abilități de comunicare eficientă

 abilități de cooperare și lucru în echipă

 asertivitate

 responsabilitate

 empatie

 auto-control.

În esență, aplicarea de proiecte și programe pentru dezvoltarea inteligenței sociale a

elevilor reprezintă o necesitate în condițiile tendințelor din educația contemporană și este

2https://goo.gl/fDoFeF
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concludentă în raport cu adaptarea sistemului de învățământ național la regulile și valorile

specifice europene.

Având în vedere caracteristicile sale, educația nonformală poate contribui în mult mai

mare măsură la formarea și dezvoltarea acestor abilități sociale decât educația formală. Mediul în

care se desfășoară activitățile de educație nonformală este unul lipsit de inhibițiile pe care le

creează sala de clasă, permițând în mai mare măsură exprimarea liberă a elevilor, punerea în

valoare a creativității și imaginației, interacțiunea cu alți factori decât cei aparținând în mod

nemijlocit mediului școlar. La baza tuturor celorlalte abilități sociale stau abilitățile de

comunicare, întrucât în lipsa unei comunicări eficiente nu poate exista interacțiune socială în

adevăratul sens al cuvântului. Cercetările întreprinse de Institutul de Științe ale Educației au

demonstrat impactul pozitiv pe care educația nonformală

le are asupra dezvoltării competențelor de comunicare ale

elevilor, în special prin:

 dezvoltarea competențelor lingvistice

 crearea de multiuple posibilități de utilizare a

limbilor străine

 formarea de competențe de culegere a

informațiilor din surse diferite și competențe de prelucrare a datelor

 formarea de competențe de comunicare nonverbală, de utilizare a limbajelor de

specialitate și de comunicare în spațiul virtual

 oportunități de comunicare publică și de relaționare interpersonală

 competențe manageriale, organizatorice și de participare civică.

Corelat cu dezvoltarea competențelor de comunicare, se dezvoltă și competențele de

cooperare și de lucru în echipă, activitățile de educație nonformală fiind în marea lor majoritate

activități de grup, în cadrul cărora elevii pot experimenta și dezvolta relații sociale în afara

cadrului mai rigid al mediului școlar.

Un alt aspect asupra căruia educația nonformală are o influență pozitivă este dezvoltarea

comportamentului prosocial al copiilor și tinerilor. Potrivit psihologiei sociale, „comportamentul

unei persoane este considerat ca fiind un comportament prosocial când el are urmări pozitive

asupra sa sau asupra celorlalți indivizi din comunitatea unde comportamentul are loc, întărind

http://www.ccd-timis.ro,
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astfel legăturile sociale din interiorul acestei comunități. Prin contrast un comportament al unei

persoane este considerat ca fiind un comportament antisocial când el are urmări negative asupra

sa sau asupra celorlalți indivizi din comunitatea unde comportamentul are loc.

O serie de studii experimentale au confirmat faptul că, la fel ca și alte tipuri de

comportament, cel prosocial este învățat în timpul socializării timpurii. De regulă,

comportamentele prosociale se bazează pe atitudine altruistă, pe empatie și pe responsabilitate.

Ori toate aceste atitudini și valori se dezvoltă în cadrul activităților de voluntariat, prin proiecte

de învățare prin servicii în beneficiul comunității – activități specifice educației nonformale.”3

Spre exemplu, proiectul de învățare prin serviciu în folosul

comunității este o metodă care facilitează învățarea elevilor

implicându-i în rezolvarea unei probleme din comunitatea lor

(școală, vecinătate, localitate ș.a.m.d.). Sprijiniți de profesori,

elevii identifică nevoile comunității, dezbat soluții, se reunesc în

jurul unui scop comun și acționează în comunitate. Concomitent,

ghidați de profesori,

elevii reflectează și

își evaluează progresul în învățare.
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Consiliere psihopedagogică în vreme de pandemie în învățământul preșcolar,
primar și gimnazial

Prof. Consilier Adelia FLOREA CJRAE Timiș
Prof. Consilier Cristina POP CJRAE Arad

n România, cursurile în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional

și postliceal au fost suspendate din data de 12 Martie 2020. Continuarea cursurilor a

fost posibilă prin intermediul învățării asistate de tehnologie până în data de 12 iunie, când se vor

încheia cursurile anului școlar. În acest context a luat naștere acest proiect, care vine în sprijinul

tuturor copiilor din învățământul preșcolar primar și gimnazial, pornind de la nevoile psihologice

și socio- emoționale ale copiilor, de la imposibilitatea unui contact direct cu elevii.

Astfel, pornind de la aceste nevoi, am realizat videoclipuri- care au la bază povestea

terapeutică, acestea urmând a fi direcționate către cadrele didactice spre a fi trimise, apoi,

părinților și elevilor, prin anumite platforme educaționale sau ca studiu de caz în interacțiunea cu

elevii pe platformele educaționale.

Proiectul Consiliere psihopedagogică în vreme de pandemie în învățământul preșcolar,

primar și gimnazial s-a desfăşurat în perioada mai - iunie 2020 în colaborare cu CJRAE Arad.

Proiectul și-a propus ca scop:

 Dezvoltarea socio - emoțională a copiilor din învățământul preșcolar, primar,

gimnazial prin realizarea de materiale video și distribuirea acestor materiale prin

intermediul internetului către educatoare, dar și pe anumite platforme educaționale,

având următoarele obiective:

 Dezvoltarea stării de bine a copiilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial

în contextul Pandemiei Covid-19,

 Dezvoltarea unei relații pozitive între părinte – copil - profesorul consilier școlar.

Tematica acestor activităţi de consiliere psihopedagogică on-line au fost: autocunoaștere/

intercunoaştere, managementul emoţiilor, dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare,

orientarea carierei, educaţia pentru un stil de viaţă sanogen.

1. Coronavirus povestită copiilor1- Scop: diminuarea comportamentului de anxietate la copii;

2. Copilul și emoțiile 2 -Scop: Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului /a elevului;

3. Emoții matinale3 -Scop: Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului /a elevului;

Î
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4. Bucuria4-Scop: Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului/ a elevului;

5. Frica5 -Scop: Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului/ elevului;

6. Ariciul6 (Furia) -Scop: Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului/ elevului;

7. Testul profesorului Feelings7 -Scop: Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului/ a elevului;

8. Solnița cu emoții8 -Scop: Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului/ elevului;

9. Elefănțelul cel înțelept9 -Scop: Dezvoltarea competențelor emoționale și a atitudinilor

prosociale;

10. Povestea Motanul cel roșcat10. Scop: dezvoltarea empatiei și a abilităților de relaționare

socială;

11. Rică Rinocerul11- Scop: Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive

faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

12. Jocul meseriilor12: - Scop: Formarea capacităţii copiilor de a înţelege şi aprecia diferitele

meserii pe care le desfăşoară oamenii pentru a fi folositori societății.

13. Povestea Dragonului Albastru13 - Scop: dezvoltarea atitudinii de acceptare a diversităţii și de

valorizare a fiecărui membru a unui grup;

14. Sorin şi jocul de fotbal14- Scop: prevenirea apariţiei sau înlăturarea furiei prin promovarea

gândurilor raţionale/sănătoase;.

15. Poveste Pădurarul care și-a pierdut securea15- Scop: dezvoltarea atitudinilor prosociale și a

competențelor emoționale;

16. Maşina cea rosie16- Scop: Schimbarea unui comportament autodistructiv, într-un

comportament cooperant ghidat de reguli specifice;

17. Sconcsul cel trist17- Scop: Acceptarea copiilor diferiţi, valorizarea punctelor forte a copiilor

cu diferite dizabilităţi;

18 .Iepuraşul a învăţat să spună "NU!"18 - Scop: Dezvoltarea abilităţilor la copii să respingă

abuzul provocat de un adult, să respingă orice comportament vicios care încurajează violenta;

19. Drepturile și responsabilitățile copilului19 –Scop: Conștientizarea elevilor diin gimnaziu cu

privire la drepturile și responsabilităţile ce li se cuvin;

20. Drepturile copilului20 - Scop: Conştientizare copiilor din învăţământul preşcolar primar şi

gimnazial cu privire la drepturile şi responsabilităţile ce li se cuvin;
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21. Taurul şi capra21 - Scop: Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor; Dezvoltarea

abilităţilor de prietenie;

22. Ce e copilăria?22 De Vali Slavu- Scop: Dezvoltarea stării de bine a preșcolarului/ elevului;

23. Aventurile lui Bruno şi Bruni prin nămeţi23- Scop: Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a

problemelor;

24. Ionică de Lenuța Neacşu24 - Scop: Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de alți copii diferiți

de ei.

25. Mărturisirea unui alcoolic25 - Scop: Conștientizarea elevilor despre efectele nocive ale

alcoolului;

26. POEM26 - Copiii învaţă Ceea Ce Trăiesc de Dorothy Law Nolte- Parenting;

27. La noi de Octavian Goga27 - Scop: Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și ceilalți

respectiv față de țară a elevilor.

Deși, inițial, acest proiect a fost realizat pentru județul Timiș și județul Arad, ulterior s-a

extins și în alte județe: Bacău, București, Buzău, Călărași, Cluj, Dâmboviţa, Iași, Olt, Mehedinți,

Satu Mare, Sibiu și Vrancea. În ceea ce privește estimarea numărului de cadre didactice, din

județele menţionate anterior la care au ajuns aceste materiale, acestea sunt în număr de 1353.

De asemenea, aproximativ 6300 de copii au beneficiat de acest tip de activitate de

consiliere psihopedagogică on-line, dintre care 56, 3% preșcolari, 43, 8% gimnaziu, 31, 3%

primar, liceu 6, 3%.

Platformele, respectiv aplicațiile la care au apelat profesorii consilieri pentru a ajunge/

direcționa videoclipurile către elevi au fost prin intermediul: Whatsapp-ului - 81,3%; Facebook -

68,8%; Messenger - 56,3%; Google Classroom - 12,6%; Email - 12,5%.

Părinţii au fost mulțumiți că au avut idei noi de pus în practică cu copiii lor, iar copiii au

primit „activitățile de consiliere psihopedagogică on-line” cu bucurie și entuziasm, „au aplicat

recomandările”, „sunt mai încrezători și mai puțin temători”.

La sfârșit de proiect putem afirma că acest proiect a fost un model de bune practici în

contextul actual al vremii, dar nu ca un substitut al consilierului școlar în interacțiunea directă cu

preșcolarii/ elevii atunci când se vor redeschide din nou școlile. Ceea ce putem păstra din acest

proiect și, eventual să mai realizăm în continuare sunt studiile de caz – video.

http://www.ccd-timis.ro,


38
Revista ACCES ON-line, Anul I, Nr. 1/2021

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara

Tel/fax: 0256490452, E-mail: ccdtimis@ccd-timis.ro
www.ccd-timis.ro

Astfel, vom avea o abordare nouă în orele de consiliere psihopedagogică, fiindu-ne mai

ușor să observăm educabilul din punct de vedere al limbajului nonverbal și nu numai, construind

punți ajutătoare pentru dezvoltarea de bine a elevului.

Mulțumiri- Dorim să mulțumim în mod special Echipei ELE Cjrae Cluj/ Cjap Cluj din

cadrul proiectului Educațional „Exploratori în lumea emoțiilor” de asemenea și lui Twinkl

România care ne-au lăsat să ne folosim de materialele lor în vederea realizării acestor

videoclipuri.

Videoclipurile pot fi vizionate la adresa de https://www.facebook.com/Leading.Holder.
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Proiect educativ
Ziua Internațională a Cititului Împreună

ZICI, 10 FEBRUARIE 2021

Prof. Garofița Sorina DOCOLIN
Bibliotecar Mariana MIOC

Liceul Tehnologic Electrotimiș

rgument

În fiecare an, în luna februarie este celebrată Ziua

Internațională a Cititului Împreună (Ziua Internațională a

Cititului cu Voce Tare). Pentru acest an, data oficială a

evenimentului a fost stabilită ca fiind cea din 3 februarie.

Deoarece în acea dată ne-am aflat în vacanța

intersemestrială, organizatorii evenimentului din România au

ales să celebreze evenimentul în prima săptămână din

semestrul al II-lea și au optat pentru data de 10 februarie.

Tema acestui an este: ZICI cu lipici! Activitățile vor fi

susținute atât fizic, cât și online și vor reuni profesori și elevi

care îndrăgesc lectura și doresc să împărtășească fragmente

din cărțile preferate și impresii despre acestea.

Descrierea proiectului

Proiectul cuprinde activități diverse și adecvate scopului propus: prezentarea unor fragmente din

cărți alese de elevi/ profesori, comentarea unor titluri recomandate auditoriului, realizare de

semne de carte etc. Proiectul implică un număr mare de elevi și cadre didactice.

Scop

Educarea culturală și artistică a elevilor unităţii noastre, dezvoltarea gustului pentru lectura

împreună.

Obiective

• să valorificăm opere prin lectura unor fragmente;

• să dezvoltăm gustul pentru lectura împreună;

• să stimulăm interesul pentru lectura textului literar / nonliterar;

• să sporim interesul față de carte – obiect cultural.

A
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Grup țintă

Elevii Liceului Tehnologic Electrotimiș, structura Școala Gimnazială nr. 20, clasele V-VIII.

Calendarul activităților

NR.
CRT.

ACTIVITĂŢILE
DESFĂŞURATE

LOCUL
DESFĂŞURĂRII

DATA RESPONSABIL

1. Lectură fragmente opere din
literatura română

sala de curs /
online

10.02.2021 Prof.
Garofița Docolin
Bibliotecar
Mariana Mioc

2. Lectură fragmente opere din
literatura universală

sala de curs /
online

10.02.2021 Prof.
Garofița Docolin
Bibliotecar
Mariana Mioc

3. Recomandări de texte sala de curs /
online

10.02.2021 Prof.
Garofița Docolin
Bibliotecar
Mariana Mioc

4. Comentarea unor preferințe
literare (dialog profesori –
elevi, elevi – elevi)

sala de curs /
online

10.02.2021 Prof.
Garofița Docolin
Bibliotecar
Mariana Mioc

5. Realizarea unor semne de
carte care să reliefeze
importanța lecturii împreună

sala de curs /
online

10.02.2021 Prof.
Garofița Docolin
Bibliotecar
Mariana Mioc

Conținutul proiectului

• fragmente din opere literare;

• liste de titluri (recomandări literare);

• texte pregătite cu scopul de a fi supuse criticii publicului (în funcție de preferințe);

• șabloane și citate pentru semnele de carte;

http://www.ccd-timis.ro,


42
Revista ACCES ON-line, Anul I, Nr. 1/2021

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara

Tel/fax: 0256490452, E-mail: ccdtimis@ccd-timis.ro
www.ccd-timis.ro

• Joc didactic Extrage din borcan! Cartea-borcan, Borcanul de înțelepciune.

Rezultate așteptate

• stimularea gustului elevilor pentru lectura împreună;

• dezvoltarea spiritului estetic/ critic;

• dezvoltarea gustului pentru frumos și artă literară la elevi.

Resurse materiale

• laptop;

• volume de versuri și proză, în format fizic și digital, fragmente de text, citate despre lectură;

• șabloane pentru ecusoane, pentru semne de carte, diplome;

• slide-uri.

Evaluarea proiectului

• diversitatea activităților în ziua proiectului;

• produsele realizate;

• numărul de participanți;

• feedback-ul oferit de participanți.

Sustenabilitatea proiectului

Proiectul va fi reluat anual, la data stabilită de organizatorii evenimentului pe plan local/

național/ internațional.
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Predarea creativă și predarea reflexivă în mediul online
Prof. Cristina Alexandra SAIZESCU

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I”, Timișoara

Abordarea în mediul virtual a procesului de predare- învățare- evaluare a adus în prim-

planul atenției cadrelor didactice o altă manieră a abordare a educației. Întregul arsenal de

strategii didactice a fost supus unui filtru pentru readaptarea, reajustarea și reinterpretarea lui, cu

scopul de a fi utilizat în cadrul design-ului educațional desfășurat în mediul virtual.

Cercetătorii în domeniul pedagogiei și a psihologiei educației admit natura interactivă a

ştiinţei predării, ceea ce conduce la acceptarea faptului că procesul de predare a evoluat, că nu

mai este un proces liniar de emisie de informaţii și transmitere pasivă de cunoștințe de la

profesor la elev (Iucu, 2008, p. 217), ci că reprezintă un proces dinamic, de inter-relaționare

activă și eficientă, cu impact formativ, între toți actanții implicați: cadre didactice, elevi, părinți,

alți observatori – ghidul muzeului, bibliotecarul, invitatul lecției și alți participanți – inspectorul,

directorul școlii, colegul cadrului didactic cu care se face schimb de bune practici, studentul

participant ca formabil și alții. Diferitele moduri şi stiluri de predare conduc la adevărate teorii

personale ale cadrelor didactice, pentru că modul de predare şi comportamentul cadrului didactic

influențează modul în care elevii se raportează, tot în mod personalizat, materialul informațional

prezentat.

Predarea creativă constă în utilizarea unor strategii comprehensive de dezvoltare a

creativității, care să ia în considerare toate dimensiunile personalității, întregul potențial

intelectual, psihomotoriu, afectiv și motivațional al elevilor și al factorilor de mediu.

Recomandările pentru stimularea creativității în școală vizează crearea unei atmosfere pozitive,

constructive, permisive, deschise spre inovație, stimularea gândirii elevilor, încurajarea reflecției

personale a acestora, formularea și rezolvarea de probleme prin cât mai multe variante,

implicarea elevilor în activitățile de evaluare, autoevaluare, interevaluare. Există cadre didactice

care dovedesc mai multă flexibilitate în comportamentul lor didactic - sunt mai receptivi la ideile

şi experienţele noi, stimulează comportamentul explorativ, manifestă independenţă în acţiunea

didactică și sunt dispuşi să încerce noi practici, noi procedee, noi platforme educaționale în

mediul online.
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Predarea interactivă presupune „a organiza situaţiile de învăţare şi experienţele de

învăţare ale elevilor” (Bocoş, 2013, p. 55), în conformitate cu atributele pedagogiei interactive,

care încurajează „interacţiunile psihosociale şi schimburile intelectuale dintre elevi, colaborarea

şi cooperarea, instaurarea de relaţii afectiv-sociale (idem, pp. 54-55). Atât în mediul online, cât și

în cel offline, profesorul este ghid sau poate deveni chiar partener cu elevul în experiența

cunoașterii, explorând platforme educaționale noi, descoperind noi modalități de evaluare și

realizând lecții inedite.

Predarea reflectivă presupune utilizarea reflecţiei personale în demersul didactic, ceea ce

presupune utilizarea stimulării conflictului cognitiv, a concentrării interioare, a focalizării

gândirii asupra unei idei, obiect, teme, probleme, eveniment şi derularea unui dialog interiorizat

în legătură cu acestea – „comunicare cu propria lume interioară” (Bocoş, 2013, p. 161). Predarea

reflectivă permite multiple interacţiuni cu materialul de învăţat, investigații, problematizări,

conducând la o învăţare profundă, inteligibilă, independentă, bazată pe descoperire. Predarea

reflectivă poate fi utilizată în predarea tuturor disciplinelor, prin crearea de situaţii educative

diverse, care necesită transferuri de cunoştinţe. Utilizând metode bazate pe conversaţia euristică,

învăţarea prin cooperare, prin descoperire, problematizare, experimentare, profesorul îi deprinde

pe elevi să îşi pună semne de întrebare, să adopte o atitudine critică, să formuleze ipoteze, să

argumenteze, să formuleze concluzii.

În mediul virtual, comunicarea este mediată de tehnologie. Cadrul diactic poate utiliza

tehnici oratorice diverse, inflexiunile vocii, timbrul și tonalitatea vocală, în timp ce comunicarea

paraverbală este diminuată, iar mesajele corporale minimizate. Această nouă abordare vizează

capacitatea de adaptare a cadrului didactic la noile coordonate de desfășurare a procesului

educațional, spiritul său inovativ și competențele sale transversale, utile în infuzarea tehnicilor

specifice tehnologiei informației și a tehnicilor de comunicare intermediată în cadrul lecțiilor

susținute la disciplinei pe care o predă.
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Educația și provocarea on-line

Prof. Darius MIREA
Școala Gimnazială Giarmata

tarea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care

presupune adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin

regândirea utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea

organizării, structurii și culturii școlii. Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să

abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor

face-to-face cu studenții și colegii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual.

Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe

relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice,

exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale

paradigmei educaționale.

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților 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/ studenții 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

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

interacțiune educațională (avem exemple de universități care reglementează doar anumite

platforme educaționale care sunt utilizate în activitatea educațională; la fel, recomandările unor

inspectorate școlare pentru platformele educaționale care vor fi accesate). În cele mai multe

situații, însă, cadrele didactice și/ sau elevii/ studenții 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).

Modalitățile de organizare a interacțiunii educaționale sunt regionale (cazul unor ISJ-uri),

instituționale (cazul unor universități) sau neorganizate (în cea mai mare parte). Măsuri adoptate

la nivel național există doar în ceea ce privește asigurarea mediului optim de învățare pentru

elevii care vor susține examene naționale (examenul de Evaluare Națională și de Bacalaureat)

prin organizarea activităților educaționale TV (programul Teleșcoala), model preluat și de unele

inspectorate școlare la nivelul învățământului preuniversitar. Lista prezentată nu este exhaustivă;

internetul abundă de sugestii de instrumente online care pot fi accesate în această perioadă ca

forme de organizare a activității educaționale.

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

educațional astfel construit asupra rezultatelor învățării elevilor /studenților.

1. Ce înseamnă pentru un elev trecerea la școala online? Cum percepe el această schimbare?

2. Ce impact are asupra lui?

3. Ce modificări comportamentale, emoționale se produc?

4. Ce consecințe are lipsa interacțiunii directe cu profesorii? Interacțiunea virtuală poate ține loc

de interacțiune directă?

5. Care vor fi rezultatele învățării? Putem vorbi de atingerea rezultatelor prefigurate ale învățării?

În ce măsură se poate vorbi de formarea competențelor specifice în contextul în care activitatea

on-line este cu precădere centrată pe aspectul teoretic?
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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.

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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Educația online-argumente pro și contra

Prof. Petria Luiza BĂDESCU
Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil”, Timișoara

n contextul situației cu care ne confruntăm în ultimele luni, am fost nevoiți să ne

schimbăm modul de viață. La fel ca toate celelalte domenii și sistemul de învățământ

a fost grav afectat.

Educația online este o experiență nouă pentru fiecare dintre noi, însă a fost cea mai bună

modalitate pentru a ne ține conectați cu școala. Era important să păstrăm un oarecare program și

să încercăm să rămânem organizați pentru ca revenirea la școala să fie cât mai ușoară.

Tot ceea ce făceam înainte de apariția acestui virus, respectiv activitatea desfășurată la

clasă, metodele folosite, toate acestea au fost suspendate, nemaiputând să ne bucurăm de ele.

Acum, multe din activitățile zilnice se rezumă la aplicații precum Zoom, Google

Classroom sau Microsoft Teams. Aceste aplicații au ajutat la continuarea procesului instructiv

educativ, însă nu de fiecare data rezultatul a fost satisfăcător pentru cadrele didactice, elevi și

părinți. A fost o măsură adoptată forțat, fără să aibă, însă, în prealabil, pregătirea necesară. S-a

stabilit aplicarea acesteia imediat, cu toate că nu exista fondul necesar desfășurării orelor așa

cum se așteaptă elevii, profesorii și părinții. Profesorii au fost forțați să își descarce platforme, să

utilizeze tot ceea ce cunosc și să învețe, cât de curând posibil să comunice cu elevii. Consider că

adaptarea s-a efectuat, dar rezultatul nu e cel dorit. Elevii nu pot fi obligați să participe, iar unii,

chiar dacă participă, nu au atitudinea potrivită orelor. Cred că iau totul prea ușor în aceasta

privință. Apar în platforma de tip Zoom, de exemplu, ca și cum ar vorbi cu o rudă, cu un prieten,

se plimbă cu telefonul prin casă pentru a arăta cadrului didactic cum îi arată locuința, spre a

stârni hazul colegilor. Ba, de multe ori, participa la ore în poziții necorespunzătoare, se amuză pe

seama celorlalte persoane cu care locuiesc… În aceste condiții educația nu se poate realiza. Poate

doar socializarea. Pe de altă parte, părinții sunt obligați să asigure copiilor mijloacele tehnice

necesare, cu toate că unii dintre ei au posibilități financiare reduse …

Desigur, că și școala propriu-zisă, orele online au atât plusuri, cât și minusuri, iar părerile

elevilor și profesorilor sunt împărțite. Unii sunt reticenți când vine vorba de o oră video, iar alții

își păstrează aceeași energie și în mediul online. Acestea fiind spuse, vă propun o listă de

argumente pro și contra, pe care le-am „cules” din cadrul cadrelor didactice, părinților și elevilor.

Î
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Punctele tari ale ,,școlii online” sunt: continuarea procesului de învățare; recuperarea a cel

puțin 1 h din timpul personal, timp pe care îl iroseam pe drumul înspre și dinspre școală;

flexibilitate; rămâi activ pe parcursul zilei/ săptămânii evitând sedentarismul; îmbogățirea

cunoștințelor digitale; posibilitatea de a învață în confortul propriei case; facilitează transmiterea

cunoștințelor, ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se poate face prin platformele

utilizate; se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor;

se poate da mai ușor un feedback în momentul activității online.

Puncte slabe sunt: lipsa interacțiunii sociale pe care o aveam cu colegii; scade calitatea

actului didactic de predare; deși odată cu orele online vine flexibilitatea, pot apărea probleme cu

managementul timpului – pentru că unele lecții sunt propuse la ore mai târzii decât eram

obișnuiți; lipsa interesului acordat orelor; posibilitatea de a fi încărcat cu teme; se mărește timpul

petrecut în fata diferitelor ecrane; nu toți elevii au acces la tehnologie;chiar și cei care au acces

nu pot fi stimulați să ia parte la toate activitățile, deși li s-a amintit obligativitatea participării;

stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai datorită faptului că se simt forțați să

asigure tehnologia necesară; creează nemulțumiri în cazul elevilor care, deși nu sunt la școală,

trebuie să se trezească devreme pentru a participa la activități.

Dincolo de aceste aspecte, o certitudine este faptul că nu am fost pregătiți pentru o astfel

de abordare a învățării și că este necesar un timp pentru ca toți factorii implicați în acest proces

educativ să înțeleagă potențialul pe care îl are învățarea online.

Din punctul meu de vedere educația nu poate fi făcută doar la școală, acolo unde există

conexiune directă cu elevii, cu ceilalți profesori și unde explicațiile sunt concrete. Deci… Școala

online este o forma fără fond... A fost adoptată forțat forma, dar nu s-a creat fondul!

Așadar, ținerea cursurilor în mediul online poate fi doar o experiență nouă din care ne

alegem cu lecții de viață, în primul rând de a ne adapta în situații noi, de a învăța să comunicăm

într-un mediu nou și de a învăța să apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și

de care acum ne este dor.
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Avantaje sau dezavantaje ale utilizării TIC în predarea online

Prof. Angela OSAIN
Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Timișoara

ată-ne într-o lume plină de necunoscute, de provocări, de așteptări! Suntem puși în

situația de-a ne adapta acesteia! Dar cum? Profesori și elevi, dornici de-a nu pierde

legătura unii cu alții, încercăm să ne reinventăm. Am început să învățăm unii de la alții,

individual sau toți împreună.

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.

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).

Iată-ne într-o lume plină de necunoscute, de provocări, de așteptări! Suntem puși în

situația de-a ne adapta acesteia! Predarea 100% cu ajutorul TIC.

Profesori și elevi, dornici de-a nu pierde legătura unii cu alții, încercăm să ne reinventăm.

Am început să învățăm unii de la alții, individual sau toți împreună.

Beneficii ale utilizării TIC:

- Oferă o varietate de strategii de predare/învățare personalizată/evaluare+feedback

îmbunătățit

- Îmbunătățește și extinde mediile de învățare

- Facilitează accesul la resurse, ceea ce facilitează accesul la învățare/alegerea ritmului de

învățare

- Sprijină și eficintizează dezvoltarea profesională continuă a elevului ceea ce contribuie la

dezvoltarea competențelor și abilitpților elevilor pentru secolul 21

I
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- Administrează eficient activitățile, materialele și organizează conținutul educațional,

referințele și resursele învățării

- Furnizează o varietate de formate de învățare ceea ce duce la sprijinirea diferitelor stiluri

de învățare/ creșterea motivației

Cele mai posibile metode didactice implementate folosind TIC pot fi:

 Descrierea Studiu de caz

 Expunerea Observarea

 Brainstormingul Proiectul

 Conversația euristică Invățarea prin cooperare

 Problematizarea Modelarea

 Învățarea prin descoperire

Planificarea utilizării tehnologiei în cadrul lecției se face în momentele actuale, mai mult

decât până acum, plecând de la răspunsurile pe care ni le dorim la următoarele întrebări:

- Care sunt rezultatele învățării pe care le aștept?

- Care sunt abilitățile și nevoile actuale ale elevilor?

- Care sunt metodele adecvate de predare, învățare și evaluare?

- Care este strategia TIC adecvată?

Pentru pregătirea lecției putem avea nevoie de text, imagine, secvență audio sau video.

Textul îl putem pregăti cu ajutorul editoarelor de text, convertoare word-pdf, editoare de

cărți sau broșuri (https://flipbooks.fleepit.com/), nori de cuvinte (https://wordart.com/my-word-

art). Pentru imagine se pot folosi editoare de imagine (photoshop, photoscape), crearea de

albume, de background pentru medii de lucru. Pareta audio-video se poate reliza prin înregistrări

proprii, capturi, biblioteci podcasturi (https://podcasts.google.com, https://nasa.gov/podcasts).

Evaluarea este una din cele mai importante și grele etape de realizat în mediul online. Am

utilizat multe metode, pentru că nu le cunosc pe toate, însă pot să enumăr câteva:

 Formulare Google: creați formulare cu hyperlinkuri, imagini și videoclipuri. Folosiți-le

pentru sondaje și chestionare.

 Plickers: Plickers este o aplicație simplă care permite profesorilor să colecteze în timp

real date de evaluare formativă, fără a fi nevoie de dispozitivele elevilor.

https://flipbooks.fleepit.com/
https://wordart.com/my-word-art
https://wordart.com/my-word-art
https://podcasts.google.com
https://nasa.gov/podcasts
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 Poll Everywhere: o aplicație de sondare în timp real care funcționează cu mobil, Twitter

sau în browserul dvs. web.

 Socrative.com: un serviciu gratuit bazat pe web, care vă permite să evaluați elevii cu

activități pregătite sau întrebări la îndemână pentru a obține o informație imediată în

înțelegere.

 Nearpod: funcționează în browserul oricărui dispozitiv pentru a vă permite să creați sau

să încărcați o prezentare de diapozitive, la care adăugați apoi propriile întrebări.

 Classflow: vă permite să construiți lecții folosind carduri pe care le creați utilizând

conținutul ales.

 Formative: vă permite să creați lecții folosind orice dispozitiv conectat la Internet și este

optimizat pentru săli de clasă 1: 1, BYOD, flipped sau amestecate. Obțineți rezultate și

răspundeți în timp real.

 Classkick: încărcați un PDF și adăugați text, desene, fotografii, hyperlinkuri și înregistrări

audio pentru a crea conținut dinamic de lecție.

 Padlet: site web gratuit pentru colectarea și partajarea de text, imagini, videoclipuri și

fișiere.

 Seesaw: Studenții își arată munca cu fotografii, videoclipuri, desene, text, PDF-uri și link-

uri. De asemenea, puteți importa direct din cele mai populare aplicații.

 Recap: o aplicație gratuită care permite profesorilor să-i determine pe elevi să le explice

gândirea cu privire la o întrebare sau un subiect folosind video.

 Kahoot: Acesta este un joc popular de clasă gratuită pentru teste, care permite

profesorilor să folosească mai multe întrebări de alegere sau de secvențiere.

 Quizizz: Un alt joc minunat și aplicație de creare de teste.

 Quizlet: Permite studenților să învețe și să se îmbunătățească studiind cu carduri flash,

jocuri și multe altele.

 Quizalize: Acesta este un nou site web pentru a juca jocuri de clasă. Profesorul introduce

propriile întrebări sau poate utiliza un test pre-făcut.

 Triventy: Acesta este un instrument pentru realizarea de sondaje de grup și jocuri de

testare. Din nou, profesorul își poate folosi propriile întrebări sau le poate folosi pe site.
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 SketchParty TV: un joc de desen în stil Pictionary, perfect pentru consolidarea

vocabularului și a abilităților de comunicare vizuală.

Din experiențele trăite, în funcţie de nevoile elevilor, de posibilităţile școlii și ale elevilor, pot

spune că predarea – învățarea în mediul virtual se poate face. Se pot folosi mai multe medii de

învățare online prin care informațiile ajung la elevi. Cele mai folosite sunt:

A. Clasele virtuale create prin:

 Google classroom (Este o modalitate excelentă de a organiza contactul cu elevii- toate

informațiile necesare despre ore într-un singur loc. După ce profesorul a creat cursul și a

introdus clasa, acesta poate adăuga fișiere, distribui sarcini sau testa cunoștințele elevilor.

Classroom este utilă în special pentru elevii cu un plan individual de învățare și pentru

profesorii ale căror lecții necesită multă temă)

 Microsoft Teams

 https://www.geogebra.org

B. Laboratoare virtuale/simulatoare/exploararea spațiului

 https://phet.colorado.edu/ro/simulations/filter?sort=alpha&view=grid

C. Table online/aviziere digitale/activități pe grupe

 Zoom

 Google Jamboard

În perioada pe care o trăim suntem obligați să vedem avantajele acestui mod de educație și să

încercăm să facem cât mai plăcut și facil ceea ce nu este ușor. Învăţarea prin intermediul TIC

poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor un conţinut de instruire prin

Internet. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor în procesul de învăţare este posedarea

unui calculator şi o conexiune la Internet. Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor

pentru activitatea de învățare și evaluare sunt:

– Autentificare

– Generarea de conținut

– Vizualizarea conținutului

– Diferite medii cu un profesor/ tutore

– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru

– Raportul activităților întreprinse de către elev

https://www.geogebra.org
https://phet.colorado.edu/ro/simulations/filter?sort=alpha&view=grid
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– Instrumentele de evaluare

Învățarea poate să fie:

• sincronă, în care profesorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi

monitorizând mediul educaţional

• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al elevilor, proiecte de colaborare şi

învăţare la distanţă.

Având la bază tehnologiile, platformele au o serie de avantaje, precum:

• Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație

• Centrare pe elev/ participant

• Elevii pot colabora și învăța împreună

• Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări

• Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă

• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional

• Materialele pot fi personalizate și materialele se pot modifica

• Accesibilitate, confort, flexibilitate, ritm propriu de învățare

• Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri

• Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent

• Costuri reduse de distribuție a materialelor

• Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă

• Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individual, permițând interacțiune sincronă și

asincronă între profesor și elevi.

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim:

• Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional

• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice

• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor

• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online
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• Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului,

însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea

gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis

noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană.

Bibliografie:

https://scoalapenet.ro/cum-ne-adaptam-la-predarea-on-line/

https://youtube.be/fbcMPGyr8k

https://www.internetlivestats.com/

https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje

https://www.examenultau.ro/#gsc.tab=0

Pandemia Covid-19 și învățarea antreprenorială

Prof. dr. Nicoleta TRANDAFIR-
Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara

Prof. Alina MELNIC
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Timișoara

Pandemia Covid-19 necesită o mentalitate antreprenorială pentru a face față schimbării.

Desigur, crizele nu sunt noi în sectorul educației, dar pandemia Covid-19 a fost imprevizibilă și a

produs un mare impact în practicile educaționale. Educația antreprenorială joacă un rol cheie în

dobândirea de cunoștințe care pot ajuta la gestionarea crizei. Potrivit monitorizării UNICEF,

începând cu 12 ianuarie 2021, aprox. 850 milioane de cursanți sunt afectați din cauza închiderii

școlilor ca răspuns la pandemie.4

Covid- 19 reprezintă o provocare semnificativă pentru managementul disciplinei de

educație antreprenorială, deoarece „profilul de formare european”, structurat pe baza a opt

competențe cheie, se realizează prin intersecţia mai multor paradigme educative, altfel spus

4 https://ro.qaz.wiki/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_education

https://scoalapenet.ro/cum-ne-adaptam-la-predarea-on-line/
https://youtube.be/fbcMPGyr8k
https://www.internetlivestats.com/
https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje
https://www.examenultau.ro/
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combină decupaje curriculare din trunchiul comun cu domenii noi, perspective inter- şi

transdisciplinare.

Competenţele antreprenoriale se referă la valorificarea oportunităților și ideilor pentru a

le transforma în valoare pentru ceilalți [1]. Acestea se fundamentează pe creativitate, gândire

critică și rezolvare de probleme, inițiativă și perseverență, pe activitatea colaborativă pentru a

planifica și gestiona proiecte care au valoare culturală, socială sau financiară. Astfel, educația

antreprenorială este recunoscută nu doar pentru capacitatea sa de a preda abilități practice sau

pentru aportul adus în dezvoltarea comunităților prin dezvoltarea gândirii critice și a rezistenței, a

adaptabilității la contextul noii economii, ci și pentru promovarea calității vieții [2].

Educația antreprenorială reprezintă o dimensiune de actualitate a acțiunii formative,

iar pentru ca un astfel de demers să aibă un caracter coerent și sistemic, este important ca el să se

realizeze într-un cadru instituționalizat. Aceasta înseamnă că, în perioadele de criză, este necesar

un anumit grad de improvizație cu metode educaționale care încorporează gândirea

antreprenorială [4]. În timp ce pandemia a perturbat semnificativ predarea, aceasta a oferit, de

asemenea, şi oportunităţi pentru transformarea pedagogiei şi transformarea etosului şcolar: noi

modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de comunicare cu copiii şi familiile, noi roluri

pentru creşterea nivelului general de bunăstare a elevilor. O atitudine antreprenorială include un

accent pe controlul personal asupra unei situații care încorporează un anumit grad de inovație,

care este important în timpul crizei COVID- 19 [3].

Pentru a analiza rezultatele obținute în demersul de a transforma educarea „despre”

antreprenoriat în educarea „pentru” creativitate și inovare a elevilor din cadrul Liceului

Tehnologic de Transporturi Auto (seria 1) Timișoara și ai Colegiului Național Pedagogic

„Carmen Sylva” Timișoara (seria 2), s-a realizat un studiu la care au participat 824 elevi; aceștia

au răspuns la un chestionar în urma căruia s-au confirmat ipotezele studiului și anume:

 Un acord total al elevilor de a deveni antreprenori corelează cu un nivel înalt al normelor

subiective;

 Autoeficacitatea elevilor în activitățile antreprenoriale corelează cu competențele

antreprenoriale dobândite prin oferta curriculară din trunchiul comun din liceu;

 Dezirabilitatea elevilor de a desfășura activități creative și inovatoare corelează cu oferta

curriculară la decizia școlii și activitățile educative extracurriculare;
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 Fezabilitatea de a începe o activitate antreprenorială corelează cu specializarea și tipul

liceului absolvit.

Fig. 1.

Impactul educatiei antreprenoriale asupra unor serii de elevi din cadrul

Liceului Tehnologic Transporturi Auto Timișoara și ai

Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara

De remarcat este impactul educației antreprenoriale asupra elevilor din filiera tehnologică

a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto care consideră oportună învățarea antreprenorială

pentru dezvoltarea atitudinii antreprenoriale (încrederea în sine, spirit de inițiativă) și a

cunoștințelor antreprenoriale (evaluarea oportunităților, opțiuni de carieră antreprenorială), într-o

pondere mai mare decât elevii filierei teoretice și vocaționale din cadrul Colegiului Național

Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara care sunt interesați mai mult de competențele

antreprenoriale (creativitate, planificare, cultură financiară, lucru în echipă, gestionarea

resurselor).

În acest an de pandemie, în condițiile închiderii temporare a școlii sau a unor carantinări

la domiciliu, am înțeles cu toții că educația, din ce în ce mai antreprenorială, poate fi privită ca

un program format dintr-o serie de componente care pot alterna pe baza unor situații contextuale.

S-au examinat disponibilități, s-au ales cele mai relevante instrumente, s-au luat decizii

pentru utilizarea soluțiilor de conectivitate la internet a școlii cu elevii, profesorii, părinții,

comunitatea, prin utilizarea instrumentelor digitale, atât pentru comunicarea sincronă și lecții, cât

și pentru comunicarea asincronă.

În concluzie, putem afirma faptul că arta predării cu atitudine antreprenorială în cadrul

celor două unități școlare a abordat și a depășit sentimentul de singurătate sau neputință, a
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facilitate schimbul de experiență și discuții cu privire la strategiile de asimilare a atitudinilor și

abilităților antreprenoriale care implică dezvoltarea anumitor calități personale, proactive.

[1] Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului privind competenţele cheie din
perspectiva învățării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC).
[2] Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Ratten, V. (2017). Entrepreneurship, innovation and
competitiveness: what is the connection? International Journal of Business and Globalisation,
18(1), 73-95.
[3] Brown, R., Rocha, A., & Cowling, M. (2020). <? covid19?> Financing entrepreneurship in
times of crisis: Exploring the impact of COVID-19 on the market for entrepreneurial finance in
the United Kingdom. International Small Business Journal, 38(5), 380-390.
[4] Beech, N., & Anseel, F. (2020). COVID‐19 and its impact on management research and
education: Threats, opportunities and a manifesto. British Journal of Management, 31(3), 447.

Studiu privind stilul managerial al cadrelor didactice şi satisfacţia părinţilor
privind calitatea educaţiei oferite de şcoală

Secretar-șef Mariana ȘCHIOP
Prof. pt. înv. primar Oana Maria PENTEA

Şcoala Gimnazială nr. 2, Timişoara

tatutul cadrului didactic de reprezentant al ştiinţei, de mediator în constituirea

relaţiei elev-ştiinţă, de agent al acţiunilor educative cu caracter formativ şi

informativ nu mai este suficient pentru a asigura eficienţa acţiunilor pedagogice.

Activitatea instructiv-educativă a cadrului didactic cu clasa de elevi scoate în evidenţă

unele comportamente ale acestuia care sunt de natură managerială, demonstrând faptul că

procesul instructiv-educativ desfăşurat de cadrul didactic în clasă are o puternică implicaţie

managerială, atât sub raportul funcţiilor manageriale fundamentale cât şi din perspectiva

managementului organizaţional implicat de structura clasei de elevi ca organizaţie.

Astfel, rolul cadrului didactic în conducerea şi organizarea clasei de elevi este deosebit

de important, având în vedere totalitatea funcţiilor manageriale ce îi revin.

În perioada septembrie- decembrie 2019 au fost aplicate o serie de chestionare care au

vizat cadrele didactice din Școala gimnazială nr. 2 Timişoara, de la nivelul claselor pregătitoare,

S
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I, II, III, IV. Au fost chestionate toate cadrele didactice din această şcoală, astfel încât rezultatele

obţinute au putut fi extrapolate la nivelul întregii şcoli.

În ceea ce priveşte părinţii, au fost intervievaţi părinţi ai elevilor din clasele pregătitoare

– IV, cu vârste şi din categorii sociale diferite. Chestionarele au fost aplicate unui număr de 35

de cadre didactice având următoarele caracteristici:

 vârsta cuprinsă între 23 şi 58 de ani;

 sunt încadrate în Școala de masă, predau şi la ciclul primar;

 32 absolvenți de studii superioare;

 vechimea în învăţământ cuprinsă între 5 şi 35 de ani.

Au fost intervievaţi un număr de 160 de părinţi, câte 8- 12 din fiecare clasă a ciclului

primar (cu vârste cuprinse între 26 şi 48 de ani; 26 bărbaţi şi 144 femei). Având în vedere

numărul elevilor din această şcoală s-a considerat ca fiind reprezentativ un astfel de eşantion,

conform literaturii de specialitate. S-a pornit de la baza de date a elevilor din care a fost selectat

prin pas mecanic acest eşantion. Eroarea limită de sondaj a fost de ± 5% pentru o probabilitate de

95% în ceea ce priveşte garantarea răspunsurilor.

Pentru identificarea stilului managerial reprezentativ la nivelul Şcolii Gimnaziale nr. 2

din Timişoara au fost prelucrate statistic punctajele obţinute la aplicarea chestionarului. Astfel,

s-a calculat media frecvenței celor trei stiluri manageriale (autoritar, democratic şi indiferent).
Tabel 1. Stilul managerial al cadrelor didactice

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Autoritar 22 3.00 9.00 5.4545 1.84461

Democratic 22 9.00 15.00 12.2273 2.36908

Indifferent 22 3.00 5.00 3.1818 .50108

Permisiv 22 5.00 13.00 7.2273 2.13657

Valid N (listwise) 22

Conform tabelului 1 se observă că cea mai mare valoare o înregistrează stilul

democratic (12.23), urmat de stilul permisiv (7.22), cel autoritar cu o medie de 5.45 şi pe ultimul

loc stilul indiferent (3.18).

Potrivit cadrelor didactice stilul didactic democratic este cel mai eficient în desfăşurarea

activităţilor instructiv-educative, orice decizie fiind mai uşor acceptată dacă este negociată cu
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elevii şi aceştia sunt de acord cu ea. De altfel, literatura de specialitate promovează efectele

benefice ale ale adoptării unui astfel de stil managerial.

În Școala Gimnazială nr. 2 din Timișoara stilul autoritar ca stil de conducere al clasei

este o opţiune a unui număr destul de redus de cadre didactice, doar 26 % din cazuri, ceea ce

semnifică faptul că sunt puţine clase care se confruntă cu probleme de disciplină.

Totuşi, pentru a gestiona corect situaţiile conflictuale ce pot apărea la nivelul clasei de

elevi, cadrele didactice se pot perfecţiona prin numeroasele cursuri pe tema managementului

clasei de elevi organizate de către CCD Timiş, Inspectoratul Şcolar, UVT prin diferite proiecte şi

alte instituţii interesate de creşterea eficienţei şi calităţii învăţământului românesc.

Participând la astfel de cursuri, cadrele didactice dobândesc o cultură managerială care,

cu cât este mai bogată, cu atât se reduc problemele de diferită natură în spaţiul clasei de elevi, dar

totodată cadrul didactic adoptă cel mai potrivit stil managerial şi recurge la cele mai eficiente

modalităţi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă clasa de elevi la un moment dat.

Astfel, cu cât se acorda o mai mare importanţă culturii manageriale a cadrului didactic,

formării manageriale a acestuia şi strategiilor manageriale ce-şi dovedesc eficienţa în cadrul

colectivului de elevi cu atât se reduc factorii negativi ce influenţează clasa de elevi.

Cadrul didactic în calitate de manager al clasei de elevi realizează un ansamblu de

activităţi menite să soluţioneze eventualele abateri comportamentale, felul în care acesta conduce

clasa de elevi având o mare influenţă asupra rezultatelor şcolare ale elevilor, dar şi asupra

modului corespunzător de conduită. Cadrul didactic este responsabil de menţinerea unui climat

pozitiv în sala de clasă în care copiii să poată învăţa, să interacţioneze pozitiv cu colegii, cu

cadrele didactice, ghidaţi de un set de reguli bine alese şi explicate celor mici.

Consultându-se cu colegii, cu părinţii elevilor şi chiar cu elevii, cadrul didactic este în

măsură să adopte deciziile corespunzătoare, optime pentru a depăşi situaţiile dificile cu care se

confruntă. Deseori acestea apelează la sfatul colegilor pentru a fi siguri că iau cea mai bună

decizie.

Pentru a preîntâmpina unele aspecte nedorite ce pot influenţa negativ colectivul de elevi

în ceea ce priveşte randamentul acestora la învăţătură, comportamentul, realizarea cu maximum

de eficienţă a obiectivelor propuse, cadrul didactic discută cu elevii, cu profesorii care predau la

clasă, cu părinţii elevilor, cu psihologul şcolii, căutând să îi cunoască cât mai bine.
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În cazul în care apar la nivelul clasei diferite probleme de natură comportamentală, un

număr foarte redus de cadre didactice adoptă un stil autoritar prin care caută să soluţioneze

problemele ivite, stilul predominant fiind cel democrat.

Pentru a evita apariţia unor comportamente nedorite în cadrul clasei cadrele didactice

recurg la metode de predare atractive, folosesc material didactic variat, interacţionează în

permanenţă cu elevii ăn cadrul procesului instructiv-educativ.

În menţinerea unui climat pozitiv în clasa de elevi este foarte importantă comunicarea

cu elevii, motivarea elevilor, utilizarea de material didactic variat, respectiv utilizarea tehnologiei

informaţiei în cadrul orelor de curs.

În ceea ce priveşte randamentul la învăţătură, acesta este de asemenea determinat şi de

stilul cadrului didactic care, în cazul în care într-o clasă de elevi se află elevi buni şi foarte buni

şi elevi mai slabi, caută să lucreze diferenţiat cu ei, fără a cere în mod deosebit ajutorul părinţilor.

Dispunerea mobilierului influenţează, la rândul său, activitatea în clasa de elevi în

principal prin aceea că oferă un ambient plăcut, un climat stimulator ce facilitează comunicarea,

activismul elevilor şi oferă posibilitatea organizării în variante diferite a activităţii (în special pe

grupe).

Părinţii sunt interesaţi de activitatea elevilor în cadrul şcolii şi caută să se implice, pe cât

posibil în activitatea instructiv-educativă, deşi într-un număr redus. Cu toţii se aşteaptă să fie

anunţaţi de către cadrele didactice despre orice abatere a elevilor în cadrul şcolii. Niciunul dintre

părinţii chestionaţi nu este de acord cu pedeapsa fizică.

Opiniile cadrelor didactice şi ale părinţilor privind sancţiunile aplicate

comportamentelor disruptive coincid, ambele părţi adoptând un stil democratic în ceea ce

priveşte educaţia copiilor.

Gradul de satisfacţie al părinţilor faţă de modul în care se realizează educaţia copiilor în

Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara este ridicat. Potrivit acestora în şcoală se acordă o mare

atenţie realizării unui învăţământ de calitate.
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Exemple de bună practică la grădiniță

Prof. pt. înv. preșcolar Claudia Lenuța ALEXANDRU
Școala Gimnazială nr. 2, Timișoara

Structură Grădinița cu P.P. nr. 29, Timișoara

Denumită şi „vârsta de aur a copilăriei”, vârsta preşcolară se caracterizează prin multiple

achiziţii pe plan intelectual, fizic și comportamental. Odată cu intrarea în grădiniţă, copilul vine

în contact cu o multitudine de necunoscute, el deschide un cufăr al comorilor, pe care, plin de

curiozitate, îl cercetează şi şi-l însușește. Sub îndrumarea atentă a educatoarei, copilul îşi

satisface curiozitatea prin joc, prin acţiunea directă cu obiectele. În această perioadă are loc

dezvoltarea puternică a limbajului, se pun bazele operaţiilor gândirii (sinteză, analiză,

abstractizare, generalizare, comparație) prin acţiune nemijlocită cu obiectele se

dezvoltă memoria, atenţia, imaginaţia și, în același timp, copilul, prin faptul că intră într-o

colectivitate, își dezvoltă abilități și atitudini care îi vor fi utile mai târziu, la școală: sentimente

de prietenie, respect, atitudinea de cooperare, de apartenență la un grup, spiritul de învingător.

Unul dintre scopurile educației preșcolare, începând mai ales cu nivelul II de vârstă (grupa

mare), este pregătirea copilului pentru cea de-a doua treaptă a sistemului național de învățământ,

școala primară. Educatoarea planifică activități (în principal jocuri) prin care urmărește formarea

și dezvoltarea unor abilități, capacități, cunoștințe utile în clasa I (clasa pregătitoare):

recunoașterea și scrierea cifrelor, recunoașterea unor sunete, dezvoltarea motrică- trasarea

corectă a unor semne grafice, dezvoltarea atenției, memoriei, limbajului etc.

Un sistem național de învățământ este eficient dacă este unitar și încurajează continuitatea

între treptele de învățământ. H. Wallon spunea: „Este împotriva naturii să tratăm copilul în mod

fragmentar. Cu fiecare perioadă el constituie un ansamblu indisolubil și original. În succesiunea

perioadelor, copilul rămâne una și aceeași ființă în curs de metamorfozare.”

O trecere eficientă de la grădiniță la școală se poate realiza printr-o serie de măsuri ce

implică, în primul rând, stabilirea unui parteneriat permanent grădiniță- școală. Colaborarea

poate lua mai multe forme:

 colaborarea între cadrele didactice: discuții, schimburi de opinii, studierea reciprocă a

documentelor oficiale, analiza componentelor educaționale ale acestor două trepte

obiective, conținuturi, strategii didactice;
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 desfășurarea unor activități comune grădiniță- școală: jocuri distractive, de mișcare,

dramatizări, jocuri didactice, vizite, activități practice etc.

Spre exemplu, se pot desfășura în parteneriat activități precum:

1. Joc didactic-concurs: „Descifrează codul”- preșcolarii vor alcătui propoziții despre

obiecte, ființe, fenomene și le vor reprezenta grafic, fără să le pronunțe cu voce tare. Școlarii vor

scrie și ei, propria propoziție – prin trasarea de linii, respectând numărul de cuvinte din cea

alcătuită de preșcolari. Vor câștiga cei care „ghicesc” propozițiile colegilor;

2. Joc didactic: „Sunete, litere, cuvinte”: copiii denumesc cuvinte care încep cu un anumit

sunet, iar elevii le scriu pe tablă.

3. Povestea copiilor –„Eu povestesc, tu scrii!”: preșcolarii le vor dicta elevilor propoziții, iar

aceștia le vor scrie pe tablă (în caiete);

4. Joc didactic: „Probleme distractive”: copiii formează câte 2 mulțimi de elemente, indicând

cifra corespunzătoare. Elevii vor compune o problemă simplă utilizând mulțimile formate de

preșcolari;

5. Activitate practică: „Un dar pentru prieteni”– se poate organiza cu ocazia diferitelor

evenimente și sărbători: începutul și sfârșitul anului școlar, ziua prieteniei, ziua copilului,

Crăciun, Paște. Elevii și preșcolarii colaborează pentru a confecționa felicitări, mărțișoare,

obiecte, pe care și le dăruiesc.

6. Joc didactic interdisciplinar: „Răspunde și scrie”: elevii le citesc celor mici

întrebările, preșcolarii răspund, iar elevii vor scrie pe tablă răspunsurile acestora. Se pot

utiliza metode active precum- diagrama Venn, metoda cubului, metoda exploziei stelare, se vor

adresa întrebări din sfera de cunoștințe comune: povești cunoscute, anotimpuri, elemente din

natură (plante, animale, păsări);

7. Activitate interdisciplinară: „O poveste în culori”- elevii crează o poveste, iar preșcolarii

desenează personajele poveștii, realizând împreună o carte.

8. Vizite la școală– preșcolarii vor observa sala de clasă, cum sunt așezate băncile,

conținutul ghiozdanelor, manualele, penarul, tabla, vor intra în contact cu elevii și învățătoarea

și se vor familiariza puțin cu orarul și cu regulile clasei.
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Se pot organiza și vizite ale școlarilor la grădiniță, prilej pentru aceștia de a

rememora clipele petrecute aici, de a se recrea împreună cu cei mici, care vor lua contact cu

școala fără a ieși din mediul familiar al grădiniței.

9. Alte activități comune grădiniță-școală pot lua forma spectacolelor, a unor dramatizări și

scenete.

10. Excursiile și jocurile de mișcare, activități cu un caracter antrenant și distractiv, contribuie

și ele la crearea unei punți de legătură între grădiniță și școală.

Planificate să se desfășoare în grupuri eterogene, preșcolari și școlari, aceste activități au

rol instuctiv- educativ, dezvoltă spiritul de echipă și perseverența, încurajează comunicativitatea

și reușesc să construiască o legătură afectivă puternică între copii.

Bibliografie:

Păuna, Adriana Camelia, Rolul jocului în asigurarea continuității între activitatea din grădiniță

și cea din școală, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010.

Wallon, Henri, Evoluția psihică a copilului, București, E.D.P., 1975.

PLATFORMACANVA

Prof. pt. înv. preșcolar Adelina Ionela JIANU
Liceul Teoretic „David Voniga”, Giroc

Grădinița P.P. Giroc

Pandemia de coronavirus și a creat o criză mondială pe toate planurile. Bineînțeles că

domeniul educației a fost foarte afectat, deoarece ne-a obligat sa schimbăm strategii de predare-

învățare, să ne adaptăm și să învățăm să corelăm conținuturile cu predarea on-line.

Dacă la început am crezut că este o perioadă de tranziție, trecătoare și am încercat să

mergem mai mult pe aprofundarea cunoștintelor, timpul ne-a demonstrat ca pandemia nu trece

așa repede și a trebuit să învățăm metode noi pentru a transmite preșcolarilor cunoștințele.

Până acum știam că triunghiul educator-copil-părinte este foarte important în evoluția

copilului. Învățarea on-line nu există fără cei trei factori. Indiferent dacă predarea se face sincron

sau asincron, preșcolarul nu se descurcă în fața device-ului fără intervenția părintelui.
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La începutul pandemiei am fost stângaci și ne-a fost destul de greu să ne depășim limitele

să ne filmăm și să vorbim în fața camerei. Mai târziu am înțeles că doar așa putem ajunge la

sufletul copiilor, putem păstra legătura cu ei și activitățile trebuie să fie cat mai animate ca să le

captăm atenția.

La început nu am știut foarte multe lucruri, dar am învățat și am participat la cursuri ca sa

știm să folosim programe, aplicații și platforme. Cel mai mult mi-a plăcut platforma Canva. Ea

ofera o gamă largă de șabloane pentru redactarea conținutului vizual.

Canva este o platformă de design grafic utilizată pentru a crea prezentări, postere,

documente, video și alt conținut vizual. Aplicația include deja șabloane pe care le putem

modifica și folosi. Platforma este gratuită, dar oferă și abonamente cu plată pentru funcționalități

mai complexe. Ce putem crea cu ajutorul platformei Canva?

 Ecusoane

Prin înlocuirea elementelor din șablonul dat,

putem obține ecusoane pentru grupă.

 Diplome

Canva oferă multe șabloane pentru diplome,

care se realizează foarte ușor prin înlocuirea

elementelor.

 Colaje

http://www.ccd-timis.ro,
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Colajele realizate în platforma Canva pot ajuta la explicarea pașilor în realizarea unor

activități în modul on-line

 Prezentări

De foarte multe ori, la domeniul știinte, nu găsim cele mai bune explicații pe internet și

atunci a fost nevoie să le realizăm noi, respectând particularitățile de vârstă, conținutul și toate

caracterieticile, astfel încât să trimitem copiilor un material de calitate. Canva are prezentări

predefinite, în care noi putem modifica sau adăuga imagini, elemente decorative și scris. Mai jos

am atașat câteva imagini dintr-o prezentare de la activitatea matematică.
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Un punct foarte important în predarea on-line este colaborarea. Atunci când lucrăm

împreună, când facem schimb de materiale, informații și idei trecem mai ușor peste această

perioadă de incertitudine și izolare.

Grădinița, cu toți factorii implicați: preșcolari, educatoare, părinți, încearcă să se

adapteze la noua realitate, a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue.

Bibliografie:

1) N. Gavrilenco, V. Ciobanu, Utilizarea platformei de design grafic în educația preșcolară,

2020.

2) www. wikipedia.org

Exemple de bune practici din predarea/ învățarea online
în învățământul preșcolar

Prof. pt. înv. preșcolar Elena Alina PAVEL
Grădinița P.P. nr. 22, Timișoara

n contextul actual al pandemiei de coronavirus, procesul de predare-învățare-

evaluare capătă noi sensuri, gradinița tradițională se transformă în grădiniță online,

cadrul didactic interacționează cu preșcolarii prin intermediul anumitor device-uri și platforme,

iar părinții devin parteneri activi ai întregului proces.

Odată cu trecerea la predarea în sistem digital, cadrele didactice au făcut față multor

provocări, fiind obligați să învețe diverse tehnici de comunicare, să-și formeze deprinderi de

utilizare a noilor tehnologii, să-și dezvolte competențe de a utiliza și crea resurse educaționale

deschise, fie participând la cursuri de formare, fie instruindu-se singuri din resursele pe care le-

au avut la dispoziție . Iată, deci, care sunt soluțiile găsite de către cadrele didactice din

învățământul preșcolar, utilizate pentru a-și proiecta activitățiile didactice.

Top 5 cele mai utlizate aplicații de către cadrele didactice din învâțământul preșcolar:

1. WORDWALL considerat de cadrele didactice din învățământul preșcolar ca fiind cel mai
simplu mod de a crea propriile resurse de predare. Site-ul aplicației este https://wordwall.net/ro/.

Î
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3. BOOKCREATOR-este o platformă care permite realizarea de materiale atractive, se pot

crea cărţi în format electronic. Site-ul aplicației este https://bookcreator.com/.

4. LEARNIGSAPPS- LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a

sprijini procesele de invățare si predare prin module interactive. Aceste module de

învățare pot fi integrate direct in conținuturi de învățare, dar pot fi și concepute online de

utilizatorii înșiși sau pot fi modificate. Site-ul aplicației este: https://learningapps.org/.

5. LIVEWORKSHEETS Aplicația vă permite să vă transformați foile de lucru imprimabile

tradiționale (doc, pdf, jpg...) în exerciții online interactive, cu auto-corectare, pe care le

numim „foi de lucru interactive”. Aplicația poate fi găsită la următorul site:

https://www.liveworksheets.com/aboutthis_en.asp/

6. PUZZLE FACTORY / JIGSSAW PLANET – ambele aplicații ne oferă posibilitatea de a

crea puzzle-uri online. Aplicațiile pot fi accesate la următoarele site-uri

https://puzzlefactory.pl/en și https://www.jigsawplanet.com/

Cadrele didactice de la nivel preșcolar au folosit următoarele platforme pentru desfășurarea

activităților online: GOOGLE CLASROOM și PADLET. Pentru întâlnirile online, s-au folosit

următoarele aplicații: GOOGLE MEET și ZOOM.

ANALIZA SWOOT PRIVIND PREDAREA/ ÎNVĂȚAREA ONLINE ÎN CONTEXT PANDEMIC:

PUNCTE TARI:

 resursele educaționale deschise (RED);

 ofertă bogată cursuri/ webinarii online pentru cadrele didactice;

 învățarea colaborativă - punct esențial al procesului instructiv- educativ (părinții, copii,

cadre didactice);

 predarea/ învățarea online a oferit o mai mare flexibilitate programului de învățare în

ceea ce privește rezolvarea sarcinilor didactice;

 organizarea unor activități speciale cu părinții- parteneri activi ai procesului de predare/

învățare în sistem online;

PUNCTE SLABE:

 expunerea prelungită a copiilor și a cadrelor didactice în fața ecranelor;

https://bookcreator.com/
https://learningapps.org/
https://www.liveworksheets.com/aboutthis_en.asp/
https://puzzlefactory.pl/en
https://www.jigsawplanet.com/
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 performanța gadget- urilor și a internetului afectează calitatea procesului didactic;

 volum mai mare de muncă pentru cadrele didactice;

 la nivel preșcolar, activitățile online nu se pot desfășura dacă nu sunt prezenți părinți;

 slaba dotare a unităților școlare;

 învățarea online devine un obstacol în dezvoltarea relațiilor sociale dintre copii;

 în sistem online sunt diminuate ca valoare anumite secvențe ale scenariului didactic.

OPORTUNITĂȚI

 redefinirea procesului instructiv-educativ;

 învățarea online redefinește rolul preșcolarului, dar și al cadrului didactic (metoda flipped

classroom);

 trecerea la predarea în sistem online oferă oportunitatea cadrelor didactice de a-și

dezvolta competențe digitale necesare în proiectarea activităților;

 activitățile online redefinesc relația dintre cadrul didactic și preșcolar în ceea ce privește

împărtășirea experiențelor personale legate de activitățile desfășurate.

AMENINȚĂRI

 dotarea materială precară a unor unități școlare;

 unii părinți nu doresc să-și expună copiii în mediul online, prin urmare aceștia nu vor

participa la activitățile desfășurate;

 lipsa conexiunii la internet.

Învățământul din trecut și prezent

Prof. pt. înv. preșcolar Lucica Marioara POP
Școala Gimnazială nr. 2, Timișoara

Structură P.P. nr. 29, Timișoara

n primul an de pandemie ne-a luat pe nepregătite, sincer, atât pe noi cadrele didactice,

cât și pe copii. Trebuia să facem formare, cursuri on-line care să ne extindă abilitățile

digitale desfășurării educației on-line. Asigurarea dispozitivelor necesare, diferite accesorii și o

conexiune bună pentru ca activitățile pe platforme sincron să poată fi organizate de educatoare de

la sediul grădiniței.

Î
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Identificarea soluțiilor pentru copiii care nu au dispozitive sau conexiune la internet

pentru a participa la activitățile la distanță on-line. Am trimis pe WhatsApp, telefonic, pentru a

stabili sub ce formă continuă învățarea pe perioada suspendării cursurilor față în față. Pe

WhatsApp am comunicat cu părinții despre evoluția pandemiei și intențiile viitoare ale grădiniței.

Am transmis săptămânal resurse de învățare, fișe de lucru pe platforma classroom, de comun

acord cu comunitatea.

Întâlnirile sincron au fost la ore diferite să poată participa toți copiii. Am realizat evaluare

cu lucrările copiilor transmise de către părinți. Pentru organizarea activităților pe platformă

sincron transmiterea activități să fie făcută din sala de grupă pentru a păstra copilul în mediul

educațional.

Săptămânal discutăm cu părinții pentru consultarea lor care au diferite probleme. Este

nevoie ca părinții, să se implice în actul educațional mai ales acum în perioda activităților on-

line. Am stabilit cu doamna directoare și colegele cum să coordonăm învățarea la distanță on-line

la nivelul grădiniței. Soluțiile și propunerile privind resursele educaționale on-line adecvate,

platforme accesibile, aplicați potrivite pentru crearea de resurse la nivel preșcolar. Sunt fericită

că organizarea a fost foarte bună. Prezentarea de activități în grădiniță la distanță on-line au avut

un impact și feedback pozitiv.

Nu am reușit să discutăm și analizăm cele mai neplăcute situații din activitatea la distanță

on-line pentru a evita repetarea situațiilor. Este bine să folosim împreună resursele create de

cadrele didactice în elaborarea de filmulețe educative, resurse de învățare digitală.

În viitor este bine să elaborăm o listă cu soluții mai bune pentru evitarea situațiilor

delicate.Învățarea la distanță a fost o provocare pentru toate cadrele didactice, care am reușit în

scurt timp să ne organizăm, planificăm și desfășurăm activitățile educative folosind mijloacele

moderne de predare.

Copiilor și nouă, educatoarelor, ne este dor de perioada dinainte de pandemie.

Bibliografie:
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Școala de acasă

Prof. pt. înv. primar Lucia FLOREA
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Timișoara

Anul școlar 2020-2021 a fost și rămâne un an „istoric” pentru procesul educativ, un an

provocativ, al schimbării, al învățării colaborative și al nevoii de a împărtăși experiențe mai mult

ca oricând. Noua realitate la care a trebuit să ne conectăm și pe care, vrând-nevrând, a trebuit să

o internalizăm, ne-a adus în același timp beneficii, dar și neajunsuri. Ne-am ancorat, dintr-odată,

într-o stare complet nouă și necunoscută pe care a trebuit să o descoperim ușor- ușor, cu pași

mărunți. Personal, am căutat soluții și am trecut de la o stare la alta până am reușit să găsesc o

cale de conectare la noua realitate (de trai și de predare).

Punctez, în eseul de față care au fost pentru mine aceste provocari ale predării online și

cum am reușit să selectez ceea ce mi s-a potrivit mie și clasei la care predau (clasa a III-a). Ca și

dascăli, am încercat să facem cunoștință cu diverse platforme de învățare, să căutam cursuri de

formare care să ne vină în sprijin pentru a putea face față noilor cerințe apărute. Orice situație

nouă presupune o muncă și o schimbare de atitudine atât la nivel mental, cât și practic. Astfel,

ne-am trezit în fața clasei pe ecran, în primă faza fără să știm cum să reacționăm. Ușor- ușor, am

făcut „drumuri” pentru a reuși să deslușim ce avem de făcut și cum putem face să reușim în

situația dată să livrăm ceea ce știm.

„Clasa de acasă” presupune creativitate din partea dascălului, dar și competențe digitale

avansate. „Școala de acasă” anulează predarea doar într-un sens și face din învățare o muncă de

colaborare și de echipă mai mult ca oricând în istoria învățământului. „În fața clasei” înseamnă

acum „în fața ecranului”, înseamnă să vedem copiii oriunde, indiferent că suntem fizic la școală

sau în mediul online.

La „școala de acasă”, demersul didactic are două componente:

 dinamizarea clasei pentru a menține treze atenția, motivația și interesul copiilor pentru

procesul de predare-învățare-evaluare;

 folosirea instrumente digitale în mod constructiv, care să aducă beneficii atât pentru

elevi, cât și pentru dascăli, să avem o situație de tip win-win.

În primul rând, am căutat să cresc motivația elevilor în noul context de învățare. De aici a

pornit pentru mine drumul către predarea online, către noua realitate. Acest lucru a fost posibil

http://www.ccd-timis.ro,
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prin înțelegere, prin empatie. Colaborarea (atât cu părinții cât și cu elevii) a fost cuvântul de bază

în acest an. Am cautat să schimb modalitatea de predare astfel încât să fie valorificată în folosul

copiilor prin:

Învățarea- Predarea prin proiecte (realizarea unor proiecte tematice care să facă apel de

gândirea critică, la viața de zi cu zi a copiilor, să valorifice experiența de viață a acestora;

realizarea unor machete la diferite materii (de exemplu: AVAP, Științe) care să fie prezentate

prin metoda „turul galeriei” online folosind aplicatia PADLET și GOOGLE SLIDES);

Teme creative (care să implice interdisciplinaritatea, experimente simple pentru ora de

Științe, la Limba si literatura română – „Substantivele familiei mele”, „Verbele folosite la joacă”,

„Adjectivele de la ora de matematică”, „Aeronava clasei noastre”- rimă dintre nume și diverse

substantive, interviul luat bunicilor în care să povestească experiențe din viața de odinioară etc.);

Încurajarea copiilor să participe la diverse evenimente și concursuri creative care să marcheze

anumite zile de importanță națională, educativă sau culturală (Ziua Educației, Serbarea online de

Crăciun, 15 ianuarie- ziua lui Mihai Eminescu- Ora de „Sus inima”, 30 ianuarie- Ziua

nonviolenței, concursuri de pictură și desen, Junior Achievement etc.);

Îmbinarea elementelor sincron cu cele asincron pe parcursul orelor (debutul orelor cu

întrebări „personale”, contextuale, care să îi facă să se simtă în largul lor, utilizarea de PPT-uri,

google slide-uri, filmulețe, fișe interactive care să capteze atenția elevilor și să le mențină

interesul treaz pe parcursul orelor online etc.);

Creșterea ponderii momentelor de „dezvoltare personală”- a presupus ascultarea

„problemelor” pe care le întâmpină elevii în noul context de predare- învățare (ce e greu, ce e

ușor, cum se simt, unde trebuie să lucrăm, cum ne simțim fiecare dintre noi etc.);

Folosirea unor aplicații/ platforme/ table interactive în cadrul orelor online:

Wordwall (pentru lecțiile de Limba și literatura română, Matematică)

Padlet (pentru lecțiile de lectură, AVAP și Muzică și mișcare)

Socrative (pentru evaluare și concepere fișe de lucru)

Wheel of names (pentru a „sparge gheața” în anumite momente ale lecțiilor)

Openboard (o tablă interactivă deosebit de utilă, folosită zilnic, care permite încărcarea

auxiliarelor și a fișelor direct și lucrul sincron, în același timp cu elevii, un instrument benefic și

mari valențe educative)

http://www.ccd-timis.ro,
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Folosirea tabletei grafice în procesul de predare

Google Forms (pentru evaluări formative și finale) și Google Slides (pentru a face prezentări de

proiecte; elevii au fost instruiți cum să încarce și să scrie singuri în aceste prezentări, dezvoltând

astfel noi competențe digitale, ceea ce i-a motivat în învățare și le-a valorizat potențialul

intelectual și creativ)

www.explore.org (o platformă cu camere web reale, prin care putem vedea diverse imagini in

timp real de la grădini zoologice, de exemplu. Un instrument foarte, foarte util la lecțiile de

Științe și nu numai)

Storyjumper (aplicație în care am creat o carte a clasei noastre, cu fotografii din cadrul diferitelor

momente petrecute împreună, funcționează ca un album foto pentru elevi).

În esență, consider că „școala de acasă” a fost și va rămâne un proces de reinventare

proprie, al creșterii și dezvoltării personale și profesionale. Educația are, datorită acestui an, o

dimensiune nouă care trebuie integrată și pe viitor în procesul educativ de predare-învățare-

evaluare, iar această nouă dimensiune trebuie privită în ansamblu.

BIBLIOGRAFIE web:

www.jaromania.org www.cantusmundi.ro
http://alem.aice.md/resources www.stepbystep.ro
www.adfaber.ro www.explore.org
www.edupedu.ro

http://www.explore.org
http://www.jaromania.org
http://alem.aice.md/resources
http://www.stepbystep.ro
http://www.adfaber.ro
http://www.explore.org
http://www.edupedu.ro
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Cum am reușit să-i fac pe elevii mei să iubească cititul?

Prof. pt. înv. primar Ovidiu Sergiu DOROBANȚU
Liceul Teoretic Comuna Peciu Nou

„De mic copil am fost pasionat de lectură, iar toți bănuții pe care îi primeam îi

cheltuiam pe cărți.” (Benjamin Franklin)

ititul, unul dintre cele mai importante obiceiuri în opinia mea, este în scădere de la o

generație la alta. Nu e o noutate, ci o tristă realitate. M-am întrebat de multe ori de ce

nu sunt atrași elevii să citească în ciuda faptului că părinții le cumpără cărți încă de când sunt

mici. Spre surprinderea mea, elevii mei aveau foarte multe cărți cu povești în bibliotecă, ediții

deluxe, colecții chiar, însă pe cât erau de frumoase pe atât erau de... „necitite”.

În sala de clasă am reușit să amenajez prin eforturi proprii o mică bibliotecă populată cu

cărți diferite pentru vârste diferite. De răsfoit le-au răsfoit, însă numărul celor care au cerut să

împrumute vreo carte acasă a fost destul de mic. Am aplicat și metoda cititului unei povești și

oprirea din citit în momentul culminant, invitându-i pe ei să citească acasă continuarea ca mâine

să-mi spună ce-au descoperit. Aici am mai câștigat câțiva curioși. Ba chiar am organizat și-un

concurs de citit însă interesul a fost la fel de scăzut în lipsa unor premii consistente, pentru că

banala diplomă color nu i-a încântat.

M-am gândit să-i provoc. Mi-am pregătit un discurs convingător din care reieșea clar, pe

înțelesul lor, că la vârsta de 8 ani e cam ciudat să nu poți spune că nu ai citit o carte serioasă. Am

exclus din lista cărților „serioase” poveștile de grădiniță pe care le știau pe de rost. Le-am propus

să citim împreună în cadrul unui maraton. Acesta a fost termenul care mi-a trecut prin minte

chiar în timpul discursului meu.

Le-am propus să începem un maraton al cititului și să batem recordul de-

a citi o carte serioasă într-un timp record. Cartea propusă a fost „Fram ursul

polar”. Spre surprinderea mea, elevii au acceptat provocarea. Într-un timp scurt

am găsit varianta pdf a cărții, am copiat-o într-un editor de texte, am citit-o însă

am eliminat pasajele neimportante, fără vreo relevanță cu povestea în sine a lui

Fram. Fiecare elev a primit varianta „prescurtată” a cărții listată pe hârtie și

împreună ne-am împărțit cât citim într-o zi așa că am convenit că vom citi o pagină pe zi și-ntr-

un final am ajuns să citim mai mult de 2 pagini pe zi. Într-un timp record, de aproximativ trei

C
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săptămâni, toți elevii au citit povestea ursului Fram. Discuțiile din pauze erau prezente zilnic.

Făceam schimb de impresii fără să ne simțim presați sau încadrați în vreun tipar anume.

Discutam ca de la cititor la cititor.

După cele trei săptămâni ne-am felicitat reciproc pentru reușita de a citi o carte serioasă și

„luuungă” la vârsta de 8 ani. Nu mă așteptam ca impactul să fie atât de puternic. Am rămas și

mai surprins când m-au rugat să lipim pe perete o imagine cu ursul Fram ca să ne amintim de el.

De-acolo a luat naștere „Maratonul poveștilor”, o acțiune pe care-am continuat-o cât de des am

putut: să lipim pe peretele clasei coperta fotocopiată a cărții pe care am citit-o. De multe ori i-am

surprins în pauze admirând coperțile și mirându-se câte cărți am citit. Coperțile fotocopiate le-am

lipit una de cealaltă cu bandă adezivă, formând astfel un afiș lung, agățat de la marginea

tavanului și care se întindea până la banca elevului. Apoi am început un altul și tot așa. La finalul

anului școlar aveam 3 „maratoane” care atârnau pe pereții clasei.

Secretul n-a fost doar „maratonul” atârnat. Secretul a fost acela că în pauze, domnul

învățător se scufunda intenționat în a citi din „Fram” ca să fie primul care-a terminat. Mai mult,

discuțiile mele codificate cu cei care citeau înainte, i-a stârnit pe mulți să citească mai mult decât

o pagină pe zi, pentru a participa și ei la discuțiile codificate. Discuțiile erau codificate tocmai

pentru a nu divulga vreo întâmplare din poveste celor care nu au ajuns acolo.

Când s-au întors în toamnă la școală, primul lucru pe care l-au spus mulți a fost

„Maratonul nostruuu”. Atunci mi-am dat seama nu doar că i-am „păcălit” să citească, ci că am

reușit să-i fac să se atașeze de ceea ce au citit și să aprecieze efortul făcut.

Proiect de lecție
(on-line)

Prof. pt. înv. primar Geanina Mariana JURCA
Școala Gimnazială nr. 2, Timișoara

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara

CLASA: Pregătitoare C

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

UNITATEA TEMATICĂ: „Știu și vreau să știu mai mult!”
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SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitulare

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată, online (Google Meet)

TIPUL LECŢIEI: consolidare de cunoştinţe

DURATA: 30 minute

COMPETENȚE SPECIFICE:

Comunicare în limba română

2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple;

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de

tipar;

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.

OBIECTIVE SPECIFICE:

O1 – să pronunțe corect sunetele învățate;

O2 – să citească corect și conștient cuvinte, propoziții;

O3 – să scrie corect cuvintele care respectă o sarcină dată;

O4 – să despartă corect în silabe cuvintele date;

O5 – să ordoneze corect silabele / cuvintele pentru a forma cuvinte / propoziții.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Resurse procedurale:

Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, jocul didactic, instructajul verbal, aprecierea verbală,

observarea sistematică a comportamentului elevului;

Forme de organizare: frontal, individual.

Resurse materiale: laptop, tablă, jetoane cu litere, tablă interactivă Jamboard, Liveworksheets,

Wordwall, Youtube, pluș buburuză, buburuză de pluș cu numele elevilor, creioane colorate.

Resurse temporale: 30 minute

BIBLIOGRAFIE:

Damian, Arina, Comunicare în limba română (clasa pregătitoare), partea a II-a, Editura Elicart,

2020.

Grigore, Adina; Toma, Cristina, Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare, Editura Ars

Libri, 2013.
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Mîndru, Elena; Borbeli, Lucica, Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing

House, 2010.

Pârâială, Viorica; Pârâială, Dumitru, Activități în completarea programului din ciclul primar,

Editura Euristica Iași, 2003.

Secvențele
instruirii și
dozarea

Ob.
op.

Conținutul informațional al lecției Resurse
Evaluare

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Procedurale Materiale Organizato-
rice

1.Moment
organizatoric

1’

Asigur climatul
adecvat desfăşurării
lecţiei și verific
pregătirea

materialelor necesare
pentru desfășurarea

activității.

Elevii îşi
pregătesc caietele

și creioanele
colorate.

conversaţia
instructajul
verbal

caiet de
comunicare

Google
Meet
frontal

observația
autocon-
trolul

2.Captarea
atenției
2’

O realizez prin
intermediul unui
cântec „Cântecul
alfabetului”

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

dvvITs

Sunt atenți la
versurile

cântecului și cântă
și ei.

joc
didactic

cântec
online
Youtube
pluș

buburuză

Google
Meet
frontal

observarea
sistematică

a
comporta-
mentului
elevilor

3.Anunțarea
subiectului

și a
obiectivelor

lecției
1'

Elevii sunt anunțați
că vor învăța în
continuare despre
literele din alfabet,
fiind o lecție de
consolidare a
cunoștințelor

referitoare la aceste
litere.

Ascultă cu atenţie
informaţiile.

conversația

Google
Meet
frontal

4.Consolida
rea

cunoștințelor
22'

O1

O2

03

ACTIVITATE 1
Propun elevilor
rezolvarea

exercițiilor de la
pagina 40 din
auxiliarul

Comunicare în
limba română

Verificarea dictării.

Pentru a ne concentra

Ascultă cu
atenție.

Citesc
propozițiile, iar
apoi unesc
imaginea cu
propoziția

conversația
exercițiul
conversația

exercițiul

exercițiul

auxiliar
buburuză
de pluș cu
numele
copiilor
auxiliar

buburuză
de pluș cu
numele
copiilor

Google
Meet
frontal

individual
frontal

individual

individual
frontal

observarea
sistematică

a
comporta-
mentului
elevilor

aprecierea
verbală

https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs
https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs
https://www.youtube.com/watch?v=wubSidvvITs
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O1

O2

O3

O4

mai bine la
activitatea următoare,
propun un joc de
mișcare (Youtube):
https://www.youtube.
com/watch?v=AN-

cuRu7oAQ

ACTIVITATE 2

Propun elevilor spre
rezolvare exercițiile

de pe o
fișă Liveworksheets
https://www.livewor
ksheets.com/lc26169

8fg

corespunzătoare.
Ascultă și
încercuiesc

literele dictate.

Scriu nume pentru
copii care să

înceapă cu litera
dată.

Elevii execută
mișcările sugerate
în videoclip.

Elevii ascultă cu
atenție.

Elevii despart în
silabe cuvintele

date.
Elevii spun
cuvintele care
denumesc
imaginile.

Elevii ordonează
silabele pentru a
obține cuvinte.
Elevii ordonează
cuvintele pentru a
obține propoziții.
Elevii citesc

cuvintele și le pun
în corespondență
cu imaginea

corespunzătoare.
Elevii alintă
cuvintele date.

conversația
instructajul
verbal
citire

exercițiul

citire
exercițiul

Youtube

fișă Livew
ork-sheets

buburuză
de pluș cu
numele
copiilor

fișă Livew
orksheets

buburuză
de pluș cu
numele
copiilor

frontal
individual

frontal
individual

frontal
individual

frontal
individual

frontal
individual

observarea
sistematică

a
comporta-
mentului
elevilor

observarea
sistematică

a
comporta-
mentului
elevilor

5.Obținerea
performanței

3' O
2

Propun un joc
didactic ”Adevărat
sau fals” (Wordwall)
https://wordwall.net/r
o/resource/12941947

/cuvinte-care-
con%c8%9bin-
literele-k-q-w-y

Elevii citesc
privesc imaginea,
citesc cuvântul și
trebuie să spună
dacă cuvântul

respectiv conține
sau nu literele ”K,
W, Q, Y” prin

syntagma: ”Adev
ărat / Fals”

joc didactic Wordwall
Google
Meet
frontal

indivi-
dual

apreciere
verbală

https://www.youtube.com/watch?v=AN-cuRu7oAQ
https://www.youtube.com/watch?v=AN-cuRu7oAQ
https://www.youtube.com/watch?v=AN-cuRu7oAQ
https://www.liveworksheets.com/lc261698fg
https://www.liveworksheets.com/lc261698fg
https://www.liveworksheets.com/lc261698fg
https://wordwall.net/ro/resource/12941947/cuvinte-care-con%c8%9bin-literele-k-q-w-y
https://wordwall.net/ro/resource/12941947/cuvinte-care-con%c8%9bin-literele-k-q-w-y
https://wordwall.net/ro/resource/12941947/cuvinte-care-con%c8%9bin-literele-k-q-w-y
https://wordwall.net/ro/resource/12941947/cuvinte-care-con%c8%9bin-literele-k-q-w-y
https://wordwall.net/ro/resource/12941947/cuvinte-care-con%c8%9bin-literele-k-q-w-y
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6.Concluzii și
aprecieri

1'

Fac aprecieri verbale
asupra participării
elevilor la lecţie şi îi
evidenţiez pe cei care
au răspuns corect pe
parcursul acesteia. Se

acordă aplauze.
https://www.youtube.
com/watch?v=Y8Zz

NOLN0Lg

Ascultă cu atenţie
aprecierile.

conversația Youtube

Google
Meet
frontal

indivi-
duală

apreciere
verbală

Proiect didactic de activitate integrată
Prof. pt. înv. primar Carmen Alina JUDEA

Școala Gimnazială nr.16 „Take Ionescu”, Timișoara

Clasa: I C

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Unitatea tematică: „Uimitoarele plante”

Subiectul lecției: Adunarea și scăderea 0-100 fără trecere peste ordin

Părțile unei plante

Tipul activității: fixare și consolidare de cunoștințe

Forma de realizare: activitate integrată

Domenii integrate:

 Dezvoltare personală

 Arte vizuale și abilități practice

 Muzică și mișcare

Competențe specifice vizate:

 Matematică și explorarea mediului:

1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100;

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 100;

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, recurgând mereu la numărare;

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență <, >,

=, +. -) în rezolvarea și/ sau compunerea de probleme;

https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZzNOLN0Lg
https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZzNOLN0Lg
https://www.youtube.com/watch?v=Y8ZzNOLN0Lg
http://www.ccd-timis.ro,
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4.2 Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.

 Dezvoltare personală

2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu

acestea;

3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară.

 Arte vizuale şi abilităţi practice

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct.

 Muzică şi mişcare

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare.

Obiective operaţionale:

 O1 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător,

diferenţă;

 O2 - să efectueze corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 100,

fără trecere peste ordin;

 O3 - să afle termenul necunoscut, cunoscând celălalt termen al operaţiei şi rezultatul

acesteia;

 O4 - să rezolve probleme cu una/două operaţii;

 O5 - să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu cerinţa;

 O6 – să coopereze cu membrii echipei pentru realizarea sarcinii;

 O7 – să enumere părțile unei plante;

 O8 – să enumere condițiile de mediu necesare pentru dezvoltarea plantelor:

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, problematizarea, observaţia, exerciţiul,

jocul didactic, munca independentă.

Materiale didactice: laptop, videoproiector, fișe cu exerciții, planșă – puzzle, markere,

recompense.

Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate în echipă.

Forme de evaluare: observarea sistematică, aprecierea, proba practică.

Durata: 35' – activitatea propriu-zisă

http://www.ccd-timis.ro,


81
Revista ACCES ON-line, Anul I, Nr. 1/2021

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara

Tel/fax: 0256490452, E-mail: ccdtimis@ccd-timis.ro
www.ccd-timis.ro

15' – activităţi integrate şi recreative

Conținutul lecției și momentele acesteia:

1. Moment organizatoric (2’)

Pentru buna desfăşurarea a lecţiei se pregătesc materialele necesare şi se stabileşte un

climat adecvat.

2. Captarea atenţiei (6’)

Se realizează prin intermediul unor ghicitori despre morcov și conopidă:

Iepuraşii îmi dau roată Miezul e floare spumoasă,
Sunt mâncarea lor preferată. Iar în jur frunze de varză!
Grădinarul mă-ngrijeşte Nu-i ca varza-nfoiată,
Şi cu apă mă stropeşte. Dar e sora ei, gătită
Rădăcina este groasă C-o rochiţă încreţită. (Conopida)
Alungită şi gustoasă
Culoarea-i portocalie
Şi cu vitamine o mie.
Frunzele sunt verzi, crestate
Un mănunchi formează toate. (Morcovul)

- Cum se numește povestea în care am întâlnit cele două personaje: Morcovul și

Conopida? (Balul florilor)

- Ce sunt morcovul și conopida? (legume)

- De ce credeți că domnul Conopidă dorea să participe la balul florilor? (pentru că este o

legumă de la care consumăm floarea)

- Ce spuneau florile despre legume? (că sunt neam de buruieni)

- Ce atitudine au avut florile, când i-au văzut pe domnul Conopidă și pe domnișoara

Morcov la bal? (o atitudine neprietenoasă, de superioritate)

- Cum au reuşit să se facă acceptaţi de ceilalţi? (prin dans)

Toţi copiii cântă cântecul „Flori de primăvară”.

3. Anunţarea temei şi a obiectivelor (1’)

„După cum vedeţi, astăzi, la ora de matematică vom participa și noi, la balul florilor.

Vom reconstitui un puzzle cu o imagine din poveste, dar nu oricum. Pe fiecare piesă de puzzle

este un exercițiu sau o problemă. Dacă rezolvăm corect operațiile de adunare și scădere 0-100,

putem întoarce piesele și reconstui imaginea!”

http://www.ccd-timis.ro,
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4. Reactualizarea cunoștințelor (7’)

Voi adresa elevilor câteva întrebări:

- Cum se numesc numerele care se adună?(termeni)

- Cum se numește rezultatul adunării?(sumă sau total)

- Cum se numește numărul din care se scade? (descăzut)

- Cum se numește numărul care se scade? (scăzător)

- Cum se numește rezultatul scăderii? (rest sau diferență)

Pentru a realiza acest puzzle e nevoie de o „încălzire” a minţii.

CALCUL ORAL

3+ 6 = 30+60 = 8- 5 = 80-50 =
38- 8 = 25- 3 = 95- 2 = 85–65 =

5. Dirijarea consolidării (25’)

După ce au răspuns la întrebări, elevii vor fi împărțiți în trei grupe - șirul lalelor, șirul

narciselor și șirul zambilelor.

Elevii își deschid caietele, lipesc fișele (Anexa 2) pe care le primesc cu sarcinile de lucru

ce se află pe acestea și pe piesele de puzzle și scriu data și titlul lecției – „Recapitulare”, cu

culoarea verde.

Sarcina 1 – Calculează:

23 + 34 – 11 =
89 – (44 – 32) =
(56 – 43) + 36 =

Sarcina 2 – Află termenul necunoscut:

a + 43 = 78
b – 44 = 23
65 – c = 24

Sarcina 3 – Cu cât este mai mare suma numerelor 57 și 32 decât diferența lor?

Sarcina 4 – Scade din succesorul numărului 88 suma numerelor 24 și 43.

Sarcina 5 – În grădină sunt 34 de lalele și cu 13 mai puține narcise. Câte flori sunt în grădină?

Sarcina 6 – Fișa călătoare anexa nr.1

Sarcină 7 – Descifrarea unui rebus

După ce au rezolvat cele 7 sarcini, elevii au reconstituit imaginea din povestea „Balul

florilor”, ce prezintă momentul dansului domnului Conopidă cu domnișoara Morcov.

http://www.ccd-timis.ro,
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- Care este atitudinea florilor după acest moment? (florile aplaudă, apreciază dansul

elegant al celor două legume)

- Ce învățătură desprindem din această poveste? (trebuie să ne acceptăm indiferent cum

suntem; fiecare dintre noi are câte o calitate care trebuie valorificată).

6. Activitate practic-recreativă (10’)

Copiii primesc câte o fișă cu o floare pe petalele căreia sunt desenate condițiile necesare

pentru dezvoltarea plantelor. Ei trebuie să o coloreze și să o decupeze.

7. Încheierea lecţiei (3’)

Se fac aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor la lecţie şi asupra
comportamentului lor.

Bibliografie:

1. MEN, Programele şcolare aflate în vigoare, pentru clasele pregătitoare - II, aprobate

prin ordin al ministrului Nr.3418/19.03.2013.

2. Mihăescu Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate în învăţământul

primar, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2010.

3. Sigrid Laube, Silke Leffler, Balul Florilor, Ed. Cartea Copiilor, Bucureşti, 2007.
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Demersuri didactice contemporane.
Interdisciplinaritate, multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate

Prof. Georgeta DRĂGUŞ
Liceul Tehnologic de Vest, Timişoara

in perspectiva unei filosofii holistice asupra învăţării, interdisciplinaritatea,

multidisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea presupun o intersectare a diferitelor arii

disciplinare, iar integrarea propriu-zisă a curriculumului din punct de vedere ,,teritorial”, marcată

de prezenţa explicită a proceselor de frontieră se face simţită pentru prima dată la acest nivel.

Situate sub semnul unui management al libertăţii, aceste demersuri devin un teren fertil,

deschis noilor explorări curriculare, scurtcircuitând monotonia unor lecţii ,,canonizate” şi

oferindu-le discipolilor noştri şansa unor ,,explozii creatoare” şi trasee inedite de împlinire

personală.

Cercetătorul Lucian Ciolan face următoarele afirmaţii: ,,În abordarea interdisciplinară

încep să fie ignorate limitele stricte ale disciplinelor, căutându-se teme comune pentru diferite

obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor de învăţare de un ordin mai înalt (engl.

higher order learning objectives); printre acestea se numără şi capacităţile metacognitive, luarea

de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă etc.

Interdisciplinaritatea presupune interacţiunea deschisă între anumite competenţe sau conţinuturi

interdependente din două sau mai multe discipline, bazată pe un suport epistemologic ce implică

interpenetrarea disciplinelor.”5

Acelaşi autor face următoarea distincţie referitoare la pluridisciplinaritate şi

multidisciplinaritate, considerate anterior sinonime parţiale: ,,Pluridisciplinaritatea se referă la

corelarea eforturilor unor discipline înrudite, iar multidisciplinaritatea are în vedere punerea

împreună a unor discipline care nu sunt neapărat vecine şi cu legături evidente între ele.”6

Întrebarea care se pune în context interdisciplinar este: ,,Cum pot achiziţiona elevii

competenţe complexe de grad înalt?” Aceste competenţe au un caracter generic; ele pot fi

transferate cu uşurinţă dintr-un context disciplinar în altul, dar, mai ales, pot fi transferate efectiv

în contexte de viaţă cotidiană, în afara clasei. Elementele mai aride şi mai abstracte sunt

5 Lucian Ciolan, Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Iaşi, Polirom, 2008, pp.
125-126.
6 Ibidem, p.123.

D
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accesibilizate şi nuanţate într-un mod atractiv şi original; astfel putem afirma că abordările

interdisciplinare, multidisciplinare şi pluridisciplinare au un puternic caracter formativ; ele nu

pun accentul pe disciplină şi rigoare, ci pe achiziţie, devenire, recontextualizare. La fel, ne putem

pune şi noi întrebările: Feedback-ul este neapărat un răspuns prompt, o definiţie, o bifare corectă

sau poate fi o atitudine, un sentiment, o emoţie ce transpar din aceste demersuri nonconformiste?

În ce măsură şcoala, în stricta ei actualitate, îl învaţă pe elev să aibă un mod de gândire flexibil,

determinându-l să fie receptiv la tot ce înseamnă noutate şi la tot ce este benefic şi securizant

pentru sine şi viitoarea sa profesie?

Există caracteristici şi argumente ale activităţilor interdisciplinare pentru integrarea lor

într-un proiect curricular naţional: traversează barierele disciplinelor, producând conexiuni

semnificative, concentrate pe arii tematice mai largi. Învăţarea devine un proiect al elevului,

îndrumat, orientat, animat de către dascăl care este managerul unei situaţii de învăţare.

Participarea elevilor se realizează pe tot parcursul activităţilor desfăşurate, fundamentate pe

principiul învăţării prin acţiune practică cu finalitate reală, iar accentul cade pe activitatea de

grup, şi nu pe cea cu întreaga clasă. Abordarea vieţii cotidiene se face prin demers global,

graniţele dintre discipline topindu-se într-un scenariu unitar în care tema se lasă investigată cu

mijloacele diferitelor domenii de cunoaştere.

Temele şi lecţiile bazate pe interdisciplinaritate sunt ,,vii”, au un alt traseu metodic, sunt

încărcate de sentimente profunde şi de culoare; ele au un inalt caracter formativ: oferă elevilor

posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi, iar elevul se poate manifesta plenar în domeniile în care

capacităţile sale sunt cele mai evidente; situează elevul în miezul acţiunii, rezervându-i un loc

activ şi principal; împreună cu dascălul său, elevul poate să imagineze, să construiască pe plan

mental, să investigheze, să exploreze, să creeze, să transpună în practică, să găsească mijloacele

şi resursele de traducere în fapt a ceea ce a prefigurat. Lecţia bazată pe interdisciplinaritate

cultivă cooperarea, şi nu competiţia. Elevul se deprinde de timpuriu cu strategia cercetării, îşi

însuşeşte metode de muncă similare celor ştiinţifice, învaţă să creeze o situaţie problematică, să

emită ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor investigate, să examineze şi să mediteze, să formuleze

idei şi să exprime puncte de vedere diferite. Aceste activităţi sunt şi instrumente de apreciere

diagnostică şi prognostică, întrucât indică măsura în care elevii prezintă sau nu, în mod real,

anumite aptitudini şi le testează capacităţile intelectuale.

http://www.ccd-timis.ro,
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Interdisciplinaritatea, multidisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea se aplică, în special în

cadrul lecţiilor de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor şi al lecţiilor de creaţie. De aceea,

am considerat că este oportun să realizăm în parteneriat un proiect didactic interdisciplinar,

multidisciplinar şi pluridisciplinar cu tema: Dincolo de limite. Interdisciplinaritate,

multidisciplinaritate şi pluridisciplinaritate. Simbolismul francez şi simbolismul românesc.

Amurg violet de George Bacovia- lecţie predată în parteneriat cu profesorul de limba şi literatura

franceză şi, respectiv, cu profesoara de limba şi literatura română- clasa a XI-a, profil tehnologic.

Pentru început, vom enumera doar competenţele derivate ale proiectării didactice:

utilizarea corectă şi expresivă a limbii române în construcţia unui eseu nestructurat; adecvarea

mesajelor orale/scrise la registrul stilistic al poeziilor franceze şi româneşti; utilizarea unui limbaj

asertiv în identificarea şi rezolvarea întrebărilor-problemă; identificarea asemănărilor şi

deosebirilor dintre simbolismul francez şi cel românesc; explicarea adecvată şi nuanţată a titlului

poeziei; validarea unor decizii privind valoarea estetică a textelor poetice franceze şi româneşti,

respectiv şi a desenelor, a florilor expuse, a întregului ,,decor violet”; argumentarea originalităţii

textelor poetice propuse; redactarea individuală/ pe grupe/ frontală a unei fişe de lucru referitoare

la asemănările şi deosebirile dintre o poezie simbolistă franceză şi Amurg violet de George

Bacovia.

Atunci când literatura română se întâlneşte cu literatura franceză şi cu tehnica de

prezentare PowerPoint la tabla inteligentă, se creează un ,,construct” educativ inovator, în

concordanţă cu spiritul timpului. Captarea atenţiei s-a realizat prin două proiecţii PowerPoint

distincte la tabla inteligentă. Profesorul de franceză a proiectat câteva slide-uri despre

simbolismul francez, iar profesoara de română a proiectat câteva slide-uri despre simbolismul

românesc şi George Bacovia. Aspecte inedite din viaţa şi activitatea literară. Apoi, profesorul de

franceză le-a distribuit elevilor fişe de lucru şi fişe cu poezii aparţinând simbolismului francez, şi

anume, ale poeţilor Baudelaire şi Mallarmé. Dl profesor a recitat în limba franceză poezia

Reînnoire de Mallarmé şi poezia Corespondenţe de Baudelaire. Elevii au fost receptivi şi au

reacţionat emoţional la eufonia poeziilor franceze, având în vedere faptul că la profilul

tehnologic se studiază mai mult elementele de limbă şi comunicare în limba străină modernă, şi

mai puţin literatura străină propriu-zisă.
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Tema de casă fixată anterior lecţiei deschise a fost aceea ca elevii să redacteze un eseu

liber de o pagină pornind de la sugestiile cuvântului ,,amurg”, fără a se lăsa influenţaţi de poezia

bacoviană. Câţiva elevi au citit eseul liber, apoi s-au făcut aprecieri din partea profesorilor şi a

colegilor. Tot în ora anterioară, toţi elevii clasei au primit şi au introdus în portofoliile personale

cele zece poezii bacoviene din diverse volume de versuri, care poartă în titlu cuvântul ,,amurg”.

Elevii au avut ca sarcină de lucru să voteze, prin eliminare, poezia preferată, şi, în final, numărul

cel mai mare de voturi l-a întrunit poezia Oh, amurguri…7 din volumul Plumb din 1916, poezie

care a fost citită expresiv de un elev. Această activitate prin voturi s-a bazat pe gândirea critică şi

pe simţul estetic al elevilor. De asemenea, votarea poeziei preferate a fost o activitate inedită

pentru elevi. Ei nu au mai desfăşurat niciodată o asemenea activitate. Lecţia a continuat prin

completarea hărţii cognitive propuse de F.Mogonea 8, începând prin completarea hexagonului cu

întrebările-problemă şi ipotezele formulate de profesori sau de elevi. Exemplificăm: ,,De ce este

stilizat peisajul în Amurg violet?”; ,,Care este adevărata temă a poeziei?”; ,,Ce rol ar avea

repetiţia?”; ,,Care sunt procedeele fonetice, rimă, ritm, aliteraţie, consonanţă, eufonie?”; ,,Ce

sunete predomină?”; ,,Prin ce se conturează în text sensibilitatea modernă?”; ,,Cum se realizează

<<tehnica halucinării şi derealizarea>>?”9

Se trece la completarea hexagonului care include cuvintele-cheie şi la definitivarea

hexagonului care constituie harta cognitivă propriu-zisă, marcând relaţiile grafice dintre

cuvintele-cheie. Pentru definitivarea hărţii cognitive, s-au adresat următoarele întrebări: ,,De ce

poetul a folosit cuvântul <<amurg>>, şi nu sinonimele parţiale <<crepuscul>>, <<înserare>>,

<<apus>>?”. Elevilor li s-a explicat etimologia de origine tracică a cuvântului ,,amurg” şi marea

lui încărcătură poetică, prin care cuvântul a străbătut veacurile şi s-a resemantizat.10 Elevii

primesc şi o fişă cu semnificaţia cuvântului ,,violet”.11

S-a continuat seria întrebărilor problematizante: ,,Care sunt cuvintele-cheie?”; ,,Care este

imaginea centrală a poeziei?”; ,,Care este cea mai importantă propoziţie?”; ,,Dar cel mai

7 George Bacovia, Plumb, Bucureşti, Litera, 2009, p.58.
8 Apud. F.Mogonea, din volumul coordonat de Elena Joiţa, Vali Ilie şi Ecaterina Frăsineanu, Formarea pedagogică
a profesorului. Instrumente de invăţare cognitiv-constructivistă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.,
2008, p.264.
9 Cf. Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, Bucureşti, Editura Univers, 1998, p.120.
10 Doina Ruşti, Mesajul subliminal în comunicarea actuală, Bucureşti, Tritonic, 2005, pp. 189-191.(Capitolul
Sugestia)
11 Cf. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obicieiuri, gesturi, forme, figuri, culori,
numere.Volumul 3, Bucureşti, Editura Artemis, f.a., pp.452-453.
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important vers?”; ,,Care este relaţia dintre prezent şi trecut?”. După ce se completează harta

cognitivă, se trece la ultima parte: marcarea reflecţiilor personale, adică partea metacognitivă a

lecţiei, parte completată în dreptunghiul cu reflecţii personale:,,Care este sentimentul transmis de

poezie?”; ,,V-a plăcut poezia?”; ,,De ce?”; ,,Cu ce alte poezii aţi mai putea s-o comparaţi?”; ,,Ce

titlu personal i-aţi da poeziei?”; ,,Ce aţi simţit când aţi scris eseul?”; ,,Dar când aţi realizat

desenul?” (Elevii au avut şi două teme de creaţie plastică: să deseneze în creion/tempera/acuarelă

poezia Amurg violet şi să creeze un ,,decor violet” din flori artificiale sau naturale. Creaţiile au

fost expuse în sala de clasă.); ,, Dacă aţi fi scris voi această poezie, ce aţi fi schimbat?”; ,,Ce aţi fi

păstrat?”; ,,Cum credeţi că reacţionează alţi cititori la text?”; ,,De ce este posibilă conexiunea

între poeziile franceze şi Amurg violet?”.

În finalul lecţiei, elevii au primit tema de casă integrată, anunţată de profesorul de

franceză: Redactarea unei fişe de lucru (individual/pe grupe/frontal) din care să rezulte

asemănările şi deosebirile dintre o poezie simbolistă franceză (Reînnoire sau Corespondenţe) şi

Amurg violet.

Lecţia s-a încheiat cu un joc didactic (în cerc, profesorii propunători împreună cu elevii şi

invitaţii s-au ţinut de mână şi s-a transmis un fior afectiv de la profesori spre elevi prin strângerea

mâinilor) şi cu turul galeriei (aprecierea desenelor şi a florilor din ,,decorul violet”). Ca strategii

didactice, (însumând metode şi procedee, mijloace de învăţământ şi forme de organizare) am

folosit: conversaţia catihetică, expunerea, conversaţia euristică, problematizarea, dezbaterea,

votul, jocul didactic, turul galeriei. Am folosit tabla inteligentă, PowerPoint, fişe de lucru, harta

cognitivă menţionată, desene, flori, iar ca forme de organizare: frontală, individuală, frontală cu

raportare individuală, urmând ca retenţia şi transferul cunoştinţelor să se realizeze prin tema de

casă dată (individual/pe grupe/frontal). Evaluarea a fost formativă, continuă, prin observarea

sistematică, observarea participativă, autoevaluarea, coevaluarea, portofoliul şi reflecţia

personală. În portofoliul profesorilor asistenţi, am adăugat şi o fişă de evaluare a lecţiei, care a

fost completată şi predată responsabilului de comisie metodică.

În concluzie, cea mai importantă şi dificilă problemă o constituie aceea de a găsi

articulaţiile interdisciplinare în organizarea curriculumului şi, implicit, a unei asemenea lecţii sau

modul. În învăţământul clasic, monodisciplinar, această problemă este neglijată. Fiecare dascăl

predă o disciplină izolată aproape complet de celelalte, iar elevul este pus zilnic în situaţia de a
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participa la cinci-şase ,,spectacole” de câte o oră fiecare, complet diferite unul de celălalt, fără

nicio legătură între ele. Organizarea curriculumului este optimă numai dacă graniţele dintre

discipline şi materii sunt depăşite prin corelaţii interdisciplinare, demers prevăzut de noua

proiectare curriculară.
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Descoperim împreună romanulMara de I. Slavici
Schimburi de bune practici

Lecția online de limba și literatura română

Prof. dr. Valentina Liliana POROJAN
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, Timișoara

ă lecțiile online sunt o provocare de un an,

deja, pentru dascăli - este un loc comun.

Ca atâți colegi din învățământul preuniversitar și eu caut

permanent modalități prin care să mențin conexați elevii

mei la lecție, în acest mediu virtual. Dar, mai ales, mă

preocupă și tipuri de evaluare oneste, variate, de ce nu

interesante pentru tinerii cu care lucrez.

Așa se face că am propus lectura romanului Mara de I. Slavici, cu termen, la clasa a 9-a,

repartizarea unui număr de pagini fiecăriu elev din clasă, în ordine alfabetică, pe care să le

prezinte liber colegilor. Aceștia au urmărit rezumatul paginilor, caracterizarea personajelor și

elemente de stilistică (figuri de stil și imagini artistice, cu interpretarea a câte uneia).

Urmează un ”tir al întrebărilor”, cum l-am numit cu toții.

Colegii lansează întrebări celui care a prezentat, acesta colegilor și

eu către toți. Îi mențin atenți, poate fi numit oricare. De la nivelul

interpretativ lexico-semantic, la morfo-sintactic, spre cel

stilistic ”boboceii” învață să se apropie concret de text, de formă,

de semnificație.

Am mers mai departe și am exersat resursele de

(auto)evaluare pentru prezentarea fiecărui coleg din clasă. ”Să ne

testăm vigilența!”- îi provoc să mă întrebe și pe mine elemente din

prezentare. Și eu primesc nota lor.

La această lecție am invitat colegele din catedra de limba și literatura română a liceului,

într-un google meet, din luna martie 2021, cu tema ”Schimburi de bune practici”.

Permiteți-mi să vă prezint, alăturat, schița de lecție, în speranța unui util demers didactic.

C
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SCHIŢĂ DE LECŢIE

Ziua, data, ora: vineri, 26.03.2021, ora 13-13:45

Școala: Liceul Teoretic Grigore Moisil, Timișoara

Clasa: a 9-a E

Profesor: Valentina Liliana Porojan

Săptămâna din planificare: săptămâna 7-a (22-26 martie 2021)

Aria curriculară/ Secțiunea disciplinei: literatură, interpretare în urma lecturii romanului

Mara

Obiectul/ Disciplina/ Materia: limba și literatura română

Unitatea de învățare: Unitatea V, Confruntări etice și civice

Tema lecției/ Subiectul:Mara de I. Slavici

Tipul lecției:mixt :

- exersarea și deprinderea competențelor de EVALUARE (rezumat, caracterizare

personaj, stilistică), REACTUALIZARE (elemente recapitulative ) și PREDARE

prin descoperire

Categoria de lecţie: lecție online, G Suite, Google meet și classroom

- (auto)evaluare orală (prezentarea temei-proiect pt. care elevii utilizează și fișele de lectură)

+ scrisă (postările materialului scris + tabelul (auto)evaluării + obs./ întrebările colegilor

- recapitulare/ fixare noțiunile predate anterior (niveluri interpretative: lexico-semantic,

morfo-sintactic, stilistic, al rolului expresiv- stilistic al punctuației)

- predarea primelor 4 puncte din planul lecției Mara de I. Slavici .

1. date despre autor cu ajutorul elevilor și a fișelor biografice din temă,

2. apariție

3. încadrare în curent lit., definiția realismului și identificarea trăsăturilor realismului în roman

4. în specia lit.

Competențe operaţionale:

1.1. Identificarea particularităților și a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor

tipuri de texte

1.2. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte

orale sau scrise
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1.3. Folosirea adecvată a strategiilor și a regulilor de exprimare orală în monolog și în dialog

1.4. Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi alcătuirea unor texte funcţionale sau a

unor proiecte

1.5. Utilizarea, în exprimarea proprie, a normelor ortografice, ortoepice, de punctuație,

morfosintactice și folosirea adecvată a unităților lexico-semantice, compatibile cu situația de

comunicare

2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului

narativ

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere și de interpretare a textului studiat

3.1. Identificarea structurilor argumentative în vederea sesizării logicii și a coerenței mesajului

3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate

Competențe particularizate:

PENTRU PRIMA PARTE A LECȚIEI:

1. exersarea competenței de a sintetiza informația, de a selecta esențialul din variatatea

informației

2. exersarea competenței de a prezenta liber, oral cele 3 aspecte cerute: rezumatul,

caracterizarea și stilistica paginilor din roman repartizate

3. exersarea competenței de a identifica pe text elemente caracteriale ale pers. lit.

(portret, statute, caract. directe și indirecte susținute de citate)

4. dobândirea competenței de a interconexa elementele nivelurilor interpretative:

lexico-semantic, morfo-sintactic, stilistic, al punctuației / text și valoarea lor stilistic-

expresivă

5. dobândirea competenței de a-și forma o gândire critică: de a-și evalua prezentarea și

de a evalua prezentarea colegilor

6. dobândirea competenței de a-și explica termenii cu sens necunoscut utilizând DEX

online (ex. tocilă)

PENTRU PARTEA A DOUA A LECȚIEI:
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1. exersarea competenței de a organiza informații legate de romanul Mara de I. Slavici

(datele despre

autor: nuvelist, romancier, publicist etc.)

2. dobândirea competenței de a încadra romanul Mara în curentul literar: realismul

3. dobândirea competenței de a identifica (prin comparație cu nuvela studiată)

trăsăturile realismului în romanul Mara

4. exersarea competenței de a defini romanul (achiziție din clasele gimnaziale)

5. exersarea competenței de a argumenta/ susține afirmațiile cu citate (mai ales

pentru temă)

6. dobândirea competenței de a-și explica termenii cu sens necunoscut utilizând DEX

online

Competențe/ obiective generale:

1. exersarea competenței de a prezenta liber în fața clasei pe baza regulilor conversației

și a principiilor ascultării active – fișa de lucru, cea de lectură/ nuvela studiată și

romanul lecturat

2. stimularea creativității și a originalității în prezentare și produs: fișa de lucru, cea de

lectură, elevii să fie/încerce să fie creativi, chiar originali,

3. dobândirea competențelor de gândire/ analiză critică, de a evalua propria contribuție

și a colegilor

4. exersarea competenței de a respecta termenul de predare a fișei de lucru + fișei de

(auto)evaluare / încărcare pe tema creată pe classroom

5. asigurarea funcției hedonice a învățării (elevilor să le facă plăcere să citească nuvela,

romanul știind că, la finalul lecturii, vor prezenta fișa de lectură).

Strategia didactică:
- resurse procedurale/ sistem metodologic: exercițiul de prezentare liberă/ orală a

elementelor din fișa-proiect, individual, conversaţia, explicaţia, exemplul, exercițiul de

identificare, exercițiul de completare, exercițiul de asociere/ conexiune, exercițiul

activitate frontală, exercițiul de activitate individuală, (auto)evaluarea contribuției la

construcția lecției
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- resurse materiale: I. Slavici, Mara, format volum, Manualul de clasa a 9-a, Limba și

literatura română, de Al. Crișan, L. Papadima, I. Pârvulescu, F. Sânmihăian, R. Zafiu,

București, Ed. Humanitas Educațional, 2004 (pentru definiții, tipologizări, exerciții)

- resurse online: platforma educațională: G Suite, Google meet, classroom, You Tube,

Google; Mara de I. Slavici format audiobook, pdf, materiale încărcate pe classroom;

DEX online (pentru definirea termenilor); Edu Apps, E-learning etc.

- resurse bibliografice: ILR de G. Călinescu, 1885, Dicționar de personaje literare de I.

Itu, Brașov, 1987 .

Scenariul lecției / Etapele lecției sunt:

- Prezența

- Anunțarea obiectivelor lecției/ meet:

a)prima parte: prezentarea orală a rezumatului, caracterizării și a stilisticii/

paginile din roman repartizate + continuarea consemnării observațiilor, a

întrebărilor pentru colegi în fișa de (auto)evaluare din repartizarea lecturii (pdf.- 28 de

elevi x 8 pagini din roman fiecărui elev, în ordine alfabetică repartizate), stabilirea

elementelor / criteriilor de identificare/ evaluare: rezumatul, fișa caracterială, stilistica,

prezentarea liberă: exprimare, utilizarea limbii literare, stabilirea termenului de debut a

lecției de evaluare-proiect (miercuri, 17 martie 2021) de predare/ prezentare și cel de

încărcare a fișei de lucru și a fișei de (auto)evaluare (joi, 1 aprilie 2021), stabilirea

timpului de expunere: 5-10 minute, a punctajului

- Exemplificarea unei fișe de (auto)evaluare

FIȘĂ (AUTO)EVALUARE COMPLETATĂ DE CĂTRE ELEV:

Nr.crt.
Nume
elev

Exprimare
Utilizare
limbă
normată
1p.

Rezumat
2 p.

Caracterizare
3 p.

Stilistic
3 p.

Oficiu
1 p.

Total

FIȘĂ EVALUARE COMPLETATĂ DE CĂTRE PROFESOR:
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Nr.
crt.
Nume
elev

Paginile:
Ex. 1-7
Timpul:
Ex.
8:26-
8:32
=6 min
1 p.

Exprimare
Utilizare
limbă
normată
1 p.

Încărcare
Fișă de lucru
Încărcare fișa
(auto)evaluare
pe tema
creată/
classroom
2p.

Rezu-
mat
1 p.

Carac-
terizare
2 p.

Stilis-
tică
2 p.

Oficiu
1 p.

Total

-Notarea elevilor cu ”+” și ”-” (în vederea realizării notei din catalog pe activitatea / sem. 2)

- Notarea elevilor cu a treia notă în catalog/ sem. 2 – prezentarea orală a celor 3 criterii/ paginile

repartizate

b) partea a doua: sistematizarea informațiilor privitoare la viața și opera lui I. Slavici cu

contribuția elevilor – fișa biografică din temă, la definiția realismului, la trăsăturile realismului și

la definiția romanului

- Transmiterea de noi cunoștințe

- Fixarea cunoștințelor dobândite

- Explicarea nedumeririlor, răspunsul la întrebările elevilor

- Explicarea fișei de lucru– temă: exemplificarea trăsăturilor

realismului/ romanul Mara de I. Slavici

- Notarea elevilor cu ”+” și ”-” (în vederea realizării notei din catalog pe activitatea / sem. 2)

- Reamintirea prin navigare pe classroom a materialelor postate la Mara, I. Slavici

- Momentul de luat rămas bun - salutul.

http://www.ccd-timis.ro,


98
Revista ACCES ON-line, Anul I, Nr. 1/2021

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara

Tel/fax: 0256490452, E-mail: ccdtimis@ccd-timis.ro
www.ccd-timis.ro

Stop-cadru: Literatură și film!
Prof. Cerasela LASCU

Casa Corpului Didactic Timiș

iantul literaturii și al cinematografiei îl constituie cuvântul, o modalitate de

exprimare complementară imaginii, astfel că arta filmului i-a fascinat întotdeauna

pe scriitori, chiar şi pe cei mai puţin receptivi, reticenţi sau „înfricoşaţi”, văzând în aceasta o

posibilitate prin intermediul căreia opera literară prinde viaţă, nu doar în planul imaginaţiei, ci şi

în planul imaginii în mişcare, imagine imprimată pe celuloid.

Cinematografia, coroborată cu arta cuvântului (literatura), constituie oportunitatea

transpunerii creaţiei literare pe ecran, cucerind noi cititori, chiar pe o cale mai puţin

convenţională; consider că este interesant modul în care ecranizarea determină lectura sau lectura

provoacă vizionarea filmului. Această nouă artă pare să fie şi cea mai accesibilă, chiar… cea mai

facilă, adresată tuturor; astfel derivă nu doar aspectul comercial, ci şi frivolitatea sa (idee

susţinută de însuși scriitorul Marin Preda). Spectatorul/ telespectatorul urmăreşte diverse imagini,

iar efortul creator, implicarea sa activă sunt minime comparativ cu lectura, însă acest demers

poate fi unul cultural- depinde dacă publicul este unul avizat sau dacă publicul a fost modelat,

astfel încât să devină avizat. Astfel se întâmplă şi cu elevii; aceștia trebuie să fie formaţi/ educaţi

în sensul receptării filmului ca un act cultural, nu o simplă vizionare. Utilizarea strategiilor

didactice adecvate, variate și moderne, precum și a cinematografiei în scopul receptării operelor

literare, depășind modul de transmitere ex cathedra a cunoștințelor, constituie modalitatea prin

intermediul căreia elevii vor fi captați și stimulați să se implice.

Accesibilitatea cinematografiei implică aspectul comercial, dar acesta nu trebuie să

umbrească sau să suprime legătura cu textul literar, căci literatura şi filmul se pot potenţa

reciproc, fiind un real câştig pentru noi toţi, indiferent de vârstă. Romane celebre au avut parte de

ecranizări pe măsură, acestea făcând concurenţă loială sau bucurându-se de aprobarea/ votul

publicului (Moromeţii, La Moara cu noroc, De-aş fi... Harap-Alb, Felix şi Otilia, Baltagul,

Dincolo de pod, Ultima noapte, Blestemul pământului. Blestemul iubirii, Întoarcerea lui Vodă

L
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Lăpuşneanul): „Regizorul ne invită să recitim împreună cu el o scriere arhicunoscută, dar să

descoperim astfel sensuri şi frumuseţi pe care abia filmul ni le face sensibile...”12

Filmul românesc, de-a lungul evoluției sale, a apelat la literatură încă de la primele

producții cinematografice, prin urmare îi este dator cărții; este acum momentul ca acesta „să se

revanșeze”, reprezentând nu doar o fereastră deschisă spre literatură, spre lumea valorilor, ci și

educație cinematografică, dezbateri, judecăți de valoare, impresii născute din împletirea celor

două arte (literatura și cinematografia), din creativitatea și viziunea celui care poartă un singur

nume: creatorul/ artistul.

Consider că literatura și filmul sunt compatibile, fiindcă ambele construiesc o realitate

comună: creează lumi virtuale, alternative în care poți evada oricând, te poți retrage oricând... Cu

toate acestea, filmul nu trebuie înțeles de către elevi ca amuzament pentru ore facile; fascinația

cinematografului trebuie să îi determine pe aceștia să se întoarcă spre Carte, descoperind o lume

magică, o lume a valorilor autentice. Astfel, vor fi atraşi să-şi asume roluri în „piesele” regizate

de cadrele didactice (profesorul se află întotdeauna într-un spectacol în care este întotdeauna

regizor şi actor), într-un spectacol educativ de calitate, indiferent de forma desfășurării: on-line

sau off-line.

Întâmplător sau nu, ideea că cinematografia este un câștig o evidenția și scriitorul Marin

Preda în anul 1978: ,,cel mai interesant este că un film bun după o carte duce cititorii în librării

să cumpere acea carte, deşi au văzut filmul. Există în relaţia între arte elemente care fac să se

potenţeze reciproc. E un câştig.”13

Cunoscând pasiunile adolescenților, timpul pe care aceștia îl dedică tehnologiei moderne,

este important să identificăm elementul comun al preocupărilor: mediul virtual! Din acest unghi

este stringent să călătorim spre carte, pornind dintr-o altă lume virtuală, paralelă, cea a filmului.

În opinia mea, cinematografia îi poate redirecționa spre lectură, le poate incita curiozitatea,

dorind să descopere similitudini, dar și diferențe în viziunea celor doi creatori… de ficțiune

literară și de film, căci așa cum afirma însuși scriitorul Marin Preda: ,,Eu consider filmul o

12 Martin, Mircea (coordonator), Rădulescu, Carmen, Roşca, Elisabeta, Zane, Rodica, Limba şi literatura

română. Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004, p. 62, apud Crohmălniceanu, Ovid S.,

Zestrea literaturii noastre clasice e imensă! S-o folosim din plin!, 1975

13 Stan, Valerian, Interviu cu Marin Preda. Eu consider filmul o creație, „Cinema”, 1978.
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creație și, fiind creație, el prezintă pentru mine același interes ca o carte bună, ca expresie a

spiritului uman.”14

Indiferent de alegere sau opinie, cele două arte- literatura şi filmul- se provoacă reciproc,

incitând, deschizând calea spre noi experienţe. Investigația inițială „a deconspirat” faptul că

liceenii s-au îndepărtat de lectură (chestionarul de lectură aplicat la debutul anului școlar),

preferând televizorul și tehnologia modernă, devoalând totodată necesitatea unei educații altfel/

alfabetizării cinematografice.

Repere ale activității didactice - romanul postbelic Moromeții, M. Preda și ecranizarea în

regia lui Stere Gulea (1987).

Obiectivul: familiarizarea elevilor cu limbajul/vocabularul specific artei cinematografice,

punându-se astfel fundamentul necesar analizei de film prin raportare la opera literară;

introducerea unor concepte caracteristice limbajului cinematografic (inclusiv identificarea unor

elemente comune celor două arte): tipuri de planuri, simbolul salcâmului, recunoașterea tehnicii

flashback-ului, precum și raportarea filmului la operă.

Conținutul și activitatea practică- Definirea conceptelor:

Planul general sau planul ansamblu- prezentarea decorului sau peisajului în ansamblul

său; acest tip de plan redă cadrul temporal și spațial al acțiunii, astfel încât poate fi percepută

atmosfera unei scene. Planul întreg redă o parte a decorului, dar și trăsăturile fizice ale

personajului. Planul mediu presupune filmarea de aproape a personajului, fiind încadrat de la cap

până la nivelul umerilor sau al taliei. Prim-planul se centrează în general asupra chipului unui

personaj sau focalizează un element esențial pentru povestea filmului. Gros-planul izolează un

element mult mai de aproape, cu scopul de a reliefa un detaliu.

Identificarea conceptelor: se vor identifica tipurile de planuri prezentate anterior;

introducerea în atmosfera filmului/ a familiei Moromete este realizată, încă de la începutul

filmului, prin imaginea salcâmului; prim-planul prezintă simbolul unității familiei, un „duh

protector”, care se prăbușește tot în... prim-plan! Loviturile date salcâmului, simbolul stabilității,

anticipează în mod dramatic, loviturile pe care le va suferi această familie. Bocetul din film,

imaginea cimitirului concură la realizarea admirabilă a scenei. Chipul lui Ilie Moromete înaintea

căderii salcâmului se realizează cu ajutorul planului mediu, surprinzând elementele nonverbale

14 ibidem
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de pe chipul protagonistului, tăcerea/ criza fiind redată cu ajutorul gros-planului. Imaginile au

fost preluate de pe site-ul: https://www.youtube.com/watch?v=L6GR26B_2vQ .

Planul general (scena din min. 23) Prim-planul (scena din min. 24, sec. 10)

Gros-plan (scena din min. 24) Prim-plan (scena din min. 27) Gros- plan (scena din min. 131)

Citiți cu atenție fragmentul, evidențiind mijloacele artistice prin intermediul cărora este

realizată scena tăierii salcâmului: „Din înălţimea lui, salcâmul se clătină, se împotrivi,

bălăbănindu-se câteva clipe, ca şi când n-ar fi vrut să părăsească cerul, apoi deodată porni spre

pământ, stârnind liniştea dimineţii ca o vijelie; se prăbuşi şi îmbrăţişă grădina cu un zgomot

asurzitor. Văile clocotiră şi toţi câinii de prin împrejurimi începură să latre. După aceea se făcu

tăcere… acum totul se făcuse mic…”15

Se întâlnește, la fel ca în filmul Ultima noapte de dragoste, tehnica flashback-ului, căci

scena tăierii salcâmului constituie pentru copilul Niculae un prilej de rememorare a momentelor

fericite (alternanța ochii închiși- ochii deschiși)- scena săniușului, chipul acestuia fiind realizat

cu ajutorului gros-planului, iar îmbrățișarea salcâmului este simbolică, este liantul amintirilor

sale. Imaginile au fost preluate de pe site-ul:

https://www.youtube.com/watch?v=L6GR26B_2vQ .

15 Preda, Marin,Moromeții, vol. I, Editura Cartex Serv, București, 2007, p. 52

https://www.youtube.com/watch?v=L6GR26B_2vQ
https://www.youtube.com/watch?v=L6GR26B_2vQ
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Scena din min. 25, sec. 29 *tehnica flashback-ului* Scena din min. 25, sec. 45

Citiți cu atenție fragmentul, comparând scenele din ecranizare cu cele din opera literară și,

de asemenea, identificând elementele comune celor două arte: „Toată lumea cunoştea acest

salcâm. Copiii se urcau în el în fiece primăvară şi-i mâncau florile, iar în timpul iernii jucau

mija, alegându-l ca loc de întâlnire. Toamna viroaga se umplea cu apă, iar în timpul iernii

îngheţa.... Ajungând la capătul gheţuşului, vrând-nevrând, copiii îmbrăţişau tulpina salcâmului,

lipindu-şi obrajii înfierbântaţi de scoarţa lui neagră şi zgrunţuroasă. …”16

La finalul activității elevii au vizionat momente, precum: întâlnirea actorilor cu

personajul Niculae/copilul, drumul până la Siliștea-Gumești, existența străzii unde s-au

desfășurat filmările, „Moromeții”, precum și filmul numit Cum ar arăta Moromeții în 2016, film

ce reproduce o parte dintre secvenţele filmului în regia lui Stere Gulea, cu replici ancorate în

contemporaneitate.

Receptarea textelor epice cu ajutorul ecranizărilor și observarea sistematică în timpul

activităților desfășurate au dezvăluit preferința pentru munca în echipă, elevii descoperind un

mod de înțelegere a vieții, ajungând la ceea ce este profund uman. Demersul inițiat a implicat

încercarea/ dorința de a metamorfoza „cinevoratorii” în cinefili, „necititorii” în „Anibalectori”,

iar strategiile didactice, „legitime” sau nu, sunt acelea care îl incită pe elev să descopere, să se

implice, să colaboreze, să preia o nouă identitate... aceea de lector competent! Literatura și filmul

creează și perpetuează modele și valori, iar CARTEA nu trebuie

să se așeze la „masa tăcerii” în umbra filmului, ci să alunece în

cinematografiei, să fie ancorată într-un prezent continuu și...

într-un curriculum la decizia școlii: „Stop-cadru: Literatură și film!”

16 Preda, Marin,Moromeții, vol. I, Editura Cartex Serv, București, 2007, p. 49.
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Literatura în on-line

Prof. Roxana Claudia FAUR
Palatul Copiilor Timişoara

n ora de creație, elevii au participat la o lecție de recapitulare a caracterizării unui

personaj dintr-un text la prima vedere. Chiar dacă această perioadă este plină de

provocări pentru întreg învățământul românesc atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi,

aceștia, la finalul orei, de recapitulare m-au salutat cu zâmbetul pe buze, fericiți fiind de

activitățile propuse.

La captarea atenției, am folosit platforma Wordwall în care am creat o roată provocându-i

pe elevii să mimeze sau să descrie în fața camerei diferite tipuri umane sau stări sufletești.

Folosindu-mă de o poezie creată cu o seară înainte, am numit doi elevi pentru a citi aceste

versuri și alți elevi pentru a asocia modalitățile de caracterizare cu specificul fiecărei strofe.

Caracterul omului
E ca al personajului,
Vom putea noi face oare
Caracaterizare pentru orișicare?

Caracterizăm direct
Când ne uităm la portret
Că e fizic sau moral
Vedem însușirile clar.
Prin vorbe sau prin fapte

Î
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Pe ocolite aflăm de toate,
Relație sau vestimentație
Indirectă afirmație.

După citirea poeziei, prin întrebări ajutătoare, elevii au asemănat strofa a II-a ca

reprezentativă pentru modalitățile directe de caracterizare și strofa a III-a pentru modalitățile

indirecte de caracterizare. Prin conversație și brainstroming, și-au reamintit fiecare modalitate de

caracterizare și modurile prin care se realizează acestea. Am notat în jamboard titlul lecției, am

desenat doi norișori în care am scris partea teoretică, iar elevii, urmărindu-mă, și-au luat notițe în

caiete.

Apoi i-am rugat pe copii să se conecteze pe aplicația Kahoot!. Le-am explicat că vor

primi citate diverse din opere studiate în cadrul cercului pentru care vor încerca să identifice

modalitatea de caracterizare, trăsătura personajului sau tipurile de portret. Un exemplu de item se

regăsește în imaginea de mai jos.

Cred că această platformă ar trebui utilizată cu frecvență la ore, indiferent de tipul de

lecție (de însușire de noi cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi sau sistematizare)

deoarece îi antrenează pe elevi în demersul de predare-învățare-evaluare, fiind văzută de către ei

asemenea unui „concurs distractiv” pe care trebuie să-l câștige. Kahoot! este o aplicație ușor de

utilizat (se poate folosi pe calculator, laptop, telefon sau tabletă) și este foarte îndrăgită de toți

elevii. Am folosit această aplicație la toate clasele de gimnaziu și la casa a IX-a, iar elevii au fost

la fel de entuziasmați indiferent de vârstă.
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După ce bucuria s-a instalat în sala de clasă virtuală datorită folosirii aplicației Kahoot!,

le-am trimis pe chat elevilor un link cu o fișă de lucru care se rezolvă on-line. Pentru crearea fișei

on-line am folosit platforma Liveworksheets (https://www.liveworksheets.com/2-ja666647nd). În

cadrul acestei fișe, am folosit ca metode învățarea prin descoperire, explicația, tehnica blazonului,

jocul didactic și scrierea creativă. Se observă în imaginea de mai jos spațiile delimitate de mine

în care elevii au scris răspunsul la fiecare cerință din cadrul blazonului.

Unul dintre marile avantaje ale utilizării acestei platforme este faptul că, după rezolvarea

fișei, elevii o pot trimite pe adresa de e-mail a cadrului didactic pentru a fi verificată. Elevii pot

scrie în fișa de lucru în spații speciale. Conceperea unei astfel de fișe se poate vizualiza prin

accesarea platformei www.liveworksheets.com și Make interactive worksheets Video tutorial.

Folosirea platformelor Wordwall, Liveworksheets și a aplicație Kahoot! a fost un real

succes în cadrul activităților didactice. Avantajele cele mai mari pentru elevi sunt dezvoltarea

încrederii în sine, învățarea prin joc, îmbunătățirea competențelor digitale, atmosfera relaxată din

cadrul orelor și dorința acestora de a interacționa mai mult cu tehnologia digitală.

https://www.liveworksheets.com/2-ja666647nd
http://www.liveworksheets.com
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Adjectivul

Luminița Sorina IVAN
Liceul Teoretic „David Voniga”, Giroc

cesta este proiectul unei lecții de recapitulare a adjectivului la clasa a VII-a.

Pentru captarea atenției am folosit metoda „Istorie în prelungiri”. Am selectat 10 elevi

din clasă și le-am explicat că fiecare trebuie să spună un enunț (care să conțină obligatoriu un

adjectiv), astfel încât, la finalul exercițiului, enunțurile lor vor alcătui un text coerent cu titlul

„Fricosul”.

Pentru a recapitula și a sistematiza noțiunile despre adjectiv ( felul, grade de comparație,

funcție sintactică, valoare stilistică) am folosit metoda ciorchinelui, scriind toate informațiile pe

tableta grafică. Procesul de recapitulare a adjectivului s-a desfășurat prin diverse exerciții.

Am folosit platforma Wordwall în care am creat o roată provocându-i pe elevi să rezolve

variate tipuri de exerciții despre adjectiv. De asemenea, pentru a crea un climat relaxant, printre

întrebările despre adjectiv am strecurat și câteva ”întrebări-surpriză”, de exemplu ” Citește cât

poți de repede O barză brează face zarvă pe o varză” sau ”Trage cu ochiul și zâmbește în același

timp!”. Tot pe platforma Wordwall, am transformat binecunoscuta metoda cubului într-un

exercițiu numit ”Deschide caseta!”.

A
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Șase cerințe despre adjectiv, corespunzătoare fețelor cubului (APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ,

ASOCIAZĂ, DESCRIE, COMPARĂ, ANALIZEAZĂ), au fost rezolvate de șase elevi.

Platformele on-line sunt preferatele mele la orele de recapitulare/ de sistematizare a

cunoștințelor, precum și la cele de evaluare formativă, și le folosesc atât la orele de la gimnaziu,

cât și la cele de la liceu. Utilizez frecvent Wordwall, Kahoot, Learningapps, pentru că sunt iubite

de către copii, sunt interactive și îi ajută să recapituleze prin joc noțiunile învățate. Un alt avantaj

al folosirii acestor aplicații este faptul că elevii „scapă” -pentru moment- de timiditate și toți sunt

activi și dornici să participe la aceste activități.

La finalul orei, elevii au primit o fișă de lucru cu o poezie despre adjectiv. Le-am explicat

că trebuie să sublinieze adjectivele și apoi să compună o strofă despre primăvară, utilizând două

adjective dintre cele subliniate de ei.

Sunt adjectivul, cuvântul care are
Mărime, formă, gust şi culoare.
Sunt ghiocelul argintat
Pe câmpul împrimăvărat.
Laleaua roşie mai sunt,
Şi-ntinsul, verdele pământ.
Sunt norul alb şi trecător,
Şi soarele strălucitor.
Rotundul măr, gustos, din pom,
Cules de înţeleptul om.
Am strai ales de sărbători,
Pe unde trec eu semăn flori.
Sunt bun şi darnic, dragii mei!
Isteţ, dorit şi inventiv
Sunt renumitul adjectiv.
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Online teaching - a beneficial challenge for the rapid development
of the teacher in the pre-university system

Prof. Daniela Angelica BERCIAN
Colegiul Național Bănățean, Timișoara

owadays, it is widely debated the pandemic that swept the world in 2020 and

there is a lot of emphasis on the negative effect it has left in all areas, especially

in the education system.

However, the positive side developed by online teaching system is neglected: the

permanent training of the teacher’s skills to use more than ever technology both in the teaching

process and in the evaluation.

The offer of training couses for teachers in the pre-university system being very rich,

allowed the development of attractive and stimulating online classes for students of all ages.

This study aims to highlight the way in which teachers were trained and developed

professionaly despite the pandemic that Romanian society is still struggling with.

The whole world was suddenly put in the position to prepare teachers, students and

parents alike for a new form of education, namely online education in the global context of

pandemic.Online resources bring about a fundamental change in the entire education system in

the world, as it allows for personalized learning.

The main features of e-learning platforms are:

Login

Content generation

View content

Different environments with a teacher / tutor

Performing activities such as tasks, group work

The report of the activities undertaken by the student

Evaluation tool

E-learning paltforms allow two ways of learning:

Synchronous, the instructor controls the whole lesson, coordinating and monitoring the

educational environment

N
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Asynchronus, which involves study in the personal rhythm of students, collaboration projectsand

distance learning

E-learning platforms have a number of advantages:

focus on student

encouraging creativity

encouraging virtual collaboration

access to new skills

customizing materials

comfort and flexibility

student can learn at his own pace

permanent feedback

reducing materials costs

large storage capacity

allows synchronous and asynchronous interaction between teacher and students

E-learning platforms have also a number of disadvantages:

it is more expensive (internet, electricity, paying for access to educational sites, performant

computers)

low porformance in terms of sounds and images

students with no experience in using technology

students that can’t afford digital items

evaluation impediments

socilizying problems

problems at the level of student’s verbal expression capacity

The success of online teaching and learning also comes from the mastery of the teacher,

who offers students attractive and motivating classes by using generous resources offered by the

Internet.

All the above refer to the ideal model of online teaching and learning. The Romanian

education system was in a permanent reform along the years, therefore the change brought by the

pandemic is benefic only in terms of teachers’training. An important number of teachers have

taken this aspect of online teaching as a challenge and have quickly become self-taught,
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using bravely e-learning platforms for the very beginning. Other teachers have been reluctant and

scared of using e-learning platforms. Training courses related to online teaching became a way

of life for more and more teachers from Romania. The most efficient methods and means of

teaching started to be used in online classes.

There is a positive side to everything that has happened in education and the positive

aspect given by online teaching, will be noticed when the system returns to face-to face teaching.

Next, we will address the issue of online education considering the direct beneficiary of

education, namely the student .In order to have an overview of what the students think about

online – offline education, we asked a group of tenth grade students, mathematics - computer-

science section, to create a questionnaire on the already mentioned topic. The questionnaire,

resulting from the work of this team of students, will be presented below:

QUESTIONNAIRE

Aim: collecting feedback from students regarding the period of classes in online system

Objectives:

discovering the percentage of students who prefer online education

identification of the shortcomings that students face in the teaching – learning process in the

online system of education

identification of problems related to the students’evaluation in the online system of education

identifying the students’stressors in relationships with teachers, classmates and parents

This questionnaire is anonymous and the results obtained from its applicationwill be used to

develop a plan to remedy the weaknessesof education in online system.

1. Is teaching better in online system or face-to-face system? Motivate.

2. Which arethe advantages and disadvantages of online examinations? Motivate your answer.

3. How are the student- student relationships in online system of education? Explain your answer.

4. How are the student – teacher relationships in online system of education? Explain your

answer.

5. In there a difference in the information density received during the teaching process?

6. Name the school subjects that are easier to be studied in online system.

7. Is the grading process fair enough for everyone? Argue your opinion.

8. Is there a change in the teaching methods used by your teachers in the teaching process?
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9. Is there a change in the amount of free time the students have?

10. Do you consider that your graduation exam will be affected by these two years of online

education and evaluation? Why ? Why not?

11. Is online teaching more efficient?

12. Are parents more involved in the development of the student from educational point of view

in the online system of education?

13. Choose the best for you: online education or offline one?

14. Make some suggestions for the Ministry of education. At least five.

15. Make some suggestions for your teachers.

16. Write a message for your generation.

The results obtained from its applicationwill be used to develop a plan to remedy the

weaknesses of education in online system. The information obtained following the application of

this questionaire and the remediation plan regarding the weaknesses of the online system of

education will be the topic of another article.

„It’s the teacher that makes the difference, not the classroom.” (Michael Morpurgo)

A Different Approach in Teaching and Learning

Prof. Monica Oana BOLOG
Colegiul Național Bănățean, Timișoara

&
Prof. Diana COMAN

Școala Gimnazială nr. 24, Timișoara

nexpectedly, the whole world as we use to know it was turned upside down by a

virus which affected the human society at each and every level, from the highest

to the lowest one. Every aspect of human life was touched by this pandemic, people facing a

surprisingly strong and unknown challenge.

Nonetheless, the educational system in all countries, ours including, was also subject to a

significant restlessness and it was shook from its deepest roots, especially from the very moment

when it became obvious that meeting people face to face started to represent a possible threat.

U
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From that moment on, both teachers and students were allowed to meet each other for an

undefinite period of time only by means of technology, namely online, through the Internet. We

stopped using our gadgets for fun and entertainment only and started using them for work as well.

To begin with, the very first unusual aspect in the domain of the education system was

represented by the fact that, out of the blue, all of the students were asked to start using their

gadgets in order to be taught and to learn, while, up to that moment in time, both teachers and

parents in general were leading a kind of „silent war” against the children’s and the teenagers’

gadgets. The reason for this „war” was the idea that the young generation was spending far too

much time living a „virtual life”, in movies, songs, social networks and computer games,

detrimental to the „real life”, where people meet one another, talk face to face and do things

together.

Due to the fact that the classes could not take place physically anymore, the students and

the teachers being forbidden to take part in any common activity that involved the physical

presence of more people in the same room, the system shifted towards the computers, the mobile

phones and the tablets, as a mean of gathering people together virtually, as well as a mean of

actually practicing teaching and learning together.

Thus, all of a sudden, very many people, both teachers and students, found themselves in

a completely new and rather uncomfortable situation, for many of them: on the one hand, the

teachers were forced by the circumstances, to acquire as much information as possible in the

field of technology, in a very short period of time, as well as to apply this fresh gathered

knowledge in their day-to-day work in class, trying to keep the pace with their students.

This represented a new stage in the life of teachers, many of whom were pretty

accustomed with using technology and even more of whom found it pretty difficult to learn how

to actually use it and work with it, the latter category of teachers not being interested at all in

such matters before. Even so, there was a relatively large gap between teachers and students at

the beginning, until the teachers managed to set things up as they should be in order for the

system to work properly.

To the surprise of many of the teachers, the students were not only extremely cooperative, but

they also proved to be the ones willing to help and they actually involved themselves in all kind

of actions, becoming the teachers of their teachers, helping them with everything they could,
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starting with the most basic stuff possible in the field of IT technology and ending up with the

most sophisticated apps or sites that could considered useful in the process.

At the same time, the teachers did their best to put themselves in the shoes of learners

again and they improved their abilities every day, they participated in classes, courses and

webinars designed especially for them, they asked questions and cleared things up in their minds

first and in real-life situations afterwards, they studied on their own and managed to acquire a lot

of knowledge in the shortest time possible, in order to be able to stand up to their own as well as

to their students’ expectations.

Furthermore, the students proved to be trustworthy educational partners, they adapted

their way of learning to the present situation; in cooperation with their teachers, their parents and

with each other, they were able to find new and attractive ways of learning, making use of

anything that could be useful and could represent proper paths to reaching new levels of

development for them.

From the perspective of the English teacher, we can underline a few aspects of the work

in class that we consider worth mentioning, such as: our youngest learners, the second graders,

for instance, were extremely willing to learn, they actively involved themselves in dynamic

activities of learning, such as listening to their teachers and repeating after them, listening to

songs and recordings, singing themselves, drawing and colouring as asked, speaking about

various subjects, such as themselves and the environment they live in, their family and friends,

their pets, their day to day activities. If the online activity had any negative impact upon them,

this impact was not seen during the lessons, the little children being very happy to take part in

the English classes and looking forward to them, if we take into consideration their parents’

words.

The secondary school students, the 5th to the 8th graders, were also more than enthusiastic

about learning English online. For example, when involved in projects on different topics (given

to them by their teacher or at their choice), they put all their creativity at steak, finding

unexpected ways of working together even if they were separated by kilometers, they engaged in

mobile phone conversations, whatsapp or Discord conversations, they made power point

presentations working in pairs or in teams and they were more than willing to present them in

front of their classmates and their teachers.
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From this perspective, the teacher appreciated the fact that they were able to combine

their abilities of speaking English with the other children, while working at the projects, with

their abilities of writing information on their projects, not only copy-paste them from the Internet;

they also practiced their abilities of speaking English while presenting their projects in front of

the class, and sometimes, they managed to turn their colleagues into their new friends, while

working together, helping and supporting each other.

There are a few advantages as well as a few disadvantages that can be identified within

the online work with the students. Thus, among the advantages we can name the fact that using

the Google Classroom platform the teachers can upload the title of the next lesson they are going

to teach as well as some of the information they are going to communicate to their students and

the tasks they are going to ask the students to solve.

Moreover, the students can find all this information in one place at any time so they

cannot get confused or be unsure of what the further lessons are going to be about and what they

have to do. At the same time, they will be able to find anything they need if they will try to

search for something in the lessons that have already been done. All in all, the lessons and the

tasks are all uploaded in one place, in chronological order, so everything is crystal clear and

organized both for the students and the teachers, with the purpose of keeping things under

control. Google Classroom is a platform on which the teachers also have the opportunity of

correcting their students’ mistakes within their classwork or homework uploaded there and the

students get the chance of seeing and realizing what is wrong and of correcting themselves in the

future. The classes generally take place on the Meet or the Zoom platforms, platforms which

facilitate the fact that the teachers and students can see each other on online meetings, by means

of cameras, during which the lessons take place more or less effectively.

From the perspective of the English teacher, we can state the idea that teaching and

learning a foreign language online is probably far less difficult than teaching and learning

Mathematics, for instance. Thus, the process of instruction regarding the English language is a

rather smooth one, since the English teachers can enjoy the advantage they have due to the fact

that English is widely spoken all around the world and the new generations of students already

acquire a lot of knowledge on themselves, the role of the teacher nowadays being not so much to
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actually teach the students English but mostly to guide them all along the process of learning

until they become pretty fluid in English.

Another advantage of teaching and learning English online that we can highlight is the

richness of the resources. So, there is a lot of information in the theoretic field that both teachers

and students can access online and at the same time there are plenty of online pages where

exercises of the most various types and subjects can also be found, in order for the students not

only to practice what they have learnt but also to be able to check their work on the spot and so

to improve their English, each step they take.

Unfortunately, the online work does not present advantages only; there are pretty many

flaws and shortages that can be identified, too. One of these disadvantages is represented by the

fact that the teachers cannot be entirely in control of what is happening during the online lessons,

considering that the students cannot be forced to turn their cameras on or if they do, they cannot

be made to adjust it so that the teacher can see them perfectly.

Rather often, the students prefer not to open the cameras or to adjust it so that they are

only partly seen, due either to the fact that they are pretty shy, or to the fact that they actually do

something else (generally, talking to other students, playing computer games and sometimes

even sleeping!) instead of paying attention to the lesson that is unfolding at that moment. This

lack of control of the teachers upon their students comes firstly from the reality that the leaders

of the educational system themselves do not consider that the turning on of the cameras are

compulsory for the students, thus the students take advantage of this reality and they manage “to

sneak” around the discipline not only once.

Nevertheless, most of the students are pretty much interested in learning English and

being present during classes, not only physically, but mainly with their minds, thoughts and

feelings, being willing to learn as much as possible and to acquire new and useful knowledge

during these lessons, so this process is one in which the students take part willingly and not

compulsory, they enjoy it and consider it useful for their real lives. Another important aspect that

has to be taken into account when we refer to the online process of teaching and learning is the

one of evaluation. While the process of teaching and learning is pretty much effective, we cannot

state the same thing about the process of evaluation, the latter being one of the thorniest direction
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of them all. The reason why we state this is the fact that it is rather difficult to assess the

students’ knowledge at a relevant or high degree of certainty.

If the teacher chooses to evaluate the students by mean of tests, there is always the risk of

them finding a way “to cheat” on their teachers and simply to copy the answers to the questions

asked to the exercises given, from the Internet or from the other colleagues. The cameras should

be pointed to the students’ worksheet but then their faces cannot be seen anymore; if the camera

is pointed to their face, their worksheet and their hands cannot be seen by the teachers. So,

assessing the students by means of the online tests imply a kind of trust that is not always

available between the two parts.

Another way of assessing the students is represented by the projects and the powerpoint

presentations, both of which have already been mentioned previously in the current paper.

Considering that listening, speaking and reading are basically the most important abilities that

have to be acquired, probably the evaluation of the students’ ability to write in English can be a

little bit postponed, until we return to the actual classrooms in our schools.

All in all, if we take into consideration strictly the perspective of teaching and learning

the English language during this entirely unusual period of time in the life of humankind, more

positive aspects than negative can be identified within the online work. If we take into account

the psychological aspects of isolation that it involves and the impact that isolation has upon

people’s minds, souls and psychic, the situation is significantly different.

To sum up with, in our opinion, the human factor remains the one that made and will

always make all the difference in the world.
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Utilizarea aplicațiilor Goole for education
în terapia logopedică

Prof. logoped Zlatinca NEAMȚ
CJRAE Timiș / Școala Gimnazială nr. 18, Timișoara

plicaţiile Google reprezintă pentru cadrele didactice / terapeuți o alternativă utilă

şi gratuită în continuarea activității de terapie logopedică de la distanță, prin

mijloace online. Accesând instrumentele puse la dispoziție prin aceste aplicații, terapeuții pot

crea și manipula fișiere online, direct din browser, rapid și eficient. Realizarea acestor materiale

presupune din partea terapeutului competențe IT, acces la tehnologia informatică, creativitate

și ... Dăruire. Plusul de valoare al aplicațiilor și al instrumentelor Google pentru activitatea

logopedică online este multiplu, mai ales în această perioadă când întâlnirile se fac față în față

sincron:

1. Putem pregăti cu ușurință materiale suport intuitive, fără a necesita creare de noi conturi

și parole;

2. Vom interacționa rapid și eficient cu elevii logopați, atât în exersarea orală, cât și în cea

scrisă, tip sincron;

3. Vom putea găsi / regăsi / modifica și accesa imediat informaţiile în drive-ul Gsuit-ului,

documentele salvându-se de fiecare dată în mod automat;

4. În cazul activității în perechi sau în grup, logopații vor putea lucra împreună și/sau în

ritm propriu;

5. Material didactic creat va fi ilustrat, colorat bogat și realizat cu costuri reduse (fără

nevoia de imprimare);

6. Activitățile vor fi colaborative și atractive pentru logopații aflați în terapie, chiar dacă

sunt online.

În continuare, voi descrie utilizarea următoarelor instrumente, cu exemple paractic-

aplicative de materiale create în sprijinul activităților online și nu numai:

A
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Google Jamboard

(Tablă interactivă)

Google Slido

(Prezentări cu slide-uri

atractive)

Google Docs

(Foaie / document

colaborativ)

Google Forms

(Chestionare cu

răspunsuri diverse)

Cum procedăm pentru accesarea instrumentelor ?

a) Deschidem email-ul gmail și accesăm cele 9 puncte din drepta sus.

b) Se deschide tabloul cu pictogramele și căutăm cea care ne interesează.

c) Accesăm pictograma dorită / necesară și începem crearea materialului suport pentru activitate.

Utilitatea acestor instrumente web în activitatea de terapia tulburărilor de limbaj (TTL) este

vizibilă din mai multe perspective:

Tabla intercativă

JAMBOARD

Google Slido /

PREZENTĂRI

Google Docs /

DOCUMENT

COLABORATIV

Google Forms /

FORMULARE TIP

CHESTIONAR

Citit-scris, calcule,

asocieri dintre imagini

și cuvinte, evidențierea

unor cuvinte din text

etc.

Slide-uri cu

conținutul unei

povestiri, sarcini

de lucru - exersare

a pronunției și

citit-scrisului,

ghicitori etc.

Colectare de

feedback,

brainstorming,

realizare de sarcini

în grup / sarcini

diferențiate pentru

aceeași temă.

Evaluarea nivelului

de competențe la

citit-scris, ortografie

și punctuație, calcul m

atematic;

Evaluarea nivelului

de satisfacție pentru

activitățile TTL.

O tablă virtuală unde

mai mulţi elevi pot

scrie, desena

concomitent, folosind

tastatura calculatorului

propriu;

Slide-uri atractive

prin colorit și

design care se

salvează direct;

Editarea /

completarea

răspunsurilor de

către mai mulți

elevi deodată;

Întrebări cu multiple v

ariante de răspuns, red

ate prin cuvinte

sau imagini;
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Toţi copiii pot vedea

imediat (sincron)

modificările făcute;

Prezentare cu

animaţiicomplexe,

desene personali-

zate, tranziţii

armonioase,

varietate de teme;

Conținutul realizat

în colaborare este

vizibil imediat,

putând fi supus

discuției / analizei

tuturor celor

implicați;

Colectarea și

centralizarea

răspunsurilor se face

imediat;

Se lucrează cu

imagini, note fixe,

desene folosind

stiloul, marcatorul, evid

enţiatorul,

pensula, indicatorul lu

minos etc.

Pot fi accesate de

pe orice dispozitiv,

fără a fi nevoie de

un program

special.

Link-ul de accesa-

re al documentului

colaborativ poate

fi trimis pe chat, în

timpul activității

sincron.

Oferă elevului

posibilitatea de

verificare imediată

și autocorectare.

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

1. Material TTL realizat pe tabla JAMBOARD (dispus cu sarcini de lucru pe 5 table / file)

https://jamboard.google.com/d/15ufrke7O2D9tQiZu9rewmk24j9mi_Yogn9SbUt6pqD0/edit?usp

=sharing

https://jamboard.google.com/d/15ufrke7O2D9tQiZu9rewmk24j9mi_Yogn9SbUt6pqD0/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/15ufrke7O2D9tQiZu9rewmk24j9mi_Yogn9SbUt6pqD0/edit?usp=sharing
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2. Material TTL realizat pe filă Google DOCS

https://docs.google.com/document/d/1-

bx92hrfK0HZ0vgfAj27bDZa4hXEI58urEh4nynqXW8/edit?usp=sharing

3. Material TTL realizat în Google SLIDE (are sarcini de lucru distribuite pe 7 slide-uri)

https://docs.google.com/presentation/d/1QInV_FlLoSkD5l1acQv4AvrTfarFRFZ8glUvGcs_Qgs/

edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1-bx92hrfK0HZ0vgfAj27bDZa4hXEI58urEh4nynqXW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-bx92hrfK0HZ0vgfAj27bDZa4hXEI58urEh4nynqXW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QInV_FlLoSkD5l1acQv4AvrTfarFRFZ8glUvGcs_Qgs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QInV_FlLoSkD5l1acQv4AvrTfarFRFZ8glUvGcs_Qgs/edit?usp=sharing
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4. Material TTL realizat în Google FORMS

(întrebări multiple pentru evaluarea nivelului de

competențe legat de utilizarea ortogramei

SA/ S-A)

https://forms.gle/qhnQVRxNVBqZASdU6

CONCLUZIE privind utilizarea aplicațiilor

GOOLE FOR EDUCATION în terapia logopedică:

 Instrumentele create sunt trimise elevilor în

timp real pentru rezolvare orală sau scrisă,

fiind partajate în timpul meet-ului activității

sincron;

 Toate informațiile pe care le creăm, la scriem sau le desenăm se stochează / colectează

automat în drive-ul browser-ului;

 Toate instrumentele menționate în prezentare nu au nevoie de conversie la descărcare sau

încărcare, fiind la îndemână oriunde și oricând;

 Dacă sunt descărcate pe laptop, pot fi vizualizate și editate fără conexiune la internet;

 Terapeutul trebuie doar să gândească designul activității și să realizeze materialele

didactice necesare TTL, în funcție de nevoile și capacitățile logopaților.
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Strategii didactice inovatoare adaptate predării online

Prof. psihopedagogie specială, Ana MOȚ
C.Ş.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu”, Timişoara

nchiderea şcolilor, suspendarea orelor au generat o problemă majoră cu care a trebuit

să ne confruntăm: cum asigurăm continuarea procesului de învățare? Cum asigurăm

dreptul la educație elevilor noştri? Se poate dezvolta învățământ online și care vor fi

consecințele acestei schimbări? Cum se poate realiza o evaluare obiectivă? Toate aceste

probleme reprezintă unele dintre preocupările cele mai importante în ce privește învățământul

online.

Măsuri pentru evitarea apariției de noi focare au obligat şi şcoala noastră să suspende

cursurile față în față. Comunicarea în predare online a devenit foarte importantă. Un rol foarte

important îl au şi activităţile desfăşurate la orele de logopedie. Perioada școlară reprezintă o

etapă din evoluția copilului; dezvoltarea limbajului are rol semnificativ. Limbajul copilului se

dezvoltă prin formarea unor noțiuni și însușirea unor idei, prin învățarea cuvintelor și

a structurilor gramaticale.

Obiectivele principale urmărite prin studierea limbii române în ciclul primar

vizează însușirea deprinderilor de citire și de scriere, dezvoltarea capacității de comunicare

verbală orală și scrisă și de utilizare a limbii române literare, perfecționarea limbajului

și formarea deprinderilor și preocupărilor de supraveghere a exprimării orale și scrise, cultivarea

gustului pentru lectură, îmbogățirea continuă a vocabularului activ. Se ştie că limbajul este o

activitate psihică de comunicare între oameni prin intermediul limbii.

Pentru învățarea corectă și temeinică a cuvintelor și dezvoltarea calitativă și funcțională a

vocabularului și a limbajului se impune parcurgerea unor etape organizate metodic:

 folosirea termenilor noi însușiți în situații concrete de viață;

 utilizarea cuvântului nou într-o comunicare în care acesta își păstrează înțelesul

propriu;

 desprinderea termenului nou din context și explicarea lui prin seria sinonimică sau

prin antonime;

Î
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 efectuarea unor exerciții de utilizare a cuvântului în enunțuri noi, variate prin înlocuiri

cu sinonime sau cu constucții care au înțeles foarte apropiat;

 întrebuințarea termenului într-un context mai larg, în care se formează familia de

cuvinte;

 utilizarea cuvântului în locuțiuni sau expresii, proverbe, zicători, maxime în care intră

cu diferite sensuri;

 folosirea cuvântului în jocuri de cuvinte, figuri plastice, accentuându-se valorile

expresive;

La început, copilul învaţă pronunţarea sunetelor prin imitaţie şi prin joc, apoi realizează

cuvintele, propoziţiile şi frazele. În acest proces de însuşire a limbajului oral, aproape toţi copiii

mici prezintă probleme de tip dislalic. Unele trec neobservate, dar altele, netratate la timp pot

crea complexe, pot împiedica învăţarea şcolară şi pot constitui o piedică în procesul dezvoltării

personale. Logopedia a apărut ca necesitate de a elabora procedee specifice pentru stimularea şi

corectarea vorbirii.

Pentru a fi mai atractivă activitatea desfăşurată la cabinet de cele mai multe ori ne jucăm.

Am să prezint câteva din jocurile folosite ţinând cont şi de metodele specifice tulburărilor de

limbaj:

JOCUL SUNETELOR

Profesorul spune un cuvânt.

Sarcina de lucru: identificam sunetul iniţial şi final al cuvântului spus de profesor

Ce sunet iniţial se aude când spunem măr? Elevii răspund.

Ce sunet final se aude la finalul cuvântului măr? Elevii răspund.

JOCUL SILABELOR

Profesorul are ca material didactic cartoane cu diferite imagini: soare, diferite legume, fructe.

Elevul au pregătite câteva buline pe care sunt scrise cifre.

Sarcina de lucru:

Profesorul arată copilului cartonaşul, apoi îi cere să îl despartă în silabe cuvântul şi să îi arate

bulina cu cifra corespunzătoare numărului de silabe.

JOCUL CITEŞTE ŞI POTRIVEȘTE

Acest joc este un joc de asociere.

http://www.ccd-timis.ro,
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Profesorul are materiale didactice: imagini cu diferite obiecte legume fructe şi cartoane pe care

sunt scrise numele acestor obiecte.

Elevul are sarcina de lucru să asocieze cuvântul cu imaginea.

Este un joc drăguţ şi copiilor le place mult.

JOCUL SĂ INVĂȚĂM ANIMALELE

Într-un coş profesorul are imagini cu animale: domestice, sălbatice, marine.

Sarcina de lucru:

Grupaţi animalele pe categorii: domestice, sălbatice, marine.

Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele date.

Descrieţi în cuvinte simple ce animal vă place mai mult.

Terapia logopedică implică o muncă de echipă formată din logoped, copil și părinte de

cele mai multe ori, precum și multă răbdare, intervenția putând să se desfăşoare pe o perioada

scurtă sau mai lungă de timp.

Orele de logopedie conţin exerciţii şi jocuri variate, atractive, care ajută la stimularea

comunicării expresive, la corectarea pronunţiei şi a tulburărilor de voce, ritm şi fluență.

Biliografie

platforma Wordwall.Net

www.didactic .ro
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https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/revista-nr/53/pdf

Harta mentală sau Cartografierea Gândurilor

Prof. consilier Raluca Maria CHIRȚAN
CJRAE Timiș

Școala Gimnazială Jimbolia, Școala Gimnazială Cărpiniș
obligativitate de predare la Liceul Tehnologic Jimbolia

arta mentală este o tehnică de învățare prin care informațiile sunt structurate ierarhic,

pornind de la un nod central, folosind diverse culori și simboluri pentru informația

care se structurează. Tehnica este relativ nouă, iar părintele ei este Tony Buzan.

H
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Ce introduce nou, Tony Buzan în „cartografierea gândurilor” sau harta mentală este folosirea

celor două emisfere ale creierului: emisfera stângă și emisfera dreaptă. Emisfera stângă este

partea rațională, logică, care se ocupă de analiza problemelor pe care urmează să le rezolvăm, iar

emisfera dreaptă este emisfera artistiscă, emoțională a noastră. Harta mentală echilibrează aceste

emisfere ale creierului nostru și ne ajută să accesăm în mod constant informația care este stocată

în memoria noastră.

Anul acesta școlar prin prisma pandemiei, ne-a forțat să ne digitalizăm. Mulți dintre noi, cadre

didactice, părinți, elevi ne-am alfabetizat digital. În toată această conjunctură de școală online,

aveam o îngrijorare: Cum voi preda online? eu fiind adepta jocurilor, de tip gameboard, de

socializare, muncă în echipă, iar brusc eram nevoită să-mi adaptez conținutul, acționând asupra

conexiunii inverse individual și nu întâmplător am dat peste cartea lui Tony Buzan, Arta

stăpânirii Hărții Mentale. Gata! găsisem soluția, lucrului individual: hărțile mentale. Eu eram

fascinat de harta mentală și m-am oprit doar la această carte. Am descoperit și coggle și

mindmaps.app.

Nu am folosit-o doar în munca individuală a elevilor, ci am folosit-o și în consolidarea

conținului. Pentru coggle este nevoie de cont, dar elevii pentru a folosi mindmaps.app nu au

nevoie de cont.

Când am folosit harta metală?

- Consolidare, în cazul de față, la unitatea de învățare Mecanisme Cognitive Superioare și

am folosit mindmaps.app.

https://coggle.it/
https://www.mindmaps.app/
http://www.ccd-timis.ro,
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- Organizarea ideilor în activitatea despre recunoștință; am folosit coggle.it.

Când au folosit elevii harta mentală?

- Organizarea materialului de învățat pentru examen.
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- Exercițiu individual.
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Desigur o hartă mentală se

poate realiza și folosind o

coală albă de hârtie și

instrumente de colorat. De

fiecare dată când am dat un

exercițiu în care elevii

aveau de realizat o hartă

mentală, am lăsat

oportunitatea de a alege.

Aplicațiile crello și canva au șabloane cu harta mentală. Le-am folosit când am creat aceste

materiale dedicate părinților și nu numai.

- crello

https://crello.com/
https://www.canva.com/ro_ro/
http://www.ccd-timis.ro,
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- canva

Calea spre fericire

Prof. Cornelia PETCOV
Școala Gimnazială nr. 2 ,,Nestor Oprean”, Sânnicolau Mare

iecare om de pe acest pământ își dorește să fie fericit. Însă oare știm cu adevărat ce

este fericirea? Sau cum poate cinevasă ajungă la această stare? Întrebarea cea mai

importantă este dacă cu adevărat ne dorim să fim fericiți? Dacă răspunsul este afirmativ: Da,

vreau să fiu fericit, atunci te gândești ce poți face pentru a ajunge la această stare.

Viața celor drepți este plină de fericire, precum este și firesc, pentru că dreptul tinde să

facă doar binele și să ofere dragoste nețărmurită. Din partea lui Dumnezeu dobândim în această

viață fericirea pământească, manifestată prin primirea Darurilor Sfântului Duh, care rodesc în noi

bunătatea și dragostea desăvârșită.

Fericirea este tinderea spre asemănarea cu Dumnezeu, iar aceasta se face prin dragoste

hrănită cu bunătate și statornicie. Pentru a rămâne în această dragoste în care se cuprinde și toată

F
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fericirea, însemnă un singur lucru a rămâne alături de Dumnezeu uitând și dând la o parte

plăcerile lumești trecătoare și aducătoare de pierzanie.

Cel care trăiește în Hristos și pentru Hristos are parte de fericire. Acea fericire care

izvorăște de la Cel pe care l-ai ales drept model și prieten pe veci. Căutând această fericire curată,

dătătoare de putere în neputință, de bucurie în supărare, de liniște în frământare, de pace în

război, de smerenie în mărire îl vei găsi pe Dumnezeu și atunci vei putea spune că ești fericit cu

adevărat în tot ce faci și în tot lucrul tău. Atunci când cauți fericirea se cuvine să fi drept și

înțelept, bun și stăruitor și vei găsii fericirea și aici pe pământ, dar mai cu seamă în ceruri alături

de Dumnezeu când vei fi față către față. Poate că uneori căutăm fericirea acolo unde e aparența

fericirii și ne mulțumim cu fărămituri, dar adevărata fericire se găsește în plenitudinea

dumnezeirii pentru că nu cunoaște îngrădiri sau opreliști.

Credința, dragostea, bunătatea, râvna pentru milostenie, înțelepciunea, adevărul, te pot

face fericit. Caută-le, îndeplinește-le și atunci vei fi cu adevărat fericit.

L-am învățat pe fiul meu

L-am învățat pe fiul meu
Să caute iubirea în orice eu,
Să fie bun și milostiv mereu

Să te iubească pe Tine Dumnezeu.

L-am învățat să iubească
Și frumos în dragoste să crească

Dar cel mai mult i-am cerut să sporească
Să Te iubească pe tine iubire cerească.

Fiul meu, de zi mereu
Să fi bun, să ajuți la greu,
Dar mai mult mi-ași dori eu
Să ai credință în Dumnezeu.

Iubirea te ajută să crezi foarte
Iubirea te păzește de căi întunecate

Iubirea e frumoasă în toate
Iubirea e totală, căci toate le poate.
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Disciplina Istorie de la predarea clasică la predarea în on-line

Prof. Aspazia Zîna MARINCU
Liceul Teologic Penticostal „Logos”, Timișoara

andemia ne-a surprins pe toți „nepregătiți” din toate punctele de vedere. Nu fac

excepție nici cadrele didactice, care obișnuite cu predarea la clasă, s-au trezit dintr-

odată în fața unui monitor de computer în care trebuiau să adapteze lecția conform noilor situații.

Astfel, am început să ne reorientăm predarea în așa fel încât lecțiile să fie mai atractive, creative

și practice.

Primii care s-au adaptat cel mai rapid au fost dascălii de la clasele primare, unde

necesitatea stimulării elevilor a dus la găsirea unor metode de antrenare a gândirii critice și la

valorificarea tuturor tipurilor de inteligență specifice fiecărui elev în parte. Desemenea, un rol

important l-au avut materialele didactice de cele mai multe ori realizate de cadrul didactic, care

au ajutat elevul să înțeleagă diferite noțiuni, termeni ș.a.m.d. predate și să-i ajute să colaboreze

mai bine în echipe.

Istoria nu face notă discordantă, ba dimpotrivă, și ținând cont de contextul actual și

predarea acesteia a trebuit să țină pasul și să se adapteze cât mai bine.

Nu de multe ori, în spațiul public, s-a invocat nevoia reală de formare a cadrelor didactice

pentru a lucra cu instrumentele digitale însă majoritatea s-au adaptat rapid fie prin experiența

proprie a accesării unor aplicații fie prin participare la webinare de formare care le-a permis

transmiterea de cunoștințe în timp real, eficient și practic pentru elevi.

Începând cu martie 2020 pentru mulți dintre dascălii de istorie a fost o provocare dar și o

oportunitate extraordinară de a ne folosi de ceea ce avem la îndemână, pentru a preda istoria

interactiv, atractiv și personalizat. Pe lângă materialul clasic: texte istorice, filme documentare,

hărți, scheme etc, profesorul de istorie a trebuit să găsească cele mai bune metode, cele mai

atractive materiale și cele mai bune mijloace pentru a ajunge din spatele ecranului să transmită

informațiile necesare pentru învățarea acestei discipline și în același timp să formeze conceptele

pe care elevii trebuie să le înțeleagă.

Exemple de aplicații ce au putut fi utilizate la orele de istorie sunt: PowerPoint, Prezi,

Canva, Google docs, Wallwisher. În procesul de predare- învățare, profesorul le folosește pentru

P
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a prezenta faptele istorice și a facilita acesul la informații, prezentate în moduri diferite de

vizualizare. În același timp pot fi folosite și de elevi pentru crearea de referate pe o temă dată,

prezentarea unui eveniment istoric, o personalitate, ele fiind coroborate cu aplicațiile web

Internet Explorer, Google Chrome etc.

Aceste prezentări au avantajul de a capta atenția elevului, atât prin structurarea prezentării

cât prin imaginile sugestive și de a-i angaja în discuții pe marginea celor prezentate.

Pentru transmiterea unor informații putem realiza și hărți conceptuale, prin aplicația

MindMeister, care este o metodă de învățare de tip grafic prin care se organizează informațiile și

prin care creăm legături între un concept de bază și alte concepte. Aceste hărți, ajută deopotrivă

profesorul să își structureze informația și să o facă mai accesibilă dar în același timp, îi ajută și

pe elevi, într-o manieră personală, să își organizeze și sintetizeze un volum uriaș de informații cu

scopul de a ajuta memorarea, prezentarea și înțelegerea unor idei sau a unor concepte.

O recomandare, în cazul predării online, este înlocuirea tablei tradiționale și utilizarea

celei de tip whiteboard, care oferă posibilitatea realizării unor scheme, tabele grafice, într-o

modalitate rapidă și clară. Astfel, elevii pot avea fiecare o tablă pe care vor scrie răspunsurile la

înrebările adresate clasei sau pot lucra orice fel de activitate. Exemple de astfel de aplicații sunt:

Whiteboard.fi, Jamboard, Awwapp.com.

Trebuie reținut faptul că lecțiile predate în online au structură diferită de cea tradițională

iar profesorul trebuie să adapteze conținutul lecției, strategiile și metodele, la acest tip de predare.

Un loc important în proiectarea activității didactice îl are evaluarea. În condițiile învățământului

online, nu de puține ori ne-am pus întrebarea: Cum facem evaluarea elevilor? Trebuie precizat

faptul că evaluarea este centrată pe aspectele ei formative și trebuie să ținem cont de motivația și

interesul elevilor pentru studiu. De asemenea ea este cea care facilitează și dezvoltă abilitățile de

autoevaluare, elevii fiind puși în situația de a-și gestiona singuri comportamentul de învățare.

Există mai multe metode și instrumente de evaluare: examinarea orală prin tehnica

întrebărilor și răspunsurilor care în mediul online se poate aplica deși există un anumit

dezavantaj: elevul fie să identifice răspunsul pe baza materialelor pe care le are în fața lui, fie

prin accesarea motoarelor de căutare și găsirea răspunsului corect. O altă tehnică ar fi

examinarea unei expuneri prin care se evaluează capacitatea de selecție, de analiză, de sinteză a

unui volum mare de cunoștințe și de prezentare a lor într-o formă personală, care solicită
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memoria și gândirea. O altă tehnică de examinare orală este examinarea descrierii prin care

elevului i se cere să prezinte, ghidat de întrebările profesorului, un fenomen sau proces istoric, o

fotografie sau un film documentar. Pentru evaluarea acestui tip de examinare e necesar să existe

o fișă de evaluare care să cuprindă aspecte de conținut cum ar fi: succesiunea logică și

cronologică a informațiilor, explicarea aspectelor identificate, sintetizarea esențialului,

exactitatea informațiilor. Celălalt aspect evaluat este limbajul: cursivitatea, viteza vorbirii, dicția,

intonația sau intensitatea vocii.

Deși evaluarea orală verifică gradul de însușire cantitativă și calitativă a cunoștințelor,

capacitatea de a opera cu ele și de a le aplica în practică, are dezavantajul că nu sunt antrenați

mai mulți elevi într-o oră și evaluarea se adresează unui număr mai mic, iar ceilalți elevi care nu

sunt chestionați au tendința de a ocupa cu altceva, mai ales în spatele ecranului.

Un alt instrument de evaluare este prin teste și lucrări care pot fi neanunțate pe parcursul

unei lecții, pentru obținerea unui feed-back imediat sau la sfârșitul unui capitol, temă studiată. și

acestea sunt teste anunțate. Testele neanunțate pot fi aplicat după parcurgerea unor anumite lecții

sau teme și se pot aplica fie pe parcursul orelor, fie la sfârșitul acesteia. Ele oferă informații

despre gradul de asimilare a cunoștințelor de către elevi, despre acesibilitatea noțiunilor,

manualelor, despre eficiența metodelor didactice, a procesului de predare-învățare. Aplicate la

sfârșitul lecției ele se centrează pe obiectivele operaționale și se verifică realizarea lor. Se

identifică progresul realizat de elevi la lecția respectivă, lacunele sau erorile.

Testele se pot realiza cu ajutorul instrumentelor digitale: quizziz, google forms, wordwall,

learnings apps, socrative, mentimeter sau kahoot. Acestea au avantajul că putem stabili în timpi

reali ceea ce nu s-a înțeles, unde mai trebuie să insistăm și să intervenim cu un plan remedial, în

funcție de rezultatele primite. Acestor teste li se alocă deobicei, un termen scurt și pot fi accesate

de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet.

Unele dintre aceste aplicații conțin o bază de date cu mii de teste create de profesori și care pot fi

folosite în evaluare.

Testele anunțate se dau de obicei la sfârșitul unei teme, capitol, însă aici apar mai multe

probleme deoarece nu este ca la testul clasic în care elevii scot o foaie de hârtie și scriu

răspunsurile la itemii propuși. Redactarea unor răspunsuri la itemii de tip semiobiectiv sau

subiectivi au dezavantajul că nu știi dacă cel care redactează răspunsurile este chiar elevul care
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dă testul sau pur și simplu accesează internetul și află răspunsurile. Din păcate sistemul de

învățământ românesc nu are deocamdată sisteme digitale de evaluare cum ar fi cele de tipul

Cambridge, care se bazează pe bănci de itemi.

În ultima perioadă a apărut și la noi platforma de testare BRIO, însă mai mult pentru

disciplinele: limba și literatura română și științe. Pe lângă varianta evaluării tradiționale- probe

scrise sau orale, avem metode și instrumente de evaluare complementare sau alternative la istorie,

din rândul cărora fac parte: portofoliul, investigația, proiectul etc. Ele nu vor înlocui variantele

tradiționale însă în contextul învățământului online, sunt o metodă optimă prin care se îmbină

cele două variante ale evaluării. Un avantaj al acestor metode îl reprezintă faptul că oferă

profesorului posibilitatea de aduna informații asupra gradului de eficiență al învățării. Pe de altă

parte modalitatea de proiectare și aplicare variază de la profesor la profesor și aici intervine un

anumit grad de subiectivism, în funcție de experiența sa la catedră. Dezavantajul lor este că

aceste metode sunt consumatoare de resurse și timp atât pentru elev cât și pentru profesor însă pe

termen lung rezultatele sunt calitativ superioare în procesul de învățare-evaluare.

Exemple de evaluări formative în online pot fi: scurte lucrări de 5 minute, mini-proiecte,

jurnal de reflecție, o autoanaliză a învățării și o reflecție asupra propriei învățări, sau o scurtă

lucrare la sfârșitul unei unități de învățare în care să prezinte 2 lucruri care le-au plăcut cel mai

mult și 2 lucruri care nu le-au plăcut cu argumentarea în ambele cazuri.

Ca o concluzie, indiferent cum facem evaluarea, trebuie să reținem faptul că noi formăm

competențe și evaluarea se va face în funcție de acestea și nu de conținuturi. Din păcate sistemul

românesc de învățământ se concentrează foarte mult pe examenele finale și mai puțin pe

implementarea Taxonomiei lui Bloom care ajută elevii să devină gânditori critici și facilitează

interactivitatea învățării și deschiderea spre noi tehnologii.

Desigur, această perioadă a pandemiei pe noi dascălii ne-a influențat foarte mult modul

de abordare a strategiilor, tehnicilor și metodelor pe care le-am utilizat la clasă. Important e să

înțelegem că elementele tradiționale de predare-învățare-evaluare, indiferent de disciplina

predată, nu se modifică, ci se adaptează în mediul online și atunci când ne vom întoarce fizic, din

nou la clasă, să păstrăm ce a fost bun sau să îmbunătățim ceea ce credem că este de îmbunătățit.
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Oricum, viitorul este al digitalizării și perioada care s-a scurs din martie 2020 până în

prezent a dat startul acesteia, iar învățământul va fi un amestec între clasic și modern, între tabla

de la clasă și tehnologie.
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Predarea online a istoriei

Prof. Florica PRISACARIU
Liceul Teoretic Peciu Nou

ocietatea contemporană este permanent supusă mai multor schimbări rapide şi într-

un ritm tot mai alert ca urmare a exploziei cunoaşterii, a noilor descoperiri

tehnologice şi a adoptării unor decizii rapide, determinând mutaţii şi în domeniul educaţional. Și

criza are beneficiile ei, în sensul că ne obligă să vedem noi drumuri de urmat. Dacă în mediul

online am pășit până acum doar opțional, anul 2020 a adus cu el o criză mondială pe care nimeni

nu a prevăzut-o, criză care a afectat mai multe sectoare ale societății, unele dintre ele

nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei noi

provocări: cea digitală. În aceste condiții, noi, profesorii de istorie am fost nevoiți să integrăm

noile tehnologii informatice şi comunicaţionale în cadrul orelor de istorie utilizând resurse

software generice de tip editoare de texte, realizarea de eseuri pe o temă dată, un cuvânt cheie, cu

ocazia unui eveniment istoric, etc. în WordPad, Notepad, Microsoft Office Word, a resurselor

software generice de tip aplicaţii de machetare: realizarea de broşuri, buletine informative etc., în

Microsoft Office Publisher prin machetare pe baza şabloanelor predefinite și a resurselor

S
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software generice de tip prezentări computerizate: realizarea de prezentări pe o temă dată, un

cuvânt cheie, cu ocazia unui eveniment istoric, într-un număr limitat de diapozitive etc., în

Microsoft Office Power Point. Aceste tehnologii sunt atât de avansate încât, fiind doar în posesia

unui telefon „inteligent” putem avea acces la biblioteci, enciclopedii, hărți, date statistice, muzee.

Prin integrarea noilor tehnologii informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-

învăţare on line, arhitectura didactică a lecţiei se schimbă, devenind mai atractivă atât pentru

elevi cât şi pentru profesor. Chiar la distanță, apare oportunitatea utilizării unui număr variat de

resurse, de exemplu, folosind o prezentare realizată într- un program Microsoft Office Power

Point sau PREZI, putem expune pe parcursul orei, elementele pe care elevii trebuie să le înţeleagă

şi să le reţină din lecţie. Prezentarea respectivă conţine imagini, hărţi şi desene pe care noi le

comentăm la anumite momente, putem utiliza scurte filmuleţe sau serii de imagini (youtube)

pentru a-i introduce şi mai mult pe elevi în elementele care compun lecţia, putem analiza aceste

filmulețe cu ajutorul aplicației VideoAnt.

Din experiența pe care am avut-o în perioada învățământului online, pot spune că

activitățile la istorie pot deveni foarte interesante folosind aceste inovații, de exemplu în predarea

Epocii Antice elevii pot să acceseze, de pe dispozitivele lor, Google Earth şi să navigheze în

jurul unor monumente antice precum Coloseumul, Columna lui Traian, Forumul Roman, Arcul

lui Constantin sau a Pantheonul care se pot vedea şi tridimensional accesând „Ancient Rome”,

https://www.youtube.com/watch?v=e_phjB19ZEg. sau atunci când ajungem să le explicăm

elevilor despre zeii antici, accesăm un film de pe Internet legat de mitologie, ex: „Zeii uitaţi

Grecia şi Roma” https://www.youtube.com/watch?v=Gp7R5VFVp8w pe care îl prezentăm pe

ecranul nostru pentru a putea fi vizulizat de către elevi.

Pentru evaluarea elevilor poate fi utilizată aplicaţia Wondershare Quiz-Creator care

permite crearea de chestionare interactive bazate pe Flash pentru instruirea și evaluarea asistată

de calculator. De asemenea, pentru evaluare pot fi utilizate investigația, rezolvarea de probleme,

turul galeriei, mozaicul, quizz-uri, kahoot, Wordwall, storyjumper etc.

Avantajele învățământului online, pe care le-am sesizat atât eu, cât și o parte a elevilor mei sunt:

-Distribuirea rapidă a materialelor didactice: profesorii sau administratorii pot transmite foarte

repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le dorește astfel nu mai este nevoie de

http://www.youtube.com/watch?v=e_phjB19ZEg
http://www.youtube.com/watch?v=Gp7R5VFVp8w
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sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va pierde nimic pentru că

informațiile rămân online.

-Elevii intră în posesia materialelor print-o simplă accesare: orice persoana din grupul țintă are

acces la toate informațiile, oriunde și oricând.

-Existența conținuturilor multimedia: prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri,

fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea.

-Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: dacă distribuitorul își dă

seama ca a transmis o informație greșită sau poate dorește să o actualizeze, el poate face acest

lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat și reedidat, astfel

corectarea nu mai produce dificultăți.

-Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: informațiile pot fi

îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi timp; în mod individual sau se pot crea

grupuri în care utilizatorii pot să și comunice.

-Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului: fiind existente grupurile,

membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi

feedback în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și

interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală.

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi

accesate oricând și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm

individual. Timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil.

Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de

învățare sau încetini.

Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate

online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a

prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă.

Dezavantajele învățării online

-Dificultăți în utilizarea tehnologiei: tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt

la zi cu noutățile. De aceea sunt întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor

sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și
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dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație. Dar această problemă poate fi rezolvată prin

tutoriale video.

-Lipsa comunicării reale/fizice: când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual,

atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin

tehnologie.

-Situații limită: cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea

acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă o

anumită informație care îi era utilă în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste

situații de criză chiar nu pot fi controlate.

Pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort

decât instruirea faţă-în-faţă. Feedback-ul devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei

crește; se ajunge, în cele din urmă, la un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor

să ofere feedback specific și prompt. Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt

sărăcite relațiile interumane între elevi și profesori; dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă

se permanentizează acest mod de abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un

impediment pentru elevii cu rezultate şcolare slabe; conţinuturile expuse în mediul online pot fi

mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor.

Concluzii

Contextul actual a înseamnat mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de

coordonare pentru noi, profesorii. Chiar dacă nu am putut recupera întru totul interacțiunea

din clasa fizică și nu toate orele au putea fi organizate online, eu cred că, oricât de anevoios,

acest proces este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers, pe

care probabil va trebui să-l aplică și în continuare, ține întâi de toate de o planificare cât mai

bună și disponibilitatea fiecărui dintre noi de a ne depăși temerile și a încerca.
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Predarea geografiei în on-line

Prof. Adriana Aurelia BOZGAN
Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, Timișoara

n România ca și în întreaga lume s-au luat o serie de măsuri, pentru a stopa

răspândirea virusului covid 19. Aceste măsuri au afectat și modul de desfășurare a

procesului instructiv- educativ, trecându-se de la învățământul față în față la învățământul

digitalizat. Ministerul Educației și Cercetării a pus la dispoziția cadrelor didactice și a elevilor

resurse online și offline, pentru a le folosi pe durata suspendării cursurilor. S-a ajuns să se mute

cursurile în mediul virtual, folosind platforme e-learning (Google, Zoom, Meet, Skype, Google

Classrom).

Interacțiunile sociale elev-elev, elev- cadru didactic nu pot să fie înlocuite cu o instruire

online, dar acestea pun la dispoziția elevilor, cadrelor didactice și părinților, produse prin care

elevii descoperă resurse educaționale dinamice, atractive, trezindu-le interesul pentru studiul

geografiei.

Jocurile educaționale, filmele, animațiile, fac posibilă desăvârșirea și consolidarea

pregătirii elevilor. Noile tehnici de predare urmăresc creșterea motivației pentru învățare,

performanțe înalte obținute de elevi, parteneriat elev- profesor, în care elevul să își pună în

valoare capacitatea de analiză și sinteză, gândirea critică argumentată.

Un cadru didactic bun trebuie să fie capabil de o varietate de stiluri didactice, de flexibilitate

și eficiență în predare așa cum spunea și John Amos Comenius, părintele pedagogiei

moderne: ,,învățând pe alții, ne învățăm pe noi înșine.”

Vă voi prezenta câteva dintre modurile mele de predare on-line la diferite clase, de la

debutul pandemiei și până în prezent. Una dintre modalitățile folosite cu succes este Aplicația

pentru Google classroom care este un serviciu gratuit, inclus în pachetul de aplicațiii Google

Î
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pentru educație. Platforma Google Classroom are o interfață prietenoasă și intuitivă, este

accesibilă, sigură, poate fi configurată rapid în câteva minute și poate fi utilizată cu succes de pe

dispozitivul pentru educație Chromebook. Tutorialele cu privire la modul de utilizare la clasă a

acestei aplicații, pot fi urmărite prin accesarea următoarelor link-uri:

https://www.youtube.com/watch?v=0CEN8OPqF3g

https://www.youtube.com/watch?v=FoYFgjSgm_0

https://www.youtube.com/watch?v=QcFC4CHiu8w.

Activitatea atât ca profesor, cât și ca elev este foarte mult ușurată și îmbunătățită de ceea

ce oferă această aplicație și anume: Google Docs, Google Slides, Google Shetts, Google Forms,

Google Sites, Google Drive și Google Calendar. Etapele aplicării accesării aplicației:

-Crearea unui cont de gmail se accesesează aplicația Google Classroomm

https://classroom.google/ și apoi se selectează butonul sign in;

-Se creează o clasă astfel: se selectează semnul +

Se selectează Creați un curs, se scrie numele clasei, disciplina și titlul cursului. Se selectează

CREAȚI;

- Se adaugă elevii, fie de către profesor prin completarea adresei de email a fiecărui elev, fie se

transmite codul clasei (generat de sistem) elevilor, iar ei se vor înscrie la codul clasei (JOIN)

- După ce elevii s-au înscris în clasa creată, ei vor apărea sub forma unei liste pe care o

vizualizați din butonul STUDENȚI. Puteți trimite un mesaj tuturor elevilor, îi puteți șterge (dacă

se mută din acel colectiv).

- Se încarcă teste, teme, legături către site-uri utile, către teste realizate. Se selectează pentru

aceste operații butonul FLUX. Se selectează semnul + din partea dreaptă jos și apar mai multe

acțiuni:

- creați un anunț, creați o temă, creați o întrebare. Se pot încărca materiale de pe GOOGLE

DRIVE sau yutube. Fiecărei activități i se poate asocia un calendar ( un termen, dată și oră).

- Pentru ștergerea unei clase se selectează meniul principal, opțiunea Cursuri. Se accesează din

colțul din dreapta cursul pe care vrem să îl ștergem. Se alege opțiunea Cursuri arhivate (cursul

este mutat într-un folder din meniul principal, echivalentul lui Recycle Bin, și dacă se dorește

ștergerea definitivă se activează delete sau acesta este restaurat în lista cursurilor).
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Care au fost beneficiile acestui mod de predare pentru profesori, dar și pentru elevi?

Google Classroom îi ajută pe profesori să comunice mai ușor și în timp real cu elevii și părinții

acestora, să le ofere feed-back în timp real, să inițieze dezbateri cu elevii și să le gestioneze cu

succes. Aplicația este ușor de folosit. Lecțiile și temele sunt mai distractive și mai ușoare, elevii

putând să fie direcționați de către profesori în rezolvarea lor. Lecțiile sunt mult mai ușor de

parcurs și de înțeles.

Avantajele acestui mod de predare

Google Classroom este o aplicație pentru educație utilă cadrelor didactice, pentru că îi

ajută să economisească timp, să predea lecțiile mai ușor și să faciliteze comunicarea și

colaborarea cu elevii atât în timpul orelor, cât și în afara acestora. Este o aplicație sigură ce

stochează informația în Cloud, ușor de configurat, iar adăugarea elevilor la curs se face foarte

repede și ușor. Ai posibilitatea să gestionezi mai multe cursuri, să predai împreună cu alți

profersori, să creezi șabloane printr-un singur clic, să creezi material de evaluare complex, să

personalizezi temele, să pregătești conținutul unui curs în avans, să păstrezi toate resursele

într-un singur loc.

O altă modalitate de predare pe care eu o folosesc la clasele a XII-a sunt Jocuri online

pentru localizarea râurilor pe harta Europei și a României. Profesorul prezintă elevilor

platforme educaționale pe care le pot accesa în vederea învățării/ aprofundării conținuturilor

referitoare la hidrografia Europei și a României, și anume:

https://www.geogra.ro/
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joc/rauri/rauri.php

http://www.profudegeogra.eu/joc_de_geografie/joc-de-localizare/europa/joc-de-identificare-

raurile-romaniei/

http://ro-geo.ro/jocuri/identificare-raurile-romaniei/

https://ro.pinterest.com/pin/700450548277471551/

https://www.toporopa.eu/ro/

Prin accesarea acestor platforme elevii pot învăța/ aprofunda într-un mod interactiv

noțiunile referitoare la localizarea pe hartă a principalelor râuri și fluvii din Europa și România.

De asemenea, elevii și-au putut valorifica toate tipurile de inteligență deținute, fiind pusă,

îndeosebi, în valoare inteligența vizibilă.

Beneficii pentru elevi

Antrenament pentru examenul de bacalaureat;

Alternativă la învățământul tradițional;

Feed-back rapid și reglator;

Posibilitatea continuării jocului chiar dacă nu ai indicat răspunsul corect;

Pe desktop apare sub joc butonul „învățare” pe care dacă îl activezi va scrie denumirea râurilor,

atunci când treci cu mouse-ul peste acestea;

Creșterea motivației interne de învățare;

Integrarea instrumentelor TIC în cadrul lecției de geografie.

Avantajele acestui mod de predare

Integrarea instrumentelor TIC în cadrul lecției de geografie s-a dovedit a fi utilă, aducând orelor

un plus de eficiență, rapiditate, confort și atractivitate. Prin feed-back-ul regulator pe care elevii

l-au primit imediat, aceștia și-au putut conștientiza lacunele din bagajul de cunoștințe existent și

au fost motivați să exerseze în vederea îmbogățirii cunoștințelor.

Produse ale activității (fotografii, argumente ale elevilor, produse obținute)

Mărturii ale elevilor:

„Un mod mai eficient de-a învăța râurile din România și Europa.” (M. D., elev în clasa a XII-a)

„ În aproximativ o oră am învățat râurile din România.” (I. A., elev în clasa a XII-a)

„La a doua încercare doar un singur râu nu am localizat corect.” (C. A., elev în clasa a XII-a)

https://www.toporopa.eu/ro/
http://www.ccd-timis.ro,
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La clasa a IX-a se pot folosi Instrumente multimedia integrate în cadrul lecției de

geografie. Calculatorul este în mod indiscutabil un mijloc didactic prin intermediul căruia se

asigură învățarea prin joc, facilitează înțelegerea noțiunilor noi prin intermediul suportului vizual

și auditiv; prin intermediul acestui mijloc elevii sunt antrenați în procesul instructiv- educativ,

participând astfel, la propria formare și dezvoltare personală și profesională. Calculatorul permite

modelarea și simularea fenomenelor care nu pot fi observate în realitate. În cadrul procesului de

predare-învățare-evaluare se pot folosi următoarele instrumente multimedia:

video: youtube, vimeo, myvideo.ro, instrumente care pun la dispoziţia elevilor și cadrelor

didactice o dinamică vizuală în vederea captării atenției și a punerii în valoare a imaginației lor;

audio: trilulilu, deezer, blip.fm, fişier mp3, care oferă o notă de realism exerciţiilor practice, care

completează absenţa explicaţiilorverbale și care reprezintă şi un canal de comunicare accesibil

între elevi şi uşor de folosit;

imagini: flickr, tinypic, picasa– pot ilustra un concept, o stare, un eveniment sub formă de

diagrame, grafice, poze;

prezentări: slideshare, voicethread, photopeach, notaland, screencastle, screenjelly, screener,

care exploatează, la maxim, creativatea şi imaginaţia elevilor;

fişiere: pdf, doc, xls, ppt, txt, rtf, odf, disponibile prin descărcare elevilor, care pot pregăti, pe

baza lor, referate tematice;

Sondaje şi întrebări grilă de tip micropoll, proprofs, care pot avea un caracter personal sau pot

să vizeze aspecte sociale, culturale, economice, educaţionale, politice etc; aceste resurse pot fi

folosite ca instrumente utile de colectare sau de oferire de feed-back;

Transcrierea unor texte despre diverse fenomene şi procese într-un document word sau on-line

pe https://docs.google.com;

Realizarea unor diagrame pe site-ul www.bubbl.us; www.creately.com;

http://www.bubbl.us
http://www.ccd-timis.ro,


144
Revista ACCES ON-line, Anul I, Nr. 1/2021

CASA CORPULUI DIDACTIC TIMIŞ
Piaţa Iancu Huniade nr. 3,300029 Timişoara

Tel/fax: 0256490452, E-mail: ccdtimis@ccd-timis.ro
www.ccd-timis.ro

Întocmirea calendarului naturii accesând site-uri cu informaţii despre vreme

(http://www.vremea-meteo.net)

Realizarea unor scurte prezentări în www.prezi.com; www.slideshare.net sau în power point;

Realizarea unor animații 3D folosind site-uri precum:

https://aurora_3d_animation_maker.ro.downloadastro.com/

https://pm_animation.ro.downloadastro.com/

https://artoonix.ro.downloadastro.com/

https://photo_movietheater.ro.downloadastro.com/

https://save_flash_player.ro.downloadastro.com/

https://web_cartoon_maker_player.ro.downloadastro.com/

Completarea sau realizarea unor quizz-uri folosind site-uri precum:

https://kahoot.com/

http://ro.wondershare.com/quiz-maker/make-online-quiz.html

https://www.classmarker.com/online-testing/create-language-tests/romanian/

https://www.fyrebox.com/ro/

https://www.fyrebox.com/ro/quiz-maker

Integrarea quizz-ului în lecția de geografie ușurează procesul de însușire de noi cunoștințe

sau contribuie la consolidarea celor deja achiziționate și integrarea lor în bagajul de cunoștințe

existent deja învederea dezvoltării armonioase a personalității elevilor și a facilitării integrării lor

pe piața socio-profesională.

Beneficii pentru elevi

Materialele atractive din punct de vedere vizual și auditiv pun în valoare diferitele tipuri de

inteligență ale elevilor;

Instrumentele multimedia trezesc interesul elevilor pentru propria învățare și dezvoltare

persoanală și profesională, trezindu-le curiozitatea și stimulându-i să progreseze;

Prezentările urmăresc ordinea cronologică a desfășurării proceselor, fapt ce facilitează

înțelegerea acestora;

Elevii dobândesc cunoștințe de bună calitate, care valorifică diferitele stiluri de învățare ale

acestora, fapt ce facilitează integrarea cunoșțintelor și a deprinderilor formate în bagajul de

cunoștințe/ deprinderi format anterior.

http://www.prezi.com
http://www.ccd-timis.ro,
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Avantajele acestui mod de predare

Dacă este integrat în lecție la momentul oportun, calculatorul se dovedește a fi un mijloc

de informare, de exersare, de simulare, de aplicare și consolidare a cunoștințelor, deosebit de util.

Prin integrarea calculatorului în lecția de geografie, elevii sunt puși în situația de a alege

informațiile utile, de a selecta sursele în care pot să aibă încredere.

Prin integrarea resurselor educaționale online în lecții, profesorii cresc interesul elevilor

pentru școală, motivația lor interioară de a progresa și de a-și exploata, la maxim potențialul

intern de care dispun.
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Educația – element al acțiunii de combatere a schimbărilor climatice

Prof. dr. biolog Liliana BABĂ
Palatul Copiilor Timișoara

chimbările care afectează în prezent clima planetei transformă lumea. Schimbarea

climei este un fenomen global, reprezintă o provocare care necesită un răspuns din

partea tuturor oamenilor. Uniunea Europeană a stabilit măsuri și obiective de reducere a emisiilor

de gaze cu efect de seră, care vizează reducerea cu cel puțin 40% până în anul 2030, comparativ

cu anul 1990. Acesta reprezintă chiar un angajament. De asemenea în decembrie, 2019 a aprobat

obiectivul realizării unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic până în anul 2050.

În urma izbucnirii pandemiei de COVID-19, o multitudine de studii, confirmă în

continuare existența unei legături între bolile zoonotice și defrișarea pădurilor, schimbările

climatice și pierderea biodiversității. Schimbările climatice, degradarea biodiversității la nivel

mondial, transformarea continuă a ecosistemelor naturale, inclusiv a pădurilor, au impact negativ

asupra habitatelor animalelor sălbatice. În aceste condiții se intensifică contactul între

viețuitoarele sălbatice, cele domestice și oameni, rezultatul fiind creșterea riscului de focare noi

de epidemii și pandemii, care provin de la animalele sălbatice.

Educația este un factor esențial al eforturilor globale de luptă împotriva schimbărilor

climatice. Se impune pentru viitor o pregătire a generațiilor, pentru a răspunde confruntării cu

provocările mondiale ale evoluției climatice, ceea ce corespunde cu abordarea unui nou mod de

a gândi și a acționa, schimbarea atitudinilor și comportamentelor. Trei obiective specifice

încadrează obiectivul global al implicării UNESCO (United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization):

Obiectivul 1. Întărirea capacităților statelor membre de a furniza o educației pentru

schimbările climatice și dezvoltare durabilă (ESCDD) de calitate în ciclurile primare și

secundare prin intermediul: politicilor, analizelor, studiilor și planificării în materie de educație;

formarea de educatori și planificatori în domeniul educației; formarea în domeniul revizuirii și a

reformării programelor școlare.

Obiectivul 2 – Învățământ novator și integrarea tematicii schimbărilor climatice în programele

școlare, vizează încurajarea și întărirea abordărilor pedagogice inovatoare pentru implementarea

unei ESCDD de calitate în programele școlare și presupune: practici interdisciplinare,

S
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promovarea învățământului științific, promovarea unei abordări globale a educației în domeniul

schimbărilor climatice, învățarea și formarea tehnică și profesională.

Obiectivul 3– Sensibilizarea și promovarea programelor de ESCDD formală și

non-formală și crearea de rețele: Acest obiectiv constă în sensibilizarea elevilor la fenomenul

schimbărilor climatice și în consolidarea programelor de educație și formare non-formală prin

utilizarea mass-mediei, a creării de rețele și de parteneriate. Este un obiectiv important al

programului, deoarece, pentru reușita elaborării de materiale pedagogice adecvate, a adoptării și

difuzării de noi module de programe școlare și de învățare non-formală, este necesară

participarea și mobilizarea experților, a responsabililor politici și a practicienilor din diferite

domenii legate de problematica evoluției climatice.

Parlamentul European, făcând referire la viitorul învățământului european în contextul

pandemiei de COVID-19, subliniază că „criza pandemică a demonstrat necesitatea unei abordări

multiparticipative și multicreative a politicii în domeniul educației, care să includă profesorii și

formatorii, cursanții, furnizorii de educație și pregătire non-formală, părinții, întreprinderile,

societatea civilă, sindicatele, autoritățile locale și organizațiile comunitare, atât în ceea ce

privește conceperea, cât și punerea în aplicare. De asemenea reamintește că învățarea are loc în

contexte formale, non-formale și informale și că procesul de elaborare a politicilor trebuie

orientat către această abordare axată pe parametri multipli”.

O atenție deosebită, în perioada următoare, este îndreptată spre acțiunea climatică, criza

sanitară și relansarea globală post-COVID-19. Programul ONU pentru post-COVID-19 ține cont

de numeroasele implicații negative ale schimbărilor climatice asupra sănătății, de agravarea și

generalizarea incidentelor încălzirii climatice asupra sistemelor naturale și asupra societăților,

astfel că Organizația Națiunilor Unite s-a mobilizat simultan pe acțiunea din cele două domenii –

cea a acțiunii climatice și cea a luptei împotriva pandemiei. Planurile de relansare post-criză

susțin dezvoltarea „școlilor verziˮ și „economiei „verziˮ.

Un mod de acțiune pentru climă, în contextul actual, din partea colectivului de elevi de la

cercul de Ornitologie/ Etologie de la Palatul Copiilor Timișoara, coordonat de prof. dr. biolog

Babă Liliana este participarea la derularea activităților din cadrul proiectelor globale de acțiune

pentru climă. Implicarea în aceste proiecte a avut un impact pozitiv asupra muncii de hobby a

elevilor. Câteva proiecte la care elevii au participat: „Climate Action Project”, „The World

http://www.ccd-timis.ro,
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Wetlands Day, 2021”, „European Mobility week, 16-22 septembrie 2020”, acțiuni UNICEF,

„The Goals Project”.

Proiectul de acțiune pentru climă, „Climate Action Project”, anul 2020, proiect în

colaborare cu WWF și NASA și aprobat de Jane Goodall, președintele Higgins, Kumi Naidoo,

oameni de știință și personalități publice. Este susținut de guverne din cincisprezece

țări. Proiectul este centrat pe elev și își propune să conducă la o schimbare de comportament prin

educație. Activități mai ample desfășurate de noi:

- Campania „PLANT ED” / Week 2;

- Întâlnire transcontinentală: România/Europa/Cercul de Ornitologie- Etologie de la Palatul

Copiilor Timișoara - Tunisia/Africa/ Bassatine's primary school: 3 decembrie, 2020;

- Message to space - WEEK 6;

- „Climate Action Day” - 5 noiembrie, 2020;

- Evaluarea proiectului: videoclip-uri și alte forme de prezentare a proiectelor realizate de

participanți. La încheierea proiectului au fost acordate certificate de participare tuturor

participanților și certificatul de aur- „Climate Action Project” pentru echipa de lucru, elevi și

cadru didactic coordonator.

Proiectul de acțiune pentru climă „The Goals Project” desfășurat în perioada 25 ianuarie/

7 martie a reprezentat o adevărată provocare pentru mine și elevii mei. Tema proiectului „The

Goals Project”: „Administrarea mediului”. Am reprezentat România cu două echipaje de elevi,

cu care am desfășurat activitățile pe parcursul celor șase săptămâni, în cadrul a două secțiuni/

grupe de obiective de dezvoltare durabilă (ODD): SDG (ODD) 13 - (all ages), self-guided group,

Jennifer Williams și SDG (ODD) 6- grades 10-12, Sara E. Damon, TeachSDGs Ambassador.

Proiectele celor două echipe de lucru de la cercul de Ornitologie/ Etologie pe care ni le-am

propus la începutul proiectului și le-am finalizat în luna martie sunt: „THE HEALTHY

PLANET” pentru obiectivul de dezvoltare (ODD) 13 - Acțiune pentru climă și „DRINKING

WATER QUALITY” pentru obiectivul de dezvoltare 6 – Apă curată și sanitație.

Pentru a urmări activitățile din aceste proiecte accesați link-urile din padlet-ul

(https://padlet.com/JenWilliamsEdu/2021GoalsProject):

- SDG 6- grades 10-12-

https://drive.google.com/file/d/1DWIYMvBuyRLoYankvjvqQb64VH0jhUsc/view?usp=sharing

https://padlet.com/JenWilliamsEdu/2021GoalsProject
https://drive.google.com/file/d/1DWIYMvBuyRLoYankvjvqQb64VH0jhUsc/view?usp=sharing
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- SDG 13 (all ages), self-guided group-

- https://drive.google.com/file/d/1tP5AW6c7bIEdwzzLdFAi465Z6v5vrFnm/view?usp=sharing

În urma derulării de activități de acțiune pentru climă, în cadrul proiectelor globale elevii

vor fi capabili: să definească dezvoltarea durabilă, să descrie și să înțeleagă conceptul de

„schimbări climatice” (cauze și efecte), să împărtășească cunoștințe despre schimbările climatice,

să împărtășească idei în cadrul comunității locale și al altor școli despre modul în care pot fi

realizate obiectivele privind acțiunea climatică, să întreprindă acțiuni care să asigure realizarea

obiectivelor privind schimbările climatice, să comunice și să colaboreze cu alți actori de la nivel

local și global, pentru a promova conștientizarea și acțiunea cu privire la schimbările climatice,

să își dezvolte competente de comunicare în limba engleză, să își dezvolte abilități TIC, să își

dezvolte abilități de colaborare și interpersonale, să își dezvolte competențe de gândire critică, să

își dezvolte competențe de rezolvare a problemelor, să își dezvolte și să practice comportamente

importante precum: simțul responsabilității, gândirea creatoare, valorizarea planetei noastre.
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Sugestii metodologice de susținere on-line a lecțiilor de matematică

Prof. Vasile ROMAN
Școala Gimnazială nr. 7 „Sf. Maria” , Timișoara

vând în vedere contextul actual în care desfășurăm procesul instructiv-educativ,

vă propun să studiați și să utilizați la clasă un set de materiale didactice. Deoarece

pe parcursul susținerii on line a lecțiilor de matematică au rezultat multe materiale în format

electronic, am realizat un minisite în care am grupat o parte din aceste resurse.

Adresa site-ului este http://scoala7timisoara.ro/metodica

Am realizat acest site în scopul unei comunicări cât mai simple cu elevii, dar și pentru a

pune la dispoziția cadrelor didactice câteva resurse care să-i ajute în susținerea lecțiilor. Astfel,

prin maxim două click-uri vom avea acces la următoarele materiale:

Un set de filme care prezintă modul în care putem preda

lecțiile de matematică utilizând o tabletă grafică și aplicația

gratuită Geogebra. Sunt și câteva filme în care ilustrăm modul

în care putem realiza diferite tipuri de teste care se susțin on line,

iar evaluarea are loc în mod automat și în timp real. Avem

posibilitatea să edităm teste care evaluează pas cu pas fiecare

rezolvare a elevilor.

A
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Link-uri cu ajutorul cărora putem accesa astfel de t

este. Acestea se află într-o vastă bibliotecă completată de

către cadrele didactice din întreaga lume. Ele sunt utile și

elevilor, deoarece se pot autoevalua.

Ofer accesul la mai multe manuale de

matematică, fie versiunile vechi ale acestora, fie noile

versiuni. Astfel atât ca elev, cât și ca profesor, dacă

avem nevoie de o informație sau dorim să aplicăm

cunoștințele și deprinderile dobândite, avem la

dispoziție un vast material. Am publicat pe acest site o

parte din documentele realizate în cadrul susținerii

efective a lecțiilor la clasă.

Pentru ca elevii să înțeleagă cât mai bine

noțiunile predate, am realizat materiale didactice interactive utilizând aplicația Geogebra. Aceste

materiale sunt publicate pentru studiul individual al elevilor, respectiv pentru a fi utilizate la

clasă de către cadrele didactice interesate.

Site-ul este în plină dezvoltare, urmând ca periodic să public materialele pe care le voi

realiza pe parcursul orelor. În speranța că site-ul acesta vă va fi de folos, vă doresc succes în

activitatea profesională pe care o desfășurați.

http://www.ccd-timis.ro,
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Predarea fizicii în mediul on-line

Prof. Diana LUKIN
Liceul Teoretic Peciu Nou

um predăm fizica în on-line, era întrebarea căreia trebuia să îi dăm un răspuns

rapid și în concordanță cu interesul elevilor noștri. Așadar, primul pas a fost

crearea platformei google, inițierea în classroom și meet.

A urmat apoi perfecționarea în utilizarea metodelor și instrumentelor de lucru specifice

învățământului on-line.

În on-line, ca și în predarea tradițională, elevii trebuie să vadă legătura fizicii cu viața

cotidiană, să observe și să tragă concluzii asupra celor observate. Deci, prezența experimentului

se impunea în continuare. Filmulețele de pe canalul Youtube, simularea fenomenelor fizice de pe

https://phet.colorado.edu/, experimentele filmate postate pe https://www.fizichim.ro/, și nu

numai..., ne-au ușurat munca și au menținut interesul elevilor pentru studiul fizicii.

Dar elevii nu trebuie să fie niște simplii spectatori ai acestor videoclip-uri, ci trebuie

antrenați în activități diverse, în care să aplice cunoștințele dobândite în timpul orei, să realizeze

transferuri intra- și interdisciplinare. Lucrul pe aplicații colaborative s-a dovedit deosebit de

eficient în acest sens. Atât proiectele în google slides, cât și în jamboard au fost deosebit de

îndrăgite de către elevi. Faptul că puteau fi realizate și coordonate în timp real, de la distanță, dar

totuși, prin intervenție imediată, a constituit un plus de valoare, care nu se regăsea în proiectele

clasice.

Manualelor digitale li s-au adăugat o multitudinea de resurse deschise, la care noi,

profesorii, am avut acces. Astfel, în ora de fizică, ai putut să treci prin toate etapele lecției, într-

un mod facil și să îți poți atinge obiectivele propuse.

Pentru predare am putut insera în lecție conținut 3D pus la dispoziție de biblioteca

digitală de la https://www.mozaweb.com/ro/.

Pentru evaluare, am îmbinat evaluarea orală cu evaluarea pe bază de formulare google,

teste realizate pe https://quizizz.com/, proiectele pe echipe în jamboard-ul pus la dispoziție de

google, evaluarea individuală pe https://vboard.ro/. Îmbinând aceste tipuri de activități am

C
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realizat atât o evaluare, cât mai reală a competențelor dobândite de către elevi, cât și eliminarea

rutinei.

Nici jocul nu a lipsit din lecția de fizică de gimnaziu, pentru că platforma

https://wordwall.net/ro a fost o resursă deosebit de îndrăgită de către elevi. Cu ajutorul acestor

jocuri, am putut face atât fixarea, cât și evaluarea cunoștințelor dobândite de elevi.

Rezolvarea de probleme nu a fost o „problemă” în online, dat fiind accesul la o

multitudine de table interactive. Adăugarea tabletei grafice, a făcut ca tabla clasică să fie o soră

„cam săracă”, a celei moderne.

Predarea și evaluarea au fost corelate cu feedback-ul obținut din partea elevilor cu

ajutorul platformei https://www.mentimeter.com/.

În tot demersal didactic, am încercat să valorizez elevul, să-l determin să se implice în

activități cât mai variate, să își prezinte rezultatul muncii individuale și de echipă, din cadrul

proiectelor realizate.

Dacă nu ne putem plânge de lipsa resurselor tehnologice sau de conținut, a lipsit

relaționarea directă, cea mijlocită de ecranul din meet, fiind soluția de compromis, de rezervă!

Dacă până acum un an, cuvintele: classroom, meet, jamboard, mentimeter, wordwall,

forms, share screen, erau inexistente în vocabularul elevului de gimnaziu, acum ele au intrat în

cotidian, nu doar ca și noțiuni, ci având în spatele lor acțiunea și firescul care le urmează.

Având experiența acumulată în acest an de învățământ online, întoarcerea la învățământul

față în față va aduce cu ea și un bagaj util de cunoștințe, competențe, resurse, care cu siguranță

vor face actul didactic mai performant.

https://wordwall.net/ro
https://www.mentimeter.com/
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Verificarea Legii lui Ohm pe o porțiune de circuit
Fișă de activitate experimentală

Prof. Ileana Steluța PODARU
Liceul Teoretic Recaș

copul lucrării: Verificarea legii lui Ohm folosind ampermetrul şi voltmetrul și trasarea

caracteristicii curent – tensiune (experiment virtual AEL).

Materiale necesare (elemente ale circuitului virtual):

 sursa de tensiune;

 ampermetru;

 voltmetru;

 întrerupător (notat cu K)

 rezistor

Modul de lucru:

 realizați circuitul electric conform schemei de asamblare;

 închideți întrerupătorul K;

 pentru o valoare a rezistenței R1, variați tensiunea

sursei de alimentare cu ajutorul potențiometrului și observați

indicațiile ampermetrului și voltmetrului. Apăsați pe ecranele

acestor aparate de măsură pentru ca valorile citite să fie trecute

în tabel.

 aplicaţia afişează în tabelul de valori fiecare punct

experimental, construind pentru voi graficul U = U(I);

 Deschideţi circuitul, apoi înlocuiţi rezistenţa R1 cu

rezistenţa R2.

 Închideți întrerupătorul și repetați experimentul.

 Calculați valorile rezistențelor R1 și R2 apăsând pe butonul „Calculează”.

Sarcini de lucru:

S

A

V

RA B

I

E
 

Schema dispozitivului experimental

http://www.ccd-timis.ro,
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1. Răspundeți la următoarele întrebări:

a) Cum variază intensitatea curentului electric în funcție de tensiunea electrică la bornele

rezistorului (pentru R = constant)?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Ce formă are graficul I=I(U)?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Reprezentați grafic I=I(U) folosind aplicația Microsoft Excel (vezi Fișa de lucru:

Caracteristica curent-tensiune) și din panta graficului determinați valoarea rezistenței electrice R.

Comparați rezultatele cu cele obținute anterior. Ce observați?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

O metodă mai precisă de a determina rezistenţa electrică este de a reprezenta grafic

funcţia liniară I(U), din panta căreia se determină R.

Mod de lucru:

În foaia de lucru Excel se scrie într-o casetă text, ca titlu, „Caracteristica curent-

tensiune”. Se realizează un tabel după următorul model:

 Pentru numărul determinării,
introdu o serie în coloana B.
 Rezultatele determinărilor pentru U

şi I se introduc în coloanele C şi D.
 Selectează coloanele C şi D şi

introdu, în foaia Excel, un grafic
XY (Scatter) din puncte.

 Clic dreapta pe un punct al
graficului, apoi clic pe butonul Add
Trendline, selectează Linear, bifează
căsuţele de validare Set intercept şi
valoarea 0 (dreapta trece prin originea
sistemului de axe) şi Display Equation on
chart pentru a vedea ecuaţia dreptei.

http://www.ccd-timis.ro,
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Calculatorul va duce printre puncte o

dreaptă prin metoda celor mai mici pătrate,

adică dreapta cea mai apropiată de toate

punctele. Panta acestei drepte va fi egală cu

valoarea inversului rezistenţei electrice.

Observaţie: Metoda dreptei trasată de calculator

prin metoda celor mai mici pătrate are o

precizie mai mare.

 În celula E11 introdu: =C11/D11, care

calculează rezistența electrică şi copiază-l 7

linii mai jos.

 Pentru valoarea medie a rezistenţei

electrice, introdu în F11:

=AVERAGE(E11:E18).

 În coloana G, trebuie să introduci: =ABS (E11-$F$11), pe care o copiezi pe 7 linii în jos,

iar în ultima coloană a tabelului (coloana H) introdu: = AVERAGE (G11:G18).

În acest moment, tabelul va arăta valoarea medie a rezistenţei electrice a conductorului în

celula F11, iar coloana G indică eroarea făcută la fiecare măsurătoare.

 Exprimă rezultatul sub forma: R = Rm ± ΔRm

http://www.ccd-timis.ro,
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Desfășurarea orelor de educație fizică și a activităților extrașcolare on-line

în contextul pandemic
Prof. Isabela SAMFIRESCU

Colegiul Național „C. D. Loga”, Timișoara

dată cu trecerea la activitatea on-line, orele de educație fizică au trebuit adaptate la

spațiul din casă, precum și la materialele pe care le posedă fiecare elev. De

asemenea, a trebuit modificată programa școlară, dat fiind faptul că nu se mai pot realiza jocurile

sportive, săriturile la aparate, unele elemente din gimnastică (acrobatică, artistică, ritmică) și

altele.

Realizarea activităților extrașcolare a fost restrânsă și aceasta, întrucât nu s-au mai putut

desfășura competițiile sportive din calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Singurul

concurs sportiv care s-a putut realiza a fost acela de șah on-line pe platforma Lices. Alte activități

on-line realizate au mai fost următoarele: Spectacole de Crăciun și de primăvară, întâlnire cu

copiii de la Centrul de primiri în regim de urgență cu ocazia Crăciunului și a Mărțișorului. Copiii

au fost foarte receptivi și la alte activități și concursuri propuse de mine, participând și ocupând

locuri frumoase.

Conștientizarea elevilor asupra importanței sănătății fizice și mentale a fost o sarcină

foarte importantă pentru profesorul de educație fizică. Acesta a trebuit să atingă mai multe

aspecte esențiale de care trebuie să țină seama elevii și anume: somnul, alimentația, mișcarea,

stresul, fumatul, alcoolul.

Somnul este foarte important, întrucât, organismul nu va rezista stresului din ziua

următoare, iar efectele nu vor întârzia să apară. Pe termen lung, lipsa odihnei poate duce la

apariţia unor boli foarte grave. Orele de odihnă pierdute noaptea nu pot fi substituite de cele din

timpul dimineţii sau al zilei. Alimentaţia este alt indicator al unui stil de viaţă sănătos. Legumele

şi fructele, cerealele integrale (orez brun, paste din făină integrală, secară, orez), uleiurile

sănătoase nu trebuie să lipsească din meniul zilnic deoarece sunt sursa noastră de energie.

Trebuie să consumăm ouă, peşte, carne de pasăre, nuci, seminţe. 1-2 porţii/ zi de lactate vor

aduce aportul necesar de calciu în organism. Mişcarea nu trebuie să lipsească din activitatea

noastră zilnică. Este recomandat să se facă mișcare cel puțin 30 de minute, zilnic. Evitarea

stresului se poate realiza prin controlul emoțiilor. Oamenii care zâmbesc sunt mai frumoşi,

O
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îmbătrânesc mai încet şi sunt o companie plăcută pentru cei din jur. Totodată cei care zâmbesc

sunt şi mai relaxaţi şi mai puţin stresaţi. Pe principiul că în viaţă nimic nu este de nerezolvat,

oricât de grave sau multe sunt problemele de care vă loviţi, o atitudine pozitivă vă va ajuta să

treceţi mai uşor peste momentele dificile. Fumatul este interzis cu desăvârşire când ne gândim la

un stil de viaţă sănătos. Cercetătorii au identificat în fumul de ţigară peste 4.000 de substanţe.

Printre acestea există substanţe active farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi

carcinogene. Consumat în exces, alcoolul încetineste funcţionalitatea sistemului nervos central,

blochează o parte din mesajele care ar trebui să ajungă la creier alterând astfel perceptiile,

emoţiile, mişcare, vederea şi auzul persoanei.

Referitor la orele de sport propriu-zise, au fost atinse mai multe teme, printre care:

dezvoltarea forței musculare, a mobilității articulare, a coordonării și ambidextriei. S-au învățat

sau consolidat elemente din gimnastica acrobatică și artistică, dar numai cele statice, întrucât nu

era spațiu suficient și putea exista riscul de accidentare, fiind mobilier în cameră. Pentru a fi

lecțiile cât mai atractive, elevilor li s-a dat posibilitatea, în partea fundamentală a lecției, să își

aleagă complexele de exerciții din postările de pe Classroom, astfel încât fiecare să poată lucra

diferențiat pentru ceea ce consideră că este necesar să fie mai mult dezvoltat (forță, mobilitate,

elemente de gimnastică). De asemenea, am realizat o selecție a copiilor foarte talentați la diferite

sporturi, aceștia având posibilitatea să posteze pe Classroom, la tema sportivi de performanță,

fotografii, filmulețe și o scurtă descriere a clubului și a rezultatelor obținute. Toate aceste

rezultate vor fi promovate într-o revistă și pe un blog.Singura competiție sportivă care s-a putut

realiza a fost aceea de șah on-line la nivel gimnazial, unde au concurat atât elevi începători, cât și

avansați. Primele 3 fete și primii 3 băieți vor participa la faza județeană.

Nici activitățile extrașcolare nu au fost uitate în această perioadă, chiar dacă nu s-au putut

realiza fizic, am putut fi desfășurate în sistem on-line.

Spectacolele au fost prezentate pe platforma Meet sub forma unui filmuleț, care

cuprindea filmările fiecărui moment trimis de copii. Momentele au fost foarte variate, de la

poezie, la dans, la interpretări vocale, la interpretări instrumentale. Prezentatorii au primit

descrierea fiecărui moment și au realizat, de asemenea, filmări. Montajul a fost realizat de către

un elev din clasa a XI-a, iar selecția și succesiunea momentelor a fost realizată de mine,

împreună cu alți doi colegi profesori.

http://www.ccd-timis.ro,
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Activitatea organizată împreună cu copiii din Centrul de primiri în regim de urgență a

avut un impact foarte mare, atât pentru elevii colegiului, cât și pentru cei din centru. S-au realizat

două întâlniri, una cu ocazia Crăciunului și alta cu ocazia Mărțișorului. S-au acordat și daruri

pentru copii prin diverse donații din partea elevilor și a dascălilor. Prin aceste activități s-a dorit

să se creeze o legătură între copiii din cele două instituții, prin realizarea unor jocuri interactive

și a unor activități artistice, creându-se astfel o atmosferă cât mai plăcută.

În concluzie, această perioadă ne-a afectat foarte mult activitatea, însă a trebuit să ne

adaptăm și să putem avea eficiență la orele de educație fizică, precum și să putem realiza

conștientizarea elevilor asupra faptului că este necesară cât mai multă mișcare, atât între orele de

curs, cât și în timpul liber, de preferat cât mai mult în aer liber. Spectacolele au putut fi realizate

destul de eficient și au reușit să ne aducă puțină căldură în suflet și, în același timp, să depistăm

copiii talentați din școală și să îi promovăm. Activitatea de la centru a reușit să aducă zâmbet pe

buzele acelor copii, cu care, în anii trecuți ne-am putut întâlni fizic și de asemenea, să

desfășurăm câteva activități foarte frumoase.

Bibliografie:
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