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GUIDELINES, BENEFITS AND CHALLENGES OF TECHNOLOGY USE IN EFL 

TEACHING 
 

Andraș Esther, Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

This paper aims to illustrate that appropriately integrated multimedia components 

become a valuable teaching tool which facilitates learning. The study highlights a number 

of principles, advantages and difficulties of the use of technology with EFL students, 

encouraging further reflection and research. 

Guidelines of technology use 

The awareness of students’ computer literacy level 

When bringing new technology into EFL classes, teachers should be perfectly aware 

of their students’ familiarity with technology. Most students know how to send e-mails, 

download music, or access social networks but there is no solid basis for the assumption 

that students can use interactive worksheets or solve online tests. One way to assess 

students’ computer literacy level is to subject them to a short survey at the beginning of the 

year. The results obtained from this assessment will definitely help the teacher to ponder 

the amount of technology that can be integrated in a lesson and assist students’ needs.  

The choice of materials 

Multimedia lessons can alternate traditional classes or traditional activities can be 

improved by using video or the Internet. Technology allows teachers to access authentic 

materials as well as create original resources. Tasks can be adapted by teachers to suit 

their students’ needs, level of language knowledge and computer literacy potential. Unlike 

books, which have uniform format and are not flexible to learners’ needs, multimedia 

resources are more learner-friendly.  

The importance of student engagement 

At present, one of the main principles behind using technology in the classroom is 

that instruction is learner-centred. It becomes obvious that the more a teacher employs 

educational technology, the less teacher-centred and more student-centred a classroom 

will be. Multimedia represents a means by which teachers promote discovery learning, 

learner autonomy and learner-centredness. Consequently, a high level of student 

engagement will ensure persistence in learning, satisfaction and accomplishments. 

The correct use of technology  
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There is little doubt that teachers play an important role in both multimedia-supported 

teaching and traditional teaching classrooms. In the multimedia English teaching classroom, 

there are some requirements proposed for teachers. First of all, teachers are expected to 

provide a classroom setting in which students will become more active and autonomous. 

Secondly, teachers should be trained to master the technology of multimedia and use it 

correctly, design materials with updated information from the internet and flexibly cope with 

problems that may occur during teaching. It is the teacher’s task to optimise the teaching 

process by blending modern technology with traditional pedagogies which could 

compensate for the disadvantages of multimedia instruction. 

A multimedia learning platform displays the following advantages:  

Personalised education 

Multimedia classes allow learners to study at their own pace thus it benefits both 

students who are able to process information easily and those who need additional time. 

Furthermore, as stated before, multimedia offers opportunities for all learners by providing 

a range of instructional strategies to target various learning styles (visual, auditory, 

kinaesthetic). Students with high level of engagement can complete the educational aim 

through self-learning by accessing additional multimedia materials. The flexibility of time 

and space offers optimal conditions for personalised instruction. 

High motivation 

Motivation is one of the key factors which fosters the success of language acquisition. 

It provides the main incentive to initiate and then sustain the learning process. A context 

which is supportive will encourage students to fully develop their potential. Research clearly 

supports that extrinsic motivation reaches a higher level in a multimedia environment than 

in traditional educational setting due to the variety and attractiveness of the components of 

this new technology. 

Diversified and effective teaching materials 

Teachers who use multimedia in the classroom integrate text, music, pictures, 

animation in their portfolio of teaching resources. The great variety of teaching materials 

provides assistance to students’ cognitive development. Also, by simulating situational 

applications, multimedia resources allow students to understand their relevance more 

easily. 

High quality teaching 

Interactive multimedia programs and resources in education have reformed 

traditional teaching, improving students’ performances. The new technology provides 

opportunities for the educator to rethink the concept of teaching and design new strategies 
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and techniques to enhance traditional learning methods’ effectiveness and obtain 

substantially improved feed-back. 

Fostering of communication 

In a multimedia classroom, students will become more active and autonomous as 

they are engaged in language learning effectively through attractive pictures, animation or 

sound. They collaborate with their classmates to complete a task, organize a debate or work 

on a project in a relaxing environment. Students can be exposed to authentic language and 

imitate the way of speaking including pronunciation, speed and intonation.  

Challenges of technology use  

Technical difficulties 

The most common potential problems that may occur during a multimedia supported 

lesson range from websites and links that cannot be accessed as they are temporarily down 

to audio and video files that cannot be used. It is imperative that the teacher demonstrate a 

good classroom management, anticipate and cope with technical problems by supplying 

alternative strategies and materials to compensate for the technology limitations. 

The issue of quality and appropriateness 

The Internet provides an enormous amount of information and unfortunately a 

significant part unreliable or misleading. The teacher should serve as control agent who 

makes sure students do not access websites that contain errors or inaccurate information. 

The issue of classroom control 

In a traditional class it is easy for the teacher to monitor students’ activity. Not rarely, 

teachers regard strict control as a means to prevent negative student behaviour. In modern 

technology classes, the focus is on the learner, its independence and autonomy. Aware of 

this potential demeanour, teachers should enable students to work efficiently in different 

types of learning environments, establishing rules and guidelines to ensure optimal use of 

technology and fulfilment of pedagogical tasks. 

A passive attitude towards learning 

Many teachers depend on multimedia teaching methods excessively and tend to 

neglect its auxiliary teaching function. If students are repeatedly exposed to the same types 

of activities supported by technology, the results may not be as expected. For example, 

students involved in video-watching activities too frequently may engage in viewing for fun 

and neglect the material and its multiple benefits.  
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METODE DE BUNE PRACTICI ÎN DESFĂȘURAREA ON –LINE A ACTIVITĂȚILOR 
DIN CADRUL PROGRANULUI NAȚIONAL “ȘCOALA ALTFEL 
Prof. înv. preșcolar Bălășoiu Catinca - Școala Gimnazială” I.D. Sîrbu” Petrila 

            Prof. Dogaru Florinela -  Liceul Tehnologic” Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

 

Denumirea activității : ”TALENTE DE NĂZDRĂVANI” 

Domeniul în care se încadrează:  DEC+ DPM+ DLC 

ARGUMENT 
Aflat la izvoarele vieţii şi ale iubirii, copilul are nevoie de căldură şi voioşie pentru a 

se dezvolta normal sub aspect psihic. Copilăria presupune sinteza celor mai de preţ valori 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/606/1263
http://www.ris.uvt.ro/wp-content/uploads/2010/01/apadurean.pdf
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ale vieţii: înţelegerea, încrederea, binele, frumosul, bucuria, dragostea, fericirea şi 

prospeţimea vârstei copilăriei ne oferă resurse şi mai târziu în viaţă. De aceea, este necesar 

ca orice acţiune educativă să cultive frumuseţea morală prin modelele de conduită ale celor 

din jur  “Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, 

farmec tinereții, viață și veselie tuturor lucrurilor. Ea reprezintă esența ordinii, înălțând 

sufletul către tot ce este bun, drept și frumos” Platon. Întotdeauna muzica a ocupat un loc 

important în societate, dar și in viata fiecarui om, deoarece ne poate influența 

personalitatea, gesturile, dar și modul de gândire. Este demonstrat științific că genul de 

muzică pe care îl asculți este cel care îți defineste cel mai bine caracterul. 

Muzica  le trezește copiilor  stări emoționale plăcute și puternice, le dezvoltă treptat 

sensibilitatea și receptivitatea artistică. Atracția copiilor pentru muzică este un lucru evident, 

încă din primii ani ai copilăriei, muzica făcând parte integrantă din viața și preocupările lor. 

Accesibilă copiilor înaintea cuvântului, muzica lasă în sufletele lor impresii ce ramân 

imprimate adânc toată viața. Prin cantec se realizează educația morală, intelectuală și 

estetică a copilului, se însușesc cunoștințe și se formează deprinderi. 

Dansul este o activitate extrem de benefică pentru copii. Este recomandată de 

majoritatea doctorilor datorită faptului că îi ajută pe cei mici să crească într-un mod armonios 

şi cât mai plăcut. Dar pe lângă faptul că le oferă o anumită statură, dansul este extraordinar 

de benefic pentru sănătatea copiilor. Implică o serie de mişcări care pun în acţiune 

majoritatea grupelor musculare. De asemenea, sunt stimulate funcţii precum coordonarea, 

echilibrul, flexibilitatea şi forţa. Ritmicitatea ajută foarte mult şi la scăderea rigidităţii pe care 

mulţi copii o prezintă la începutul cursurilor de dans. În urma exersării repetate, aceasta 

scade, iar mişcările devin din ce în ce mai uşoare şi flexibile. 

Poveștile îl vor face pe cel mic să își dorească să fie el însuși personajul pozitiv. 

Mesajul poveștilor va fi mereu faptul că în povești există totdeauna o cale către un final 

fericit, nu contează câte obstacole întâlnește în drum eroul principal. Normal că de fiecare 

dată personajul negativ, cel rău, cel mincinos, cel crud, cel zgârcit și urât are de pierdut. 

Prin intermediul poveștilor, copilul descoperă lumea. Prin lupta dintre bine și rău, copilul 

învață strategii de viață, descoperă consecințele unor fapte și atitudini și își însușește 

comportamente sociale pozitive. 

Proiectul “Talente de năzdrăvan”, strange laolalta elemente de dans, muzică, 

recitate, dramatizare, povestire pe baza trairilor pozitive ale copilului, stimuland interesul 

acestora pentru exprimarea activa. 

Informatiile devin mai accesibile, iar vocabularul, influentat de motivatie si mediul 

educativ adecvat, devine mai bogat, mai activ, exprimarea tot mai expresiva, mai curenta 

si chiar fluenta. 
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Prin aceasta activite desfășurată în cadrul programului ”Școala Altfel”, preșcolarii isi 

pot forma si dezvolta capacitati de comunicare expresiva, nuanțată, plină de vivacitate și 

vervă. Datorită sonorității, ritmului exersat prin miscari corporale sugerate de conținut, 

învățarea distractivă devine captivantă, oferă un adevarat spectacol de sensibilizare. 

MODALITĂȚI DE REALIZARE  - cu grupa de preșcolari online pe Platforma Classroom 

Prezentarea invitației 

Expunerea și descrierea programului activității prin versuri: 

Fiindcă astăzi este joi, 

Ne vom aduna și noi , 

Pe platformă cu mic cu mare, 

Ca să facem o serbare 

Cântecele minunate, 

Versurile fermecate, 

Dansuri și mișcări zglobii 

Pentru ai nostri dragii copii 

Ne vom distra, ne vom juca 

 Dar sigur vom și învăța. 

  3.Desfășurarea concursului: „ Talente de năzdrăvani!” 

„Cel mai bun recitator, interpret, povestitor, dansator!” 

 „Poezii îndrăgite de copii „ 

https://www.youtube.com/watch?v=JOHoy0TfpQE 

„Cei  trei  purceluși” 

https://www.youtube.com/watch?v=CddO5lxVjmY 

Poezie ,,Morcovelul" 

https://www.youtube.com/watch?v=2D53ql4ZFXw 

„Cântece cu dans pentru copii de grădiniță „ 

https://www.youtube.com/watch?v=neWKvqv6y80&t=174s 

„Cântece de toamnă pentru copii „ 

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

4.Evaluare și feedback: Acordarea de diplome tuturor copiilor prezenți. 

Puzzle ”Impreună creștem cititori! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c0a79997591 

”Romancută/ Costume popuare” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07f8f89658a4 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1067cf87e166 

”Copii care căntă/ Instrumente muzicale” 

https://www.youtube.com/watch?v=JOHoy0TfpQE
https://www.youtube.com/watch?v=CddO5lxVjmY
https://www.youtube.com/watch?v=2D53ql4ZFXw
https://www.youtube.com/watch?v=neWKvqv6y80&t=174s
https://www.youtube.com/watch?v=KxFjWIukIQA
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3c0a79997591
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=07f8f89658a4
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1067cf87e166
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https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=074549a0b1b1 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=20d83c3631ab 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=21d036b279a2 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39c5d267e25e 

”Copii care dansează” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2437c676142d 

”Așa mă simt- Emotii” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=03f819397db8 

LOCUL  DE  DESFĂŞURARE 

 Platforma  Classroom , online  ; 

 BIBLIOGRAFIE:   

PENTRU COPII - Jigsaw Online Puzzle gratuit la Puzzle Factory 

https://puzzlefactory.p 

  https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0  

 https://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-prescolar   

Exemple de bune practici: 

DESEN, PICTURĂ INSPIRATE DIN  POVEȘTILE POVESTITE. 

PUZZLE   

      

RECITARE ,DANS, CÂNTEC 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=074549a0b1b1
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=20d83c3631ab
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=21d036b279a2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39c5d267e25e
../../../Downloads/PENTRU%20COPII%20-%20Jigsaw%20Online%20Puzzle%20gratuit%20la%20Puzzle%20Factoryhttps:/puzzlefactory.p
../../../Downloads/PENTRU%20COPII%20-%20Jigsaw%20Online%20Puzzle%20gratuit%20la%20Puzzle%20Factoryhttps:/puzzlefactory.p
../../../Downloads/PENTRU%20COPII%20-%20Jigsaw%20Online%20Puzzle%20gratuit%20la%20Puzzle%20Factoryhttps:/puzzlefactory.p
../../../Downloads/PENTRU%20COPII%20-%20Jigsaw%20Online%20Puzzle%20gratuit%20la%20Puzzle%20Factoryhttps:/puzzlefactory.p
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INTERNET SAFETY IN ETWINNING PROJECTS 
Branko Rumenović, mag.oec. and univ.spec.oec., prof. mentor,  

Bernardin Frankopan Grammar and Vocational School, Ogulin, Croatia  
 

Abstract 

Today, everyday life is impossible to imagine without Internet. We use Internet during 

all day. In the time of pandemic COVID-19 Internet is very important for learning and 

teaching. Teachers used various web tools for virtual teaching. On Internet there are many 

web tools for making teaching interesting and modern for 21 centuries. In all of this, various 

problems arise. Sometimes someone use Internet on a wrong way. Teachers learn students 

how to use Internet on a safety way. Teachers use new information, communication 

technologies and innovative methods to teach students. This article speaks about good 

example and good practice from Ogulin. Secondary School from Croatia participated in 

several projects at the European level. Students and teachers learn a lot, and developed 

knowledge and skills, and connected at national and European level.  

Keywords: internet safety, eTwinning, projects, online teaching, project teaching 

 

Introduction 

Bernardin Frankopan Grammar and Vocational School from Ogulin, Croatia, is 

school with 264 students and 43 teachers. Students attend five directions: general high 

school, language high school, economist, hotel and tourism technician and salesman. 

Bernardin Frankopan Grammar and Vocational School has a hundred-year tradition in 

education. School participated in European projects such as Regional Support for Inclusive 

Education, Start the Change – embracing differences through intercultural education and 

volunteering etc. School is a member of UNESCO ASPNet network of schools. Numerous 

teachers participate in eTwinning projects, and lot of project received National and 

European Quality label such as: The population of my region, Life & Money, Fine Arts 
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Teach&Unify, Teenagers E.P.e. (European Parliament e-Twinning), etc. In all project’s 

teachers teach students about Infernet safety.  

Internet Safety 

The Internet is a medium that is constantly evolving. In the 21st century, it is 

impossible to imagine a world without the internet. We use the Internet on all occasions 

from learning and teaching, the economy to health and everyday life. However, the internet 

has brought in some bad sides. For this reason, teachers in all subjects teach students how 

to use the internet. Teachers use a variety of tips to keep students safe online. Thus, 

teachers warn students not to share their personal information, to be careful with downloads 

from the Internet, to use strong and secure passwords, not to share passwords. Students 

are also warned to use social media and participate in online meetings. All these tips are 

applied by teachers in various projects in which students also participate. As part of 

eTwinning projects, teachers conduct various trainings, activities, and events to mark online 

safety. 

Internet Safety - Examples of good practice 

Students’ direction of economist from Bernardin Frankopan Grammar and Vocational 

School from Ogulin participate in a number of eTwinning projects, such as The population 

of my region, Life & Money, All Days Together, History and Business, Breathe deeply & 

Think clearly.  

Picture 1. eTwinning projects  

 

Source: Branko Rumenović  

The population of my region is project about statistics. In this project students makes 

research about population in their city and country and share information’s with other 

partners from Lithuania, Romania, and Turkey. Students use various web tools for 

collaborative work, and teacher learned them how to work safety on internet.  
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Life & Money is project in which participate students and teachers from Portugal, 

Lithuania, Turkey, Romania, and Croatia. Students learned about money, they created their 

own money and their own bank. Students make research about money on internet and 

make questionnaire to collect data about money. Teacher use literature about internet 

safety and show students how to collect data and share information’s on internet. The 

information’s what students share on TwinSpace were general and din does not provide 

much private data on respondents.  

All Days Together is one interesting project about celebrations important days during 

the year. Partners from Spain, Portugal, Lithuania, Romania, Turkey, Croatia presents their 

national days and all of them celebrated Europeans important Days such as Erasmus + 

Day, Statistics Day, European Vocational Skills Week, Global & European Money Week, 

Europe Day, eTwinning Day etc. For celebrating this day’s students used various web tools. 

Teachers give information’s to students how to safety use web tools.  

Partners in eTwinning project History & Business collaborative work on research 

about history and business. Students and teachers created research and present results. 

Students created picture, posters, videos about business in the future. Partners from 

Romania, Portugal, Spain, Lithuania, Croatia works together on TwinSpace and create lot 

of materials where they share their knowledge and experience.  

Students and teachers from Turkey, Portugal, Lithuania, Georgia, and Croatia learn 

and teach about climate change and environment in the project Breathe deeply & Think 

clearly. Students make a lot of materials together such as picture, posters, research, videos, 

e-books, etc. 

Picture 2. Examples of work on eTwinning and Padlet 

 

Source: Branko Rumenović  
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In all project’s teachers play an important roll in teaching about Internet safety. 

Students are young peoples, and all must be careful with information’s what’s shared on 

internet. Teachers ask parents for permit student’s participations in project. After that 

students work together and share information’s with each other’s. Teachers used various 

teaching’s methods to moderate attention on safer work on Internet. Students make 

research about safer work on Internet and make posters and videos. Teachers collect all 

materials and put them on TwinSpace on eTwinning. Students make comments on other 

works and learn from others work.  

Students often corelate Internet safety with economy. Internet is important tool in economy, 

and students connect real economy sector with Internet. Some experts from environment 

share their knowledge and experience with students. Students learn on real case study 

what is safety on internet on what kind of problems can appear. Sometimes businesspeople 

from environment share with students’ examples of problems which can happened in 

economy life. These examples are interesting to students because they learn from 

examples from everyday life.  

One good example, how to teach students about safety work on Internet is using web 

magazines and articles about these topics. Teacher can find on internet real examples 

about different kind of problems or good examples how to use Internet. Also, articles about 

famous people and their experience with internet can be motivate for students learning 

about safety used of Internet.  

The time in which we live is marked with pandemic of COCID-19. School is going 

online, and students and teachers must adapt to the new way of teaching and learning. Our 

school is adapting quickly to change. Our students start to use Internet on a right way 

quickly, because they have knowledge and experience in different kind of project.  

Students and teachers participate in events on national and Europe level. On this 

event participants share their examples of good ideas, new modern methods of learning 

and teaching, knowledge, and experience. This is interesting for students because they 

learn from their collage from other country. They communicate o their own level, and use 

social networks, web tools, and make jokes, stories what is interesting for young people.  

 

Conclusion 

Experience from the previous two projects and eTwinning projects give a chance to 

the students and teachers to learn, teach and share their knowledge and experience about 

safety work on projects and Internet. Because of that, in 2019, the school joins an Erasmus 

+ project called Social cohesion - give a hand to become a friend. The goal of that project 

is exchange of good practices and connection and social equality between peoples.  
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Learning about safety work on Internet is important for all of us because we must 

take care about personal information’s what we share with others on Internet. Once again, 

students, teachers and others must be careful and avoid suspicious web page and 

suspicious web contacts.  

eTwinning projects are good way to learn students how to use Internet. In this project 

all teachers learn all students, or teacher from Spain can learn students from Bulgaria etc. 

And what is the most important things students learn from each other’s.  
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA DISTANȚĂ- AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 
 

Prof. Bucși- velescu Dorina - Liceul Tehnologic “ Dimitrie Leonida”, Petroșani 
 

Învățământul la distanță, denumit și educație la distanță, e-learning sau online learning, este 

o formă de învățământ caracterizată prin separarea fizică a cadrelor didactice și studenților 

în procesul de instruire și utilizarea unor tehnologii diversificate pentru a facilita 

comunicarea student-cadru didactic și studentstudent. Un program de studii la forma de 

învățământ la distanță poate fi oferit integral la distanță sau poate fi o combinație de activități 

educaționale la distanță și față în față desfășurate în campusul universitar/la sediul instituției 

de învățământ superior (blended learning). 

În primul rând, pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se 

regăsească sub forma învăţării mixte, Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, 

atunci când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării. 

https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2015/04/30/regionalna-potpora-inkluzivnom-obrazovanju/
https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2015/04/30/regionalna-potpora-inkluzivnom-obrazovanju/
http://www.gimnazija-strukovnabfrankopana-ogulin.skole.hr/ppromjenu
https://giveahand-ka2.rytomok.lt/
https://www.euroed.ro/
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În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă 

 timp de planificare, 

 pregătire și dezvoltare pentru o lecție, 

 situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime 

disponibile și într-un timp redus. 

Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de 

parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul 

de învăţare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, 

pretându-se mai bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de 

formare. 

 Avantaje 

Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 

Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare: 

Existența conținuturilor multimedia: 

Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 

Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 

Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului: 

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:  

Lipsa comunicării reale/fizice: 

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. 

Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. Pentru 

elevi, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât 

instruirea faţă-în-faţă.  

https://www.dascalidedicati.ro/scoala-altfel-scoala-online/
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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 

Învățarea in clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest lucru 

permite profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și punctele 

slabe, să acționeze ca mentori si să ghideze studenții în posibilitățile lor de carieră. 

Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și să-și clarifice 

propriile întrebari cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat. 

Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu experiență, 

elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note și sugestii online 

generalizate. 

De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue între elevi 

și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la examene. 

În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de a obține 

note mari.   

 

Bibliografie: 

https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/06/Definitii-ale-

%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-la-distan%C8%9B%C4%83-

FINAL.pdf 

https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 

https://www.dascalidedicati.ro/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/06/Definitii-ale-%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-la-distan%C8%9B%C4%83-FINAL.pdf
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/06/Definitii-ale-%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-la-distan%C8%9B%C4%83-FINAL.pdf
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2020/06/Definitii-ale-%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-la-distan%C8%9B%C4%83-FINAL.pdf
https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje
https://www.dascalidedicati.ro/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje/
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PARTICIPAREA DIN MEDIUL ONLINE 
    Prof. logoped  Budelecan Elena –CJRAE  HD 

 

 Participanții trebuie să se gândească la modul în care folosesc Internetul și la modul 

în care se comportă în mediul online. Își identifică și contorizează activitatea online și se 

gândesc la ce rol și-ar dori să aibă în mediul online, în viitor. 

 TEME 

 Dezvoltarea competențelor de folosire a internetului, Viața privată și siguranța, 

Drepturile omului 

 OBIECTIVE 

  • Să identifice nivelul de participare și rolurile din mediul online 

  • Să învețe cum să abordeze discursul instigator la ură și cum să protejeze drepturile  

omului în mediul online într-o manieră mai eficientă 

  • Să înțeleagă riscurile ce pot apărea când iau atitudine împotriva discursului 

instigator la ură din mediul online 

 

 INSTRUCŢIUNI 

 1. Explică participanților că ai așezat cartoane pe podea și că toate cartoanele 

reprezintă diferite roluri online: creatorul, conversaționalistul/ cel căruia îi place să discute, 

criticul, colecționarul, „militantul”, spectatorul, pasivul, privitorul și membrul. Oferiți exemple 

pentru a clarifica semnificația fiecărui rol. 

 

 SCARA PARTICIPĂRII ONLINE 

Creatori: 

 • Publicarea unei pagini web 

 • Publicarea unui material video pe care l-au creat 

 • Publicarea unui material audio/video pe care l-au creat 

 • Scrierea unui articol sau a unor relatări și publicarea acestora 

 • Inițierea unor discuții publice sau proteste pașnice 

 • Demararea de campanii online 

Conversaționalistul: 

 • Actualizarea statusurilor pe rețelele de socializare 

 • Postări pe paginile de Facebook, Twitter, etc. 

Criticul: 

 • Postarea de evaluări/recenzii a unui produs sau serviciu 

 • Postarea de comentarii pe blogul altui utilizator 
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 • Contribuții pe un forum online 

 • Contribuții la/editarea de articole wiki 

 • Participarea la un sondaj cu privire la diferite inițiative, produse etc 

 • Postarea de comentarii legate de legile locale/naționale 

 • Criticarea dezbaterilor publice 

 • Observarea și raportarea activităților autorităților publice 

Colecționarul: 

 • Utilizarea feed-urilor RSS 

 • Votarea unui site 

 • Adăugarea de etichete paginilor web sau fotografiilor 

 • Adăugarea de fotografii 

"Militantul”: 

 • Menținerea profilului pe un site de socializare 

 • Vizitarea site-urilor de socializare 

Spectatorul: 

 • Citirea blogurilor 

 • Ascultarea de podcasturi 

 • Vizionarea materialelor video ale altor utilizatori 

 • Citirea forumurilor online 

 • Citirea recenziilor/evaluărilor celorlalți clienți 

 • Citirea tweet-urilor 

2. Cere participanților să se poziționeze pe unul dintre cartonașe în funcție de rolul pe 

care îl au pe Internet, „în general”. Cum își văd ei rolul online? Cum participă ei în mediul 

online? 

3.  După alegerea locurilor, cere-le să privească în jur și să observe unde s-au așezat 

ceilalți. Poți solicita exemple de acțiuni pe care participanții le fac online. 

4. Cere participanților să se poziționeze pe cartonașe din nou în funcție de modul în 

care se comportă pe Internet cu privire la combaterea discursului instigator la ură în mediul 

virtual. După alegerea locurilor, cere-le să privească în jur și să observe unde s-au așezat 

ceilalți. Poți solicita exemple de acțiuni pe care participanții le fac pentru a combate discursul 

instigator la ură în mediul online. 

5. Cere participanților să se poziționeze pe cartonașe din nou în funcție de unde ar dori 

să se situeze participarea lor online peste un an, în ceea ce privește discursul instigator la 

ură în mediul online. După alegerea noilor poziții, poți să ceri clarificări suplimentare cu 

privire la motivele care i-au determinat să aleagă acel anumit rol. 
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6. Cere participanților să formeze grupuri mici de 2 până la 4 oameni. Cere grupurilor 

să găsească ce măsuri și-ar dori să ia pentru a atinge acel nivel de implicare pe care și l-

au propus în combaterea discursului instigator la ură în mediul online. 

7. Cere participanților să împărtășească acțiunile cu ceilalți. 

REFLECŢIE 

 - Care este părerea voastră despre această activitate? 

 -Cum vi s-a părut identificarea rolului vostru online? Ce ați descoperit cu privire la 

comportamentul vostru online? 

 -Cum vi s-a părut rolul vostru în combaterea discursului instigator la ură în mediul 

online? 

 -Cum vi s-a părut identificarea rolului pe care ați dori să-l aveți în combaterea 

discursului instigator la ură în mediul online? Cum vi s-a părut identificarea acțiunilor pe 

care ați dori să le faceți mai des în mediul online? 

 -Care este părerea voastră cu privire la aceste exemple ale implicării online? Care 

este legătura lor cu implicarea în mediile offline? Se poate participa în același fel atât în 

mediul online cât și în mediul offline? 

 -Este importantă abordarea problemei discursului instigator la ură în mediul online în 

general? De ce da? De ce nu? 

 -Cât de ușor vi s-a părut să vă gândiți la acțiuni ce pot fi organizate în mediul online 

pentru combaterea discursului instigator la ură? 

 -Considerați că puteți participa liber în mediul online? 

IDEI DE ACŢIUNE 

 Participanții ar putea să-și alcătuiască propriul „traseu de implicare în mediul online” 

pentru a planifica modul în care pot deveni mai activi în interiorul acestui mediu precum și 

modul în care pot combate discursul instigator la ură pe Internet. 

 Invită participanții să-și imagineze o activitate sau o acțiune pe care să o 

împărtășească cu activiștii campaniei pentru tineri Fără Ură. 
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ROLUL FILMULUI DOCUMENTAR ÎN EDUCAȚIA ON-LINE 
Prof. CERNA DELIA - C. N. „MIHAI EMINESCU” PETROȘANI 

 

 

Progresul tehnologiei este impresionant și reprezintă realitatea de zi cu zi. Profesorii 

trebuie să se adapteze cerințelor unor tineri care doresc să fie valorificată tehnologia în 

procesul instructiv-educativ. Calculatorul, internetul, filmele artistice și  filmele documentar 

integrate în lecție reprezintă următorul pas, o adaptare la tot ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. Magistrocentrismul, volumul mare de informații, memorarea și reproducerea 

acestora intră, de mult timp, în categoria respinsă de metodica modernă. De aceea, este 

ideală abordarea lecției  într-o manieră modernă și nu este un lucru imposibil, este chiar de 

dorit, pentru a vedea tineri interesați de trecut, pentru a anticipa viitorul. Trebuie să 

recunoaștem că este, de fapt, principala lecție a istoriei. 

 Filmul documentar este utilizat încă din secolul trecut la clasă, la bibliotecă, la cercuri 

de istorie, în cadrul proiectelor școlare sau extrașcolar și este apreciat de elevi. 

Completarea lecției cu un film documentar potrivit ca subiect și durată, cu secvențe 

selectate sau chiar înlocuirea unei ore întregi cu filmul documentar (și activități intercalate) 

poate aduce satisfacție atât profesorilor, cât și elevilor, transformând filmul documentar într-

un instrument educațional valoros. Așadar, filmul documentar utilizat în procesul de 

învățământ, poate oferi o multitudine de valențe formative, fiind o metodă prin care este 

transmisă informația, sunt fixate cunoștințele, reprezintă o realitate vie, “palpabilă“, cu care 

elevul se poate asocia, stârnește întrebări, duce la problematizare și la încercarea de a găsi 

soluții sau variante în rezolvarea unei probleme, iar prin coloana sonoră și emoțiile vizate 

de acest instrument educațional, este vizată multipercepția și concentrarea stimulilor într-o 

singură direcție. Desigur, în școala on-line este cu atât mai ușor să folosești filmul 

documentar, respectând și anumite reguli care nu-I lasă pe elevi să uite că sunt la oră. 

 Desigur, rolul profesorului nu este de neglijat, deși pare că rolul lui este diminuat. El 

este cel care pune în practică noi metode și procedee de învățare, cel care încearcă să 

găsească strategia didactică optimă pentru fiecare an de studiu și fiecare clasă de elevi. El 

are rolul de a stabili activitățile preliminare și de a face alegerile potrivite, de a asocia temele 

din programa școlară cu baza de filme documentar existentă și chiar de a găsi noi mijloace 

de a pune la ziția elevilor cele mai noi filme documentar. 

Profesorul dispune de strategii și de un arsenal de metode prin care să cunoască, 

cât mai repede, colectivul de elevi, să-i identifice punctele forte și nu doar... Disciplina 

istorie, spre exemplu, are ca rol formarea individului și integrarea viitorului adult în societate. 
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Profesorul trebuie să le trezească interesul pentru trecut, să înțeleagă prezentul, să devină 

buni cetățeni și să anticipeze viitorul. 

Noile filme documentar reprezintă un alt tip de comunicare, într-o structură creativă, 

expozitivă, dar care presupune și dramatizare. Profesorii și elevii regăsesc în aceste 

mijloace de învățământ informații generale, situații, locuri și personaje, toate acestea 

provocând un impact, o experiență la care se pot adăuga noi informații. Prin mijloacele 

audio-vizuale totul devine mai real și elevii se pot transpune în respectivele situații, pot 

aprecia mai bine realitatea, deși pare îndepărtată sau de-a dreptul imposibilă. De aceea, 

filmul documentar nu înlocuiește cursul, nu înlocuiește profesorul, dar elevii învață mai ușor 

și sunt atrași de tema vizată, deoarece relaționează cu faptele concrete, cu personajele și 

întâmplările văzute, altfel decât dacă le-ar vedea într-un manual.  

Filmul aduce puncte de vedere noi, mai complexe, asupra unei teme, prin secvențele 

de informație, secvențele de observație, cele de interviu, de dialog sau conversație liberă. 

Durata filmelor poate reprezenta o problemă, dar soluții există și profesorul le gestionează 

cel mai bine. Se poate opta ca documentarul să fie văzut acasă, dar nu se compară cu 

atmosfera din clasă (de cele mai multe ori necesară); totuși, anul 2020 și cursurile on-line 

pot găsi o salvare în documentarele vizionate acasă.  

Filmul documentar poate fi vizionat în mai multe ore, pot fi selectate secvențe-cheie, 

sau chiar ascultate anumite fragmente din film, urmând abia apoi să fie însoțite de imagini. 

De asemenea, filmul poate fi oprit pentru o scurtă discuție, un sondaj de opinie sau pentru 

anticiparea modului în care continua filmul documentar, urmând să continue vizionarea 

după această activitate.  

Valoarea educativă a filmului documentar continuă prin activitățile de la clasă, profesorul 

adoptând metode moderne care să extrapoleze de la temele ample regăsite în programă la 

filmul documentar. Obiectivul principal al profesorului ar trebui să fie dezvoltarea gândirii 

critice la elev, a capacității acestuia de analiză și învățare prin descoperire.  
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“I LIVE LATIN!” (“VIVO IL LATINO”) : LATIN CAN STILL BE PRESENT IN OUR 

DAILY LIFE 
 

Chiara Broccatelli, teacher of Italian and Latin, Liceo “F. Frezzi-Beata Angela”, Foligno 
PG, Italy 

 

The project "I Live Latin! (VIVO IL LATINO!) was based on the production of creative 

activities that students carried out independently or in groups through various digital tools, 

with the aim of acquiring knowledge, new skills and attitudes of practical value both digital 

and disciplinary in real life situations (authentic tasks). The whole project was made during 

distance teaching, when online teaching became a tool to educate, to learn new abilities 

and to improve our own teaching skills. Indeed, this project favored the use of new teaching 

methodologies such as teamworking, cooperative leraning, peer learning, problem solving 

and others. 

The school is the “Liceo F. Frezzi - Beata Angela”, a secondary school with 

specializations in the Classics and the humanities located in Foligno in Italy and the classes 

involved were 2AC and 4ASU, altogether 32 students. 

PROJECT OBJECTIVES 

1. Knowledge of the history of the First Century B.C. and of the figure of Emperor Augustus, 

with the aim of identifying their relevance through various linguistic reworking and critical 

analysis solutions; 

2. Dynamic learning of the syntactic-grammatical structures of the Latin language, to 

recognize its ductility and modernity also by adapting it to contemporary reality through the 

use of particular rhetorical-lexical devices; 

3. Development of several Skills on new technologies through a process of eliciting attitudes 

to enable basic knowledge of the several opportunities offered by this world; 

4. Improvement of communication skills in the Italian language  through various types of 

written texts (interviews, (news) articles, reviews) to enhance oral communication. 

EDUCATIONAL ACTIVITIES 

1. The first activity was the creation of a website in Latin. At the beginning the students were 

divided into different working groups, each one self-consistent (each simulated a 

Newspaper Editing Team). The second step was a shared choice of the topics to be treated 

by each Team, then each Team had to write articles in Italian and immediately after translate 

them from Italian into Latin. A further step was the revision of the texts by all the members 
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of the several Teams together with the teacher and finally the students created the website 

by Google Sites app, chose the title of the web-newspaper, its logo and published the 

articles and also added some images ( please find here the website address: 

https://sites.google.com/d/1wkdzkRef5Dj3vRVoHrnOUItfdY0nax_/p/1jBnTQe7lxU8

VOKb51xMCEDf_zcra1x_z/edit ). 

The website is named "S.P.Q.R.", “Scriptorum PoetarumQue Res”. The contents that 

can be found in the homepage of the website are a high level overview of the project and 

some other sections (like World News, News from Italy, Local news, Sport, Art, "Books and 

poetry", etc.). The students mainly focused on the "Libri et poesis" (Books and poetry), the 

section where they uploaded the various reviews of the works read in class over the last 

two years: “Fables” of Phaedrus, “Aeneid”, “Aulularia” and “Maenechmi” by Plautus, “Fable 

of Cupid and Psyche”, " Conspiracy of Catiline” by Sallust. The web-site is obviously 

constantly updated. 

2. The second activity was the creation of a "fake" Facebook profile relating to the figure of 

Emperor Augustus. First of all the students studied Augustus’s life and his political choices 

in-depth. Then the teacher divided them into groups and distributed the several topics 

among the groups. Later the students were asked to create posts, comments and memes 

pretending to be Octavian Augustus himself. Finally, they (have) inserted their products in 

the fake profile by the appropriate app (Fakebook – Classtools). The profile was enriched 

with images relating to the Augustan age, some biographical data and a series of "friends" 

(following the principle behind the social network) chosen among the Emporor’s true friends, 

such as Mecenate or Marcellus, but also among his opponents such as Marcus Antonius or 

Messalla Corvinus. At the very end the teacher controlled the linguistic correctness and 

historical data by reviewing the posts, memes and comments with the students in class 

(please find here the Augustus' facebook profile: https://www.classtools.net/FB/1135-

bzJAJA ). Each group of students was given the task of creating two posts where the 

imaginary Augustus presents firsthand some carried out deeds of his or a new political 

position acquired, together with his personal comments, as if it occurred at that same 

moment or shortly before. At the bottom of each post, either an in-depth site or a video on 

the topic analysed is suggested. Each group also inserted comments / memes under the 

posts of the other groups, always in accordance and respect to the historical contents 

studied. 

DESCRIPTION OF THE DIGITAL SKILLS ACQUIRED BY THE STUDENTS 

The project had a strong impact on the enhancement of students' digital skills. It aimed to 

encourage students to acquire and strengthen those digital skills, essential for the active 

practice of digital citizenship. By simulating the use of social media and specific apps, the 

https://sites.google.com/d/1wkdzkRef5Dj3vRVoHrnOUItfdY0nax_/p/1jBnTQe7lxU8VOKb51xMCEDf_zcra1x_z/edit
https://sites.google.com/d/1wkdzkRef5Dj3vRVoHrnOUItfdY0nax_/p/1jBnTQe7lxU8VOKb51xMCEDf_zcra1x_z/edit
https://www.classtools.net/FB/1135-bzJAJA
https://www.classtools.net/FB/1135-bzJAJA
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students had the opportunity to learn a network of complex skills through the application of 

cognitive, emotional and behavioral processes. The Project was carried out in the course 

of integrated digital teaching, seen as an opportunity for personal growth rather than an 

obstacle, in particular by promoting the development of communication, collaboration and 

problem solving skills through independent learning about the functioning of the Net and 

multimedia resources. Other abilities, such as the ones to analyze, evaluate, share 

information in a responsible, creative and critical way have been promoted. Finally, the 

strengthening of the students’ digital skills had the aim of making them the protagonists in 

the process(es) of building new knowledge. 

ASSESTMENT 

The final outcomes of the team working activities of each group were assessed by specific 

(evaluation) grids, considering in particular the relevance of the contents proposed, the 

quantity and quality of historical and literary data, correctness, verisimilitude and reliability 

of each presentation. The performance of each member(s) of each team was under 

continuous observation (by the teacher) also through the use of grids for the ongoing 

monitoring of the work carried out by each student. The chosen criteria were: consciousness 

the role played and of the objectives to be achieved, (the ability to respond individually to 

joint work) teamwork skills acquired or to acquire, critical analysis of the results obtained, 

level of participation and punctuality in the realization of the product. 

 

 

 

 

MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN PREADAREA ONLINE 
Prof. Chiper Liliana - Școala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, județul Bacău 

 

         Internetul este un sistem informatic global, un univers virtual complex unde sunt 

accesibile informații din diverse domenii. Termenul Internet reprezintă prescurtarea 

denumirii în limba engleză a Rețelei Internaționale, adică Internațional Network. 

         Rețeaua Internet se extinde astăzi cu repeziciune în instituții, universități, școli și la 

domiciliu. Școlile dispun de laboratorul de informatică în care există cel puțin 10 calculatoare 

conectate la internet. În planul cadru este introdusă disciplina TIC (tehnologia informațiilor 

și comunicațiilor) care are drept scop instruirea elevilor cu privirea la rețeaua de calculatoare 

și la rețeaua informatică.  
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         Fiecare profesor poate folosi în cadrul orei informații sub formă de text, imagine sau 

înregistrare video care să-l ajute la o mai bună înțelegere a noțiunilor transmise.  

        Odată conectați la internet avem la dispoziție o gamă largă de servicii, ca de exemplu: 

accesul la World Wide Web (www) prescurtat Web, folosirea poștei electronice e-mail, 

conversația chat, participarea la videoconferințe. 

        Pentru a vizita site-ul de la adresa www.referat.ro se procedează astfel: în căsuța 

Adress din fereastra Internet Explorer se tastează adresa www.referat.ro și se apasă tasta 

Enter.  

       În fiecare pagină Web există legături care duc la alte pagini și sunt evidențiate pe 

monitorul calculatorului prin subliniere cu albastru. Când se așază cursorul mouse-ului pe 

o astfel de legătură, aceasta ia forma unei mâini.  

       Printre instrumentele de căutare pe Internet menționăm motoarele de căutare (search 

engine). Căutarea se realizează pe baza unor cuvinte cheie. Adresele celor mai cunoscute 

motoare de căutare sunt: www.google.com, www.google.ro, www.yahoo.com, 

www.altavista.com. 

       La disciplina limba română folosind motorul de căutare Google putem afla informații 

despre scriitori. În caseta de adrese din Internet Explorer se tastează www.google.ro. În 

caseta de căutare se introduce cuvântul cheie Ioan Slavici. Se alege butonul „pagini scrise 

în limba română“, apoi se apasă Enter sau butonul „căutare Google“. 

      Pe Web se pot găsi informații din domenii diferite, reviste, fotografii, produse 

multimedia, emisiuni, filme care pot să ne susțină în procesul instructiv-educativ pe noi, dar 

și pe elevi. Elevii accesează Internetul pentru efectuarea temelor, pentru căutarea unor 

cuvinte necunoscute, pentru traducerea unor termeni, pentru informații scrise, imagini și 

filme care să le completeze cunoștințele achiziționate în clasă sau care să vină în sprijinul 

pasiunilor pe care le au: melodii, înregistrări cu coregrafii ale unor dansuri, documentare cu 

biografii, filmări care îi învață să confecționeze diverse obiecte (partea practică în cadrul 

disciplinei Educație tehnologică).  

      În zilele noastre instruirea se poate face la distanță fără ca actul de predare-învățare să 

sufere foarte mult. Relația dintre profesori și elevi, profesori și conducerea școlii, profesori 

și părinți sau profesori și profesori se stabilește și prin aceste mijloace de comunicare, 

aplicațiile mai sus menționate. Pe Whatsapp în general directorul școlii își crează un grup 

și face comunicări către profesorii din instituție. Unele documente sunt trimise și pe e-mail. 

Alții aleg Messengerul. Ele economisesc timpul pentru că printr-un singur mesaj toată lumea 

este informată. Profesorul diriginte realizează legătura cu elevii clasei printr-un grup pe 

Messenger sau pe Whatsapp. Pot fi trimise fotografii, informații, documente. Cu părinții se 

alege cam aceeași modaliate de comunicare. 

http://www.referat.ro/
http://www.referat.ro/
http://www.google.com/
http://www.google.ro/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.google.ro/
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        În ultima vreme au fost create însă platforme speciale pentru învățământ care asigură 

un feedback permanent între elevi și profesor. Acestea sunt: Google Classroom (utilizat în 

special pentru teme), Meet, Zoom (pentru întâlniri față în față), Edmodo, Easyclass, Moodle, 

Canvas LMS, Schoology și Teams. Prin intermediul acestora profesorii și elevii pot colabora 

în privința temelor în particular fără să vadă ceilalți din clasă  răspunsul profesorului sau se 

pot face postări pentru întreaga clasă. Mai recent, aplicația Google Classroom prin 

intemediul căreia se postează teme către elevi și elevii încarcă documente sau poze cu 

temele pentru a fi trimise la verificat, este utilizată la scară largă de către cadrele didactice. 

       Prin intemediul aplicațiilor Zoom și Meet elevii pot vorbi, se pot vedea cu profesorul, și 

în același timp pot scrie la tablă, în chat, pot veni cu documente, poze din propriul calculator 

pe care să le prezinte sau cu filme și documente de pe Internet. Compania Google dă 

posibilitatea profesorilor și elevilor de a lucra anumite documente online după ce se 

autentifică, să le stocheze în memoria externă, Google Drive, iar la școală să le acceseze 

pentru a le putea folosi în cadrul orelor. Astfel ei nu mai au grija de a copia pe un stick 

informația, și să-l ia la școală cu ei.  

        Profesorul poate să își stocheze informațiile (testele, fișele, rezumatele) pe care le 

pregătește în fiecare an în calculator și să le reutilizeze îmbunătățindu-le în anii următori. 

De asemenea are nevoie să acceseze documentele emise de minister, anunțurile de la 

inspectorat, modelele de teste de la Evaluările Naționale din anii anteriori, trebuie să țină 

legătura cu ceilalți colegi din Cercul Pedagogic din care se află și este permanent conectat 

la Internet.  

      Savantul Albert Einstein (care a murit în anul 1955) exprima o temere pe care evoluţia 

tehnologică urma să o adeverească: „Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai 

importantă decât relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie de idioţi.” 

       Deşi ziua despre care vorbea Einstein a venit, în sensul că pentru mulţi oameni 

tehnologia este mai importantă decât relaţiile interumane, situaţia nu este generalizată şi 

depinde doar de noi ca acest lucru să nu capete amploare. 

       Internetul este o parte a lumii, și una foarte mare. Este vorba despre facilitarea traiului, 

despre cunoastere și evoluție, iar internetul ii poate ajuta pe cei mici cu siguranță.        
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PROIECTUL INTERNAȚIONAL ISA ROMÂNIA-NEPAL “ENERGIE DURABILĂ 
PENTRU VIITOR” 

 
Prof. Cireș Adriana - Școala Gimnazială Nr. 117 București 

 
Titlu care menționează dimensiunea internațională și o scurtă descriere a proiectului: 

 

Energia durabilă este practica utilizării energiei într-un mod care să satisfacă nevoia 

prezentului fără a compromite nevoia viitoarei generații. Energia regenerabilă este o 

energie durabilă care este produsă folosind resurse naturale care sunt înlocuite în mod 

constant și care nu se epuizează 

niciodată. Nepalul nu are rezerve de 

petrol și cărbune și este foarte dependent 

de sursele tradiționale, cum ar fi lemnele 

de foc. Nepalul, ca și România, are un 

potențial ridicat de a utiliza energie 

regenerabilă pentru a depăși dependența 

ridicată de combustibilii fosili și 

combustibilii tradiționali. 

http://ursulla.ro/avantaje-dezavantaje-internet.html
http://ursulla.ro/avantaje-dezavantaje-internet.html
https://intelligence.sri.ro/comunicarea-era-tehnologiei/
http://onisifor-ghibu.blogspot.com/2014/02/avantajele-si-dezavantajele-internetului.html
http://onisifor-ghibu.blogspot.com/2014/02/avantajele-si-dezavantajele-internetului.html
https://firmeromania365.ro/avantajele-si-dezavantajele-utilizarii-internetului/
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Acest proiect se concentrează pentru a obține informații despre energia 

regenerabilă, consumul și conservarea energiei și politicile guvernamentale privind energia 

durabilă. Acest proiect include, de asemenea, colaborarea cu școala parteneră 

internațională pentru a înțelege și analiza consumul de energie și pentru a evalua inițiativa 

guvernamentală a națiunii școlii partenere cu privire la energia regenerabilă.  

 

Tip: 

Proiect de colaborare cu un partener internațional 

Focalizare SDG: 

Energie accesibilă și curată (SDG - 7) 

Rezultate - la sfârșitul anului: 

Activități pe care elevii le vor putea realiza (cunoștințe și abilități): 

La sfârșitul acestui proiect, elevii vor putea:  

1. Descrie diferite tipuri de energie 

curată și regenerabilă și avantajele 

acesteia față de energia 

neregenerabilă; 

2. Prezenta diferitele surse de energie 

utilizate acasă, școală, transport, 

industrii, birouri și comparați în Nepal și 

în școala parteneră; 

3. Efectua un audit energetic acasă și 

compara, evalua și analiza raportul de 

audit al școlii partenere; 

4. Desfășura programe de conștientizare pentru maximizarea utilizării resurselor de energie 

regenerabilă;  

5. Compara și analiza politicile guvernamentale din Nepal cu privire la utilizarea energiei 

regenerabile în transporturi, industrie, birouri, școală și consumul casnic cu politicile țării, 

școlii partenereș găsi inițiativa luată de guvernul local pentru a încuraja oamenii să utilizeze 

energie regenerabilă. 

 

Descrierea succintă și clară a activității care va ajuta la realizarea rezultatelor învățării 

proiectate (cel puțin o activitate pentru fiecare rezultat al învățării): 

Activitatea 1 

● Elevii vr cerceta pe internet pentru a obține câteva informații și date cu privire la energia 

curată și prezente în clasă; 
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● Vor fi oferite elevilor orientări cu privire la energia accesibilă și curată și impactul acesteia 

asupra mediului; 

● Doamna Ganga Rimal, profesoară a JMES, va face un film cu instalația de biogaz acasă 

și va arăta în clasă. Ea va explica, de asemenea, știința din spatele fabricii de biogas; 

● D-nele Cireș Adriana și Năvrăpescu Irina vor împărții sarcini elevilor pentru a realiza esee, 

ppt-uri și desene pe tema proiectului. 

Activitatea 2 

● Elevii vor cerceta diferite surse de energie folosite acasă, la școală, transport, industrii, 

birouri din Nepal și școala parteneră folosind date secundare; 

● Constatarea va fi prezentată folosind diagrame comparative și diapozitive PowerPoint. 

Activitatea 3 

● Vor fi direcționați elevii cu privire la auditul energetic, procedura acestuia și utilizarea 

eficientă a consumului de energie; 

● Elevii vor crea un formular Google 

care va fi utilizat pentru a verifica 

consumul de energie la domiciliu; 

● Elevii vor colecta datele pe o perioadă 

de  două săptămâni de consum de 

energie la domiciliu; 

● Școala parteneră va fi orientată cu 

privire la auditul energetic. Elevii școlii 

partenere vor efectua auditul energetic 

la domiciliu; 

● Constatarea auditului energetic de la ambele școli va fi împărtășită reciproc prin întâlniri 

pe Zoom. Descoperirile vor fi apoi analizate folosind procentaje și instrumente statistice, 

cum ar fi diagramele cu diagrame și diagramele cu bare, iar rezultatele sunt discutate în 

sala de clasă virtuală pentru a evalua consumurile de energie din ambele țări. 

Activitatea 4 

● Elevii vor crea o conștientizare în rândul comunității locale și altor elevi cu privire la 

energia regenerabilă prin Zoom și medii sociale. 

Activitatea 5 

● Elevii vor cerceta politicile guvernamentale privind utilizarea energiei regenerabile în 

transporturi, industrie, birouri, școli și consumul casnic din Nepal și Romînia și o vor analiza. 

Activitatea 6 

● Un reprezentant al municipalității locale va fi invitat practic pentru o discuție de grup cu 

elevii, pentru a discuta despre diferite inițiative pe care municipalitatea le ia pentru a 
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promova energia regenerabilă. Elevii vor depune un memorandum municipalității prin care 

le vor cere să-și încurajeze cetățenii să folosească energie regenerabilă; 

● Elevii vor primi cursul de redactare editorială. Elevii vor scrie apoi un editorial pe tema - 

„Utilizarea energiei regenerabile și curate și importanța acesteia” pentru ziarul local din 

Damak.  

 

Luna și durata activității: decembrie 2020- aprilie 2021 

Clase implicate: clasa a V-a/a VI-a 

Țările implicate: Nepal, România 

Partenerii educaționali: - Școala JhapaModel, Kathmandu, Nepal 

Școala Gimnazială Nr. 117, București, România 

Subiecte acoperite cu legătură curriculară: științe, geografie, matematică 

Profesori responsabili și manageri de proiect: 

Jasmine Karanjit-manager de proiect (Școala JhapaModel, Kathmandu, Nepal) 

Kamleshwar Rajbanshi (Școala JhapaModel, 

Kathmandu, Nepal) 

Hemraj Bhandari (Școala JhapaModel, 

Kathmandu, Nepal) 

Dinesh Thapa (Școala JhapaModel, 

Kathmandu, Nepal) 

Cires Adriana-manager de proiect (Școala 

Gimnazială Nr. 117, București, România) 

 Năvrăpescu Irina (Școala Gimnazială Nr. 117, 

București, România) 

 

Metode de evaluare pentru a măsura rezultatul învățării în rândul elevilor: 

 1. Desfășurarea examenului MCQ și a întrebărilor și răspunsurilor; 

2. Evaluarea datelor statistice și a rezultatelor sondajului; 

3. Evaluarea prezentării elevilor, a raportului de audit și a raportului de vizită pe teren; 

4. Scrierea editorial; 

5. Formulare de evaluare a Consiliului britanic; 

6. Feedback-ul profesorilor, elevilor și comunității din cadrul școlii partenere din România. 

 

Dovezi care trebuie furnizate în portofoliu: 

 1. Rezultatul MCQ și Q&A; 

2. Chestionar sondaj; 
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3. Rezultatele sondajului; 

4. Diapozitive PowerPoint, diagrame; 

5. Raport de audit; 

6. Scrierea editorial; 

7. Fotografii; 

8. Dovezi video; 

9. Scrisoare de memoriu; 

10. Diagrama comparative; 

11. Raport de feedback; 

12. Raportul final al profesorilor.  

 

 

 

LOCUL ŞI ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR CLEMENTE MARICICA MONICA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” I.D. 
SÎRBU” PETRILA 

 

Familia este o instituţie universală, întâlnită pretutindeni şi îndeplinind aceleaşi funcţii 

principale: transmiterea moştenirii biologice şi culturale, asigurarea protecţiei materiale şi 

emoţionale pentru descendenţi, formarea unui climat de dezvoltare a personalităţii tuturor 

membrilor ei. În orice societate familia s-a distins ca grup specific caracterizat printr-o 

puternică sudură internă, menţinută atât prin acţiunea unor forţe interne, cât şi prin 

presiunea societăţii.  

Ca prima verigă a sistemului educativ familia are responsabilităţi clare şi diverse.  

Întrebarea care se pune este, dacă familia de astăzi are timp pentru îndeplinirea 

responsabilităţilor educative, dacă este pregătită să activeze constant ca un factor educativ. 

Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l înconjoară, primele norme 

şi reguli de conduită,  dar şi climatul social şi afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. 

Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii spirituale şi morale a personalităţii propriilor 

copii se menţine toată viaţa. Acest tip de relaţie este hotărâtoare şi prin faptul că familia 

mediază şi condiţionează comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu 

şcoala. Influenţele  educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta 

prin modele de conduită  oferite de membrii familiei, precum şi prin  climatul  psihosocial 

existent în  cadrul familiei. Este recunoscut faptul că strategiile educative la care se face 
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apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare măsură dezvoltarea 

personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor social şi moral.        

       Implicarea educațională a familiei este definită ca un set de activități pe care părinții 

le îndeplinesc cu scopul de a susține, direct sau indirect, procesul de instruire a copiilor. 

Cercetările arată că perioada dintre copilăria timpurie și prima clasă primară este crucială 

pentru dezvoltarea copilului. 

  În privința factorilor impliciți în adaptarea copilului la viața școlară, menționăm că 

aceștia trebuie să fie cunoscuți de învăţătoare și părinți, pentru a se evita dificultățile 

aferente „șocului școlarizării.” Din perspectivă bioecologică, se poate vorbi de o mulțime de 

factori: factori ce țin de comunitate, factori de natură familială și factori ce sunt legați de 

copil. Perioada școlară presupune luarea în considerare a influenței tuturor factorilor amintiți 

anterior asupra procesului de adaptare a copilului. Experiențele copilului anterioare 

începerii școlii reprezintă un factor care are un rol important în adaptare.  

Adaptarea școlară este un predictor important asupra succesului școlar. Atitudinea 

copilului față de școală este importantă pentru adaptarea sa și pentru o stare socială 

echilibrată. Copiii care au o percepție pozitivă despre școală vor avea performanțe școlare 

mai bune și se vor adapta mai bine din punct de vedere social decât cei care percep școală 

într-un mod negativ. Calitatea relațiilor dintre cadru didactic și copil, experiențele cu ceilalți 

școlari și atitudinea familiei față de procesul de învățare reprezintă factori care influențează 

percepția copilului față de școală.  

Cadrele didactice trebuie să ofere un model părinților, pentru ca aceștia să știe cum 

să acționeze. De asemenea, cadrele didactice au nevoie să fie familiarizate cu modelul 

părinților pentru a facilita modelarea în următoarele domenii: cum percep părinții 

comportamentul cadrelor didactice cu școlarii; cum se raportează ei ca familie la procesul 

de educație; cum privesc părinții cadrele didactice în comunitate; cum îndeplinesc rolurile. 

Simpla decizie de a se angaja în formarea relației este un pas major spre dezvoltarea 

relațiilor semnificative și pozitive cu părinții. Decizia de a stabili relații pozitive cu părinții 

schimbă perspectiva și fundamentează natura și frecvența interacțiunilor. Preocuparea de 

a interacționa frecvent cu familia este un indicator al grijii pentru aceasta. Comunicarea 

frecventă exprimă dorința cadrului didactic de a forma un parteneriat. Este important să știm 

că nevoile și scopurile părinților se modifică pe măsură ce copilul se dezvoltă.  
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SIGURANȚA ONLINE A ELEVILOR, PUNCT DE REPER ÎN DIGITALIZAREA 
EDUCAȚIEI 

Prof. Coman Ruxandra - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 
 
Tehnologia digitală și internetul ne influențează în mod constant existența noastră 

ceea ce generează atât efecte pozitive, cât și negative; cu alte cuvinte, o lume minunată, 

dar și periculoasă în același timp. În contextul creat de pandemia de COVD-19, când școlile 

au fost nevoite să-și închidă ușile sălilor de clasă, profesorii, copiii și părinții au fost provocați 

să se adapteze acestei situații fără precedent și să continue învățarea dincolo de școală, 

cu instrumente online, dar și cu motivație și cu răbdare. Când vorbim de educație, în acest 

cadru pandemic, considerăm că s-a creat oportunitatea activării rapide a resurselor 

online disponibile ceea ce i-a determinat pe profesori să găsească împreună soluții 

alternative de a comunica cu elevii și cu părinții acestora, de a planifica și de a învăța 

altfel. Pentru elevi și părinți, este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă cu 

resursele și tehnologia, pe care le avem toți la îndemână și pe care le folosim atât de 

puțin în scopuri de învățare, și un efort în formarea unui obicei al părintelui de a înțelege, 

de a susține consecvent copilul și de a face parte cât mai mult timp din viața lui de 

școlar. 

Ca atare, ar fi necesar să se desfășoare unele activități informative cu scopul de 

a fi dezbătute și clarificate aspecte care vizează riscurile asociate navigării fără 

restricții/iresponsabile în mediul online, modalitățile de recunoaștere a riscurilor, 

precum și a măsurilor de protecție și autoprotecție. Având în vedere importanța creșterii 

nivelului de siguranță în mediul online, copiii și tinerii trebuie să conștientizeze pericolele 

pe care le reprezintă diversele comportamente și responsabilitatea în spațiul virtual. 

 Siguranţa online este un concept major care implică multe ipostaze şi se poate referi la: 

siguranţa fizică – dreptul de a nu fi agresat fizic în niciun fel; siguranţa psihologică – 

internetul este un spaţiu liber şi puţin reglementat, unde putem întâlni lucruri supărătoare; 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001234/123483e.pdf
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reputaţia online - anumite lucruri postate de noi sau despre noi pe internet pot rămâne acolo 

pentru totdeauna şi ele pot avea consecinţe neplăcute, afectându-ne pe viitor din punct de 

vedere social sau profesional; identitate și proprietate – protecţie împotriva furtului de date 

personale şi a furtului de identitate. Informaţiile pot fi furate şi mai apoi folosite în diverse 

scopuri, cauzând multe probleme. Nu trebuie făcute publice:  

1. detalii personale cu privire la nume, data de naștere, adresa de domiciliu, programul și 

obiceiurile zilnice/de vacanță;  

2. informații legate de carduri și conturi bancare; 

 3. dezvăluirea parolelor – a. nu se folosește aceeași parolă pentru mai multe conturi; b. 

parolele se schimbă la câteva luni; c. se recomandă parole puternice (litere mari și mici, 

numere, caractere speciale combinate). 

Interesant, instructiv și ofertant, internetul e asemenea unui magician atotputernic, 

care, în mod instant, vine cu răspunsuri chiar la o chestiune pe care nu am dezvăluit-o decât 

parțial ecranului partener. Și totuși există reguli/interdicții asupra cărora profesorul trebuie 

să le atragă atenția elevilor ori de câte ori consideră util. De exemplu: pentru a ajunge la 

informația de care are nevoie, elevul (utilizatorul de internet), folosește diverse 

dispozitive/unelte, în contextul în care s-au creat mai multe categorii de resurse: informații, 

știri, divertisment, resurse educaționale. Dacă avem vedere că elevii trebuie să 

întocmească referate pentru fiecare materie, e clar că ei apelează la materialele publicate 

pe internet. 

Oare ce l-ar ajuta pe elevul nostru? În primul rând, să-și dedice mai mult timp căutării 

de resuse în mediul online; în al doilea rând, profesorul să-i ofere mai multe surse de 

inspirație în mediul virtual; în al treilea rând, să-i arate cum să identifice resursele de calitate. 

În plus, informația trebuie prelucrată sau dacă este folosită așa cum este, trebuie indicată 

sursa; orice informație trebuie verificată din mai multe surse. Astfel, elevul poate beneficia 

de aceste resurse extraordinare fără să se supună unor riscuri, fiind încurajat să-şi creeze 

propria opinie cu privire la ceea ce este adevărat sau fals. 

Conform ghidului, „Primii paşi în siguranţă în viaţa digitală”, pentru a-i ajuta pe copii 

şi pe adolescenţi să facă faţă pericolelor virtuale ar trebui să avem în vedere: informarea 

tinerilor referitoare la ameninţările online, în general, și la abilitățile necesare pentru evitarea 

unor astfel de situații; alegerea celor mai potrivite metode care să determine un 

comportament adecvat în mediul online; de asemenea, părinţii trebuie să iniţieze 

comunicarea și dialogul deschis cu copiii, pe teme legate de spaţiul online şi de dificultăţile 

întâlnite, să utilizeze programe de control parental şi de securizare a dispozitivelor şi a 

conturilor utilizate de aceștia pe internet. 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

39 
 

În concluzie, internetul a devenit o realitate în lumea contemporană, progresul 

tehnologic al dispozitivelor de comunicare este observat și adoptat imediat de tânăra 

generație, iar utilizat în condiţii de siguranţă, internetul poate fi acel instrument 

indispensabil de care au nevoie elevii pentru a se dezvolta sănătos şi pentru a-şi 

modela pozitiv personalitatea. 
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STILURILE DE ÎNVĂȚARE ÎN STUDIUL CHIMIEI 
Prof. Costina Carmen, Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu”, Vulcan 

 

                Fizica şi chimia ca discipline de învăţământ vizează observarea şi perceperea 

lumii în întregul său, cu componentele, procesele şi fenomenele caracteristice, ca şi 

învăţarea prin înţelegere şi aplicare. Prin intermediul acestor discipline, elevul începe să 

cunoască mediul în care trăieşte şi procesele din jurul său. Aceasta implică transformarea 

elevului din spectator, în actor al activităţii ştiinţifice. În acest fel se evidenţiază necesitatea 

pregătirii elevului nu ca pe un cercetător şi om de ştiinţă, ci ca pe un cetăţean care să 

utilizeze demersul ştiinţific în vederea înţelegerii şi participării active la viaţa socială. 

Experimentul este calea fundamentală de predare a fizicii şi chimiei, fiind considerat un 

„pilon” de susţinere al metodelor active. Profesorul trebuie să antreneze elevii nu numai în 

observarea directă a unui experiment, ci şi în executarea individuală şi pe grupe a 

experimentelor. 
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              Rolul profesorului este ca, în primii ani de şcoală, să-i inveţe pe copii ,,să inveţe’’ 

(ca atitudine generală) şi apoi cum să inveţe utilizând diverse tehnici de munca intelectuală. 

Autoinstruirea presupune un anumit grad de maturitate intelectuală și devine posibilă în 

perioada preadolescenţei şi adolescenţei. 

Astfel, utilizarea calculatorului în învăţământ conduce la deplasarea accentului de la un 

mediu de învăţare centrat pe profesor la unul centrat pe elev, în care profesorii nu mai 

reprezintă sursa - cheie de informaţie şi de transmitere a cunoştinţelor, ci colaboratori ai 

elevilor, studenţilor, aceştia transformându-se din receptori pasivi de informaţie în factori 

activi în propria lor educaţie. 

Pentru a fi eficiente, mijloacele TIC (internet si tehnologia comunicațiilor) trebuie combinate 

cu tehnologii şi metode tradiţionale, astfel incât să conducă la imbunătăţirea actului de 

predare și de învăţare, la partajarea cunoştinţelor și a informaţiei, la obţinerea unui grad 

sporit de flexibilitate a învăţământului pentru a răspunde necesităţilor sociale concrete, la 

scăderea costurilor educaţiei şi la îmbunătăţirea eficienţei sistemului de invăţământ.  

Ca mediu care intervine in procesul instructiv se disting două modalităţi de utilizare a 

calculatorului: 

1. modul direct în care calculatorul îndeplineşte sarcina de predare, prin intermediul unui 

soft educaţional; 

2. modul indirect in care calculatorul funcționează ca manager al instruirii. 

Folosirea calculatorului solicită un studiu aprofundat al temei și spirit de cercetare al 

elevului. Calculatorul nu poate însă înlocui profesorul, după cum cartea nu poate face 

să dispară lecţia de clasă și nici nu se poate substitui celorlalte mijloace de învăţământ. 

Practica, arată că, pe măsura dezvoltării tehnicii și tehnologiei invăţământului, sarcinile 

școlii și profesorilor cresc. Calculatorul poate să economisească timpul, elevii se pot corecta 

singuri când greşesc, dar să nu trebuie uitat că rolul profesorului este imens, deoarece elevii 

asimilează mai bine când sunt puşi să se corecteze unii pe alţii, când fiecare lucru neştiut 

de un elev creează o nouă problemă. Învăţarea cu calculatorul are deci un demers activ, 

sprijinit pe caracterul interactiv al dialogului om- mașină. Elevul învaţă fără emoţii, inhibiţia 

care apare în procesul ascultării tradiţionale , în faţa clasei şi a tablei dispare. Activitatea cu 

calculatorul fixează atenţia, solicită concentrarea și beneficiează de aceasta la momentul 

oportun.  

O modalitate de a obține rezultate mai bune la învățătură ar putea fi identificarea stilului de 

învățare al fiecărui elev. Pentru aceasta, profesorul prezintă un chestionar online referitor 

la aflarea stilului de învățare, iar elevii răspund la  chestionar prin  ,,da” sau ,,nu”, 

explicându-le faptul că este un mod de a-i ajuta să învețe mai bine.  

https://www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/ 

https://www.examenultau.ro/blog/da-acest-test-pentru-a-afla-ce-stil-de-invatare-ai/
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Se află apoi stilul de învățare , se studiază caracteristicile fiecărui stil și apoi se realizează 

curba pe grafic. După ce și-au descoperit fiecare stilul de învățare, elevii vor trece în tabele 

rezultatele obținute  cu caracteristicile celor trei stiluri de învățare: auditiv, vizual sau practic 

( tactil-kinestezic). Elevii sunt invitați să urmărească și filmulețul de pe canalul youtube aflat 

la adresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=bGxn9LEt8xo 

             În mod ideal, modul în care profesorii predau ar trebui să se potrivească cu modul 

în care elevii învață. Profesorii pot adapta stilurile de predare astfel încât să se potrivească 

cu stilurile de învățare ale elevilor. Se poate analiza relația dintre stilurile de învățare și 

trăsăturile de personalitate, pentru a înțelege mai bine caracteristicile elevilor, care le 

dictează stilul de învățare. Elevii pot adopta strategii diferite de învățare pentru diferite 

discipline sau în medii de învățare diferite.  

            Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia 

de predare aleasă la stilurile individuale de învățare ale persoanelor: Utilizarea ca metodă 

de predare a brainstormingului. Strategiile folosite pentru persoanele care învață:  

1. Tipul vizual  

-aceasta va fi o situație de învățare în care elevii se vor simți în largul lor, vor avea încredere 

în această strategie;  

-elevul este pus să-și noteze idei de la brainstorming folosind imagini și simboluri care au 

sens pentru ei.  

-elevul utilizează culori pe scheme pentru a indica zonele de legătură.  

2. Tipul auditiv  

-aceasta va fi o situație de învățare în care elevii se vor simți în largul lor, vor avea încredere 

în această strategie;  

- elevul este pus să-și noteze inițial pe scurt ideile și apoi să le dezvolte în propoziții care 

au sens pentru el;  

- elevul este pus să-și noteze ideea de la brainstorming și apoi s-o descrie cu propriile 

cuvinte; 

 - elevii pot vorbi și schimba idei dar fără să domine activitatea;  

- astfel de elevi pot fi folosiți pentru a-i stimula pe ceilalți în exprimarea ideilor  

3. Tipul practic  

- aceasta va fi o situație de învățare în care elevii se vor simți în largul lor, vor avea încredere 

în această strategie;  

- elevii își notează ideile/conceptele cheie de la brainstorming alcătuind o listă cu acțiunile 

necesare ordonându-le după gradul lor de prioritate;  

https://www.youtube.com/watch?v=bGxn9LEt8xo
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De asemenea, demonstrația și fișele de lucru sunt metode ce pot fi folosite eficient în 

corelație cu stilurile proprii de învățare ale elevilor. Rezultatele elevilor vor demonstra 

concordanța între strategiile folosite și stilurile de învățare ale elevilor. 

Ca sugestie de adaptare la categorii de elevi în risc se folosește învățarea diferențiată. 

În ajutorul învăţării diferenţiate, s-au folosit metode de învăţare adaptate stilurilor de 

învăţare şi particularităţilor individuale ale elevilor. De aceea, în etapa preliminară s-a 

aplicat un chestionar pentru stabilirea stilurilor de învăţare. Elevii cu stilul de învăţare vizual 

sunt ajutaţi de tot ce înseamnă fotografii, scheme, fragmente video. Elevii cu stil de învăţare 

practic sunt ajutaţi de modelare şi de rezolvarea de exerciţii şi probleme. 

Această metodă prin care elevii își descoperă propriul stil de învățare poate  fi  folosită și la 

chimie, deoarece se pot adapta strategiile didactice într-un mod cât mai diversificat pentru 

a veni în sprijinul elevilor. Se folosesc diagrame, hărți conceptuale,  scheme, tabele, 

experimente pentru a înțelege mai  bine  lecția predată.  

Profesorul poate folosi rezultatele obținute după aflarea stilului de învățare al elevilor la 

disciplina Chimie, astfel: 

A. Elevii care au obținut caracteristicile predominante stilului vizual,  pot fi ajutați să învețe 

mai ușor, dacă profesorul prezintă diagrame, postere, grafice prezentări power-point. 

B. Elevii care au obținut caracteristicile predominante stilului auditiv, pot fi ajutați să învețe 

mai ușor, dacă profesorul discută la clasă sau folosește metoda dezbaterii, demonstrației. 

C. Elevii care au obținut caracteristicile predominante stilului practic, pot fi ajutați să învețe 

mai ușor, dacă profesorul încurajează elevii să folosească fișe de lucru, activități 

experimentale. 

 

 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN LECȚIILE ON-LINE LA CLASELE PRIMARE 
 

 

Prof. înv. primar CROITORU MIHAELA –MARIA - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” 
–Petroșani 

 

Datorită faptului că în ultimul an totul s-a schimbat în jurul nostru și sistemul 

educațional a suferit anumite schimbări. Educația actuală se desfășoară în mai multe 

moduri: educație față în față, educație on-line. 

În educația față în față toată lumea învață la școală; în educația on-line toată lumea 

își desfășoară activitățile de învățate prin diverse platforme educaționale, utilizând 

dispozitive conectate la internet, comunicând în cadrul unor întâlniri virtuale. 
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În școala noastră, în această perioadă, clasele primare au lucrat față în față sau on-

line. Atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinți, toate schimbările apărute au 

fost adevărate provocări. Fiecare dintre aceste categorii implicate au fost nevoite să se 

adapteze din mers, să învețe noi modalități de învățare și să aplice totul atât în activitățile 

față în față, cât și on-line. 

Activitățile on-line se desfășoară sub două forme: sincron sau asincron. În ambele 

cazuri este necesară conexiunea la internet. Activitățile sincron sunt cele care au loc în timp 

real într-un mediu virtual, în cadrul unei întâlniri prin Zoom sau Teams (în școala noastră); 

pe când activitățile asincron sunt cele prin care se transmit materiale sau sarcini de lucru 

prin cadrul platformei educaționale Microsoft Teams , dar și prin aplicațiile Whatsapp sau 

Facebook, iar elevii le parcurg și le rezolvă când și cum doresc într-o anumită perioadă de 

timp.  

În continuare, iată câteva exemple de bună practică în lecțiile on-line la clasele primare. 

Utilizarea manualelor digitale care oferă pe lângă partea teoretică și exerciții scrise și 

diverse filmulețe educative și jocuri interactive: exemplu la clasa a II-a pentru orele de 

Comunicare în limba română https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP2/#p=102 sau exemplu pentru orele de 

Matematică și explorarea mediului https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP3/ . 

Utilizarea site-ului YouTube care oferă o gamă variată de materiale video pentru orice 

lecție și nu numai. Cel mai mult am utilizat acest site pentru prezentarea unor video-uri 

despre tot ce reprezintă mediul înconjurător, pentru prezentarea unor povești sau desene, 

pentru prezentarea unor cântecele și dansuri, pentru prezentarea unor lecții de matematică:                                                                                                                           

https://www.youtube.com/watch?v=r4qil1AJ_rA&t=334s . 

Utilizarea site-ului Explore.org care oferă posibilitatea de a viziona diverse filmulețe din 

orice colț al lumii, atât filmulețe înregistrate, dar și video-uri în direct. Cu ajutorul acestui site 

elevii au posibilitatea să vadă în realitate cum trăiesc anumite specii de animale: 

https://explore.org/livecams/currently-live/kitten-rescue-cam . 

Utilizarea aplicației Google Maps care ne ajută nu doar să aflăm distanța dintre două 

destinații sau ruta pe care ar trebui să o urmăm pentru a ajunge de la o destinație la alta , 

ci putem vizualiza din satelit destinația unde dorim să ajungem, putem chiar să vizualizăm 

zona pe care dorim să o vizităm în timp real, împrejurimile, clădirile, exteriorul și interiorul 

unor clădiri, interiorul unor parcuri, interiorul unor muzee, interiorul unor castele: 

https://www.google.com/maps/place/Humule%C8%99ti,+Moldova/@46.9975405,28.9754806,152

5m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40c97a69a9e99159:0x8628bf32b0adfbfb!8m2!3d46.9975405!4

d28.9754806 . 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP2/#p=102
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP2/#p=102
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP3/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP3/
https://www.youtube.com/watch?v=r4qil1AJ_rA&t=334s
https://explore.org/livecams/currently-live/kitten-rescue-cam
https://www.google.com/maps/place/Humule%C8%99ti,+Moldova/@46.9975405,28.9754806,1525m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40c97a69a9e99159:0x8628bf32b0adfbfb!8m2!3d46.9975405!4d28.9754806
https://www.google.com/maps/place/Humule%C8%99ti,+Moldova/@46.9975405,28.9754806,1525m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40c97a69a9e99159:0x8628bf32b0adfbfb!8m2!3d46.9975405!4d28.9754806
https://www.google.com/maps/place/Humule%C8%99ti,+Moldova/@46.9975405,28.9754806,1525m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40c97a69a9e99159:0x8628bf32b0adfbfb!8m2!3d46.9975405!4d28.9754806
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Utilizarea aplicațiilor WordWall și Liveworksheets care ne ajută să creăm sau să 

utilizăm jocuri sau fișe de lucru gata create la toate disciplinele sau la toate clasele: 

https://wordwall.net/resource/10071626/alfabetul – exemplu de joc prin care este aprofundat 

alfabetul; https://www.liveworksheets.com/cc1733567qm - exemplu de test de verificare a 

împărțirii numerelor naturale. 

Utilizarea platformelor Edpuzzle și Nearpod prin care putem crea sau putem să utilizăm 

materiale gata create pentru lucrul cu elevii atât în timpul activităților sincron, cât și în timpul 

activităților asincron. Elevii lucrează individual, iar profesorul are posibilitatea să verifice în 

același timp ceea ce face elevul. Materialele create cu ajutorul acestor platforme se axează 

pe utilizarea unor video-uri care pot fi modificate adăugându-li-se pe parcursul vizionării 

diverse momente de gândire, întrebări cu răspunsuri multiple sau răspunsuri libere sau altfel 

de cerințe: https://edpuzzle.com/media/60abc9cc28d56b41611c5006 - moment în cadrul unei 

lecții în care se discută despre povești și personaje într-o lecție de recapitulare. 

Utilizarea aplicației Padlet care ne oferă posibilitatea să stocăm mai multe materiale într-

un perete virtual. Se poate folosi la orice tip de activitate și la orice clasă. 

       

În realizarea primului padlet elevii au utilizat site-ul Youtube pentru a-și prezenta cântecelul 

preferat; iar în realizarea celui de-al doilea au utilizat aplicația WordArt, pentru  realizarea 

unui creator de cuvinte despre personajul preferat din povestea îndrăgită. 

Resursele prezentate sunt doar o parte din instrumentele digitale folosite la clasele primare 

în activitățile on-line. Chiar dacă nu am lucrat cum eram obișnuiți, am reușit să continuăm 

învățarea într-un mediu virtual plăcut. 

Bibliografie: 

Experiența proprie în activitatea on-line 

www.google.ro 

Curs Intensiv de educație digitală pentru învățământ primar  

 

EDUCAŢIA FINANCIARĂ, UN MIJLOC DE SCHIMBARE ŞI ASCENSIUNE ÎN 
CARIERĂ 
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https://www.liveworksheets.com/cc1733567qm
https://edpuzzle.com/media/60abc9cc28d56b41611c5006
http://www.google.ro/
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Prof. Dacia-Petronela Costea, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

 

Educaţia financiară este despre capacitatea de a înţelege cum funcţionează banii şi arta investirii şi 

gestionării acestora în scopuri financiare solide. Indiferent de profesia pe care o avem, fiecare dintre 

noi intră în contact cu domeniul finanţelor. În momentul în care eşti plătit pentru ceea ce faci şi 

foloseşti banii pentru a achiziţiona bunuri sau servicii, intri în lumea finanţelor.  

Termeni precum administrarea veniturilor, prioritizarea şi planificarea cheltuielilor, economisire şi 

investiţii, nu ar trebui să lipsească din vocabularul nimănui. Educaţia financiară te învaţă cum 

funcţionează banii, de unde provin, cum să îi administrezi eficient şi cum să îi înmulţeşti investindu-

i. Educaţia şi planificarea financiară te ajută să răspunzi la întrebări precum: cât cheltuieşti şi pe ce, 

cât trebuie să economiseşti, când, cât şi dacă ar trebui să te îndatorezi şi unde ar trebui să îţi investeşti 

economiile? 

Prin intermediul unei varietăți de activități și instrumente menite 

să susțină stiluri de învățare diferite, elevii își dezvoltă concepte 

economice, înțeleg mai bine rolul banilor în societate, consumul 

și economiile, învață cum să fie mai responsabili și să își 

gestioneze corect resursele, luând în același timp decizii 

raționale privind finanțele proprii. De asemenea, elevii învață 

cum să se pregătească pentru viitorul lor financiar și, totodată, 

cum să folosească responsabil și în siguranță produse și servicii 

financiare.  

Educația financiară are drept scop dezvoltarea competențelor necesare pentru ca elevii să înțeleagă 

mai bine relația dintre ceea ce învață la școală și participarea lor activă la evoluția economiei globale. 

Ei sunt încurajați să fie creativi pentru a-și dezvolta concepte economice și abilități de gestionare a 

banilor și, de asemenea, pentru a înțelege fucționarea societății și a-și identifica aspirațiile 

profesionale. 

Un obiectiv important al educației financiare este 

susținerea tinerilor în dobândirea capacității de a lua 

decizii înţelepte pentru viitorul lor financiar. Aceștia îşi 

îmbunătăţesc cunoştinţele despre produse şi concepte 

financiare (cum ar fi: bugete, planificare, economisire 

şi investire a banilor personali, venituri şi cheltuieli, 

carduri de debit/credit, asigurări etc.), dar și despre 

planificarea unei carierie în domeniul financiar. 

Odată cu evoluţia tehnologiei a evoluat şi accesul la 

produsele financiare complexe. În prezent poţi accesa produse 

financiare fără să te prezinţi la instituţiile care le oferă. De aceea 

trebuie să fii sigur că înţelegi produsele pentru care optezi şi să te 

asiguri că generaţiile tinere, care au acces nelimitat la tehnologie, 

conştientizează importanţa educaţiei financiare. 

În cadrul săptămânii „Școala Altfel” care s-a desfășurat online am 

desfășurat împreună cu  elevii din clasa a XI-a C activități de educație 

financiară, prezentându-le evoluția banilor de-a lungul timpului. În 

prezentarea ppt pe care am transmis-o prin intermediul platformei 

Teams, am inserat linkuri utile pe care elevii să le poată accesa, 

completându-și cunoștințele cu informații noi despre apariția și 

evoluția banilor, necesitatea utilizării banilor ca mijloc de schimb, funcțiile banilor, monede și 

bancnote care au existat de-a lungul timpului, curiozități despre bani. 

Astfel, evoluția istorică a banilor a fost urmărită atât în prezentarea ppt pe care am realizat-o, cât și 

cu ajutorul unei prezentări ppt disponibilă pe link-ul https://prezi.com/sb8pimobhcoq/aparitia-si-

evolutia-banilor-in-lume/. Evoluția istorică a banilor în România am completat-o cu ajutorul unui 

filmuleț disponibil pe următorul link: https://youtu.be/o2bWDNJMyLs 

https://prezi.com/sb8pimobhcoq/aparitia-si-evolutia-banilor-in-lume/
https://prezi.com/sb8pimobhcoq/aparitia-si-evolutia-banilor-in-lume/
https://youtu.be/o2bWDNJMyLs
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Tot datorită internetului au urmărit care sunt monedele și bancnotele aflate în circulație în România, 

inclusiv emisiunile monetare cu caracter comemorativ disponibile pe următorul link distribuit pe 

platforma Teams: https://www.bnr.ro/Monede-si-bancnote-in-circulatie-724.aspx 

În cadrul școlii online, evaluarea am realizat-o pe baza pe baza unor 

teste online create prin intermediul aplicațiilor pachetului Office 365 

oferit de Microsoft 365, dar și utilizând fișele de lucru create cu 

ajutorul platformei Wordwall. Predarea, învățarea cât si evaluarea 

online fără utilizarea unor aplicații atractive nu îl țin pe elev conectat 

la activitate. Este foarte importantă utilizarea unor astfel de aplicații, 

deoarece elevul este pus în situația de a accesa link-rile puse la 

dispoziție sau de a le căuta singur, astfel realizându-se și învățarea prin 

descoperire. 

Un test de evaluare online pe care l-am utilizat la clasă este disponobil pe următorul link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ExC8KyzSXUSn8Urml_WcV-

I23OVTvsZOnjf3Dadho25UMEQ2U0FXSjhRSk5VRFdaWUtNWEdKUFQ1Ui4u 

 
 

Exemple de fișe de lucru realizate cu ajutorul platformei Wordwall: 

-Fișa de lucru nr. 1 – Resursele financiare: https://wordwall.net/ro/resource/17126207 

-Fișa de lucru nr. 2 – Resursele financiare: https://wordwall.net/ro/resource/17126807 

-Fișa de lucru nr. 3 – Resursele financiare: https://wordwall.net/ro/resource/17127604 

 

https://www.bnr.ro/Monede-si-bancnote-in-circulatie-724.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ExC8KyzSXUSn8Urml_WcV-I23OVTvsZOnjf3Dadho25UMEQ2U0FXSjhRSk5VRFdaWUtNWEdKUFQ1Ui4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ExC8KyzSXUSn8Urml_WcV-I23OVTvsZOnjf3Dadho25UMEQ2U0FXSjhRSk5VRFdaWUtNWEdKUFQ1Ui4u
https://wordwall.net/ro/resource/17126207
https://wordwall.net/ro/resource/17126807
https://wordwall.net/ro/resource/17127604
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Bibliografie: 

https://mrfinance.ro/educatia-financiara/ 

https://profitpoint.ro/educatia-financiara-importanta-ca-cei-7-ani-de-acasa 

 

 

 

 

 

PERICOLE LA UN CLICK DISTANȚĂ 
 

prof. înv. primar Damian Aurelia-Liliana - Școala Gimnazială Vădeni, jud. Brăila 
 

 

Apariția internetului marchează un moment decisiv în evoluția societății, prin 

revoluționarea sistemele informaționale, activităților și proceselor economice, dar mai ales 

a dimensiunii umane, oferind o nouă perspectivă asupra mijloacelor de comunicare și 

divertisment. Alături de numeroasele avantaje și oportunități determinate de dezvoltarea 

internetului, există și o serie de factori de risc, care ignorați, pot conduce la consecințe 

grave. O astfel de problemă, ce derivă din revoluționarea modului de a interacționa prin 

intermediul internetului, extrem de frecvent întâlnită și cu implicații foarte grave asupra 

sănătății fizice, dar mai ales psihice a copiilor și adolescenților, este hărțuirea cibernetică 

sau cyberbullying. 

Cyberbullying-ul, după cum sugerează și denumirea, se referă la o formă a hărțuirii 

tradiționale, manifestată însă la nivel informatic, prin intermediul internetului și altor 

https://mrfinance.ro/educatia-financiara/
https://profitpoint.ro/educatia-financiara-importanta-ca-cei-7-ani-de-acasa
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tehnologii moderne. Termenul a fost lansat de Bill Belsey, specialist canadian în educație, 

definindu-l astfel: “Cyberbullying-ul implică utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale pentru a sprijini un comportament deliberat, repetat şi ostil desfăşurat de 

către un individ sau grup, care este destinat să aducă prejudicii altor persoane.” O altă 

definiție a cyberbullying-ului se referă la „diferite forme de abuz psihologic comis prin acte 

de hărțuire transmise prin tehnologiile de informare și comunicare, cum ar fi Internetul, 

telefonul mobil sau rețelele de tip wireless ori bluetooth. Acestea sunt acte de violență și se 

fac în scopul amenințării, intimidării sau insultării victimelor. Ele au un caracter repetitiv 

putând fi comise atât de către indivizi cât și de grupuri de persoane.” Totodată, conform 

siteului www.stopcyberbullying.com, termenul de cyberbullying se folosește doar atunci 

când părțile implicate sunt copii sau adolescenți, în cazul adulților folosindu-se termeni 

distincți, precum cyber-harrasment sau cyberstalking. 

Fenomenul cyberbullying se întâlnește la nivelul: website-urilor personale; blog-uri; 

e-mail-uri; texte;  site-uri de natură socială;  site-uri destinate convorbirilor (chat rooms);  

mesaje; fotografii; jocuri video. 

Tipuri de cyberbullying: 

 Hărțuirea ( trimiterea de mesaje ofensatoare, nepoliticoase și jignitoare într-un mod 

abuziv; publicarea comentariilor răutăcioase sau umilitoare cu privire la posturi, 

fotografii și pe chat; manifestarea unui comportament ofensator pe site-urile de 

jocuri); 

 Denigrarea ( postarea sau trimiterea de informații false și rău-intenționate despre un 

alt copil; utilizarea de fotografii ale unui copil cu scopul de a ridiculiza, de a răspândi 

zvonuri false și bârfe); 

 Iritarea (utilizarea, în mod intenționat, a unui limbaj extrem de agresiv cu scopul de 

a crea o luptă de putere; agresorul urmărește să provoace reacții și să pună 

interlocutorul în dificultate cu scopul de a râde de el); 

 Excluderea ( eliminarea, în mod intenționat, a unui copil dintr-un grup de discuții 

online, mesaje de grup, aplicații sau jocuri); 

 Intimidarea prin răspândirea de zvonuri și bârfe  (răspândirea de mesaje ofensatoare 

prin email, aplicații, rețele sociale către un număr mare de copii); 

 Furtul de identitate  (folosirea identității online a unui alt copil (prin spargerea de 

conturi ale acestuia: email, rețele sociale etc.) cu scopul de a trimite sau posta un 

material jenant despre alți copii; realizarea de către agresor a unui cont / profil fals 

(pe rețele sociale, aplicații sau website-uri) cu utilizarea fotografiilor / materialelor 

video ale unui copil în scopuri neadecvate); 
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 Expunerea sau șiretlicul ( distribuirea de informații personale / intime, fotografii sau 

materiale video despre un copil; păcălirea unui copil în a oferi informații personale / 

intime, fotografii sau materiale video cu scopul de a le distribui, ulterior, altora); 

 Persecutarea ( trimiterea de mesaje care includ amenințări de vătămare, hărțuire, 

intimidare); 

 Șantajul sau ademenirea ( antrenarea unui copil în discuții intime cu scopul de a-l 

expune gradual la material cu conținut sexual și, ulterior, șantajarea acestuia cu 

trimiterea materialelor către părinți); 

 Trolling ( provocarea fără motiv, lansarea unei discuții cu scopul de a crea un conflict 

de idei); 

 Sexting  (răspândirea unor mesaje cu un conținut sexual explicit). 

Spre deosebire de alte forme de bullying, cyberbullying-ul are un caracter permanent și 

anonim, care face ca impactul său negativ să fie uriaș: 

 Depresii sau tulburări de anxietate - sentimente acute de tristețe, însingurare, teamă 

și îngrijorare; 

 Dificultăți de somn și alimentație - somn puțin și agitat, dificultăți de trezire dimineața, 

înainte de a pleca la școală; pierderea poftei de mâncare sau dimpotrivă, mâncat 

compulsiv; 

 Pierderea interesului față de activitățile preferate (joacă, citit, plimbări, ieșiri cu 

prietenii etc.); 

 Probleme de sănătate (dureri de cap, febră, greață, dureri de stomac); 

 Scăderea nejustificată a rezultatelor școlare, alături de absenteism sau chiar refuzul 

de a merge la școală. 

În ceea ce îi privește pe copiii care sunt autorii comportamentelor de cyberbullying, este 

întâlnită adesea o agravare a comportamentelor violente, de risc, și în mediul offline, pe 

măsură ce aceștia intră în anii adolescenței. Astfel, copiii care au experiențe de a agresa, 

online sau offline, sistematic colegii, au șanse ca în adolescență și la vârsta adultă să: 

consume alcool și alte substanțe cu risc crescut pentru sănătatea lor fizică și emoțională; 

aibă comportamente violente și delincvente, de vandalism, violență fizică extremă, furt, 

abandon școlar;  devină adulți cu risc crescut de comportament ilegal, violență domestică 

și abilități minime de menținere a unui loc de muncă. 

Copiii care sunt victimele unui comportament de cyberbullying, vor prezenta adesea 

semne similare celor ce apar în situațiile de bullying tradițional. De asemenea, ei vor evita 

adesea discuțiile cu privire la activitatea lor online, vor manifesta emoții de iritare, furie, 

tristețe, nemulțumire, de obicei imediat după ce folosesc computerul sau orice alt dispozitiv 
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de comunicare. De asemenea, frecvența sau durata activităților în online poate să scadă 

brusc într-o situație de cyberbullying. 

 

 

 

Bibliografie: 

Telefonul copilului.ro 

Ora de net.ro 

www.stopcyberbullying.com 

 

 

 

 

INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA COMPETENȚELOR PE INTERNET 
 

Prof. Damian Carmen - Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Petroșani 
 

Test sumativ Unitatea de învățare   Terra, o planetă în transformare   Hidrosfera 

 Ce am vizat?  

1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite  

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau 

indirect  

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple  

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice  

3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice  

4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii  

4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte noi/situaţii reale de viaţă 

Ce rezultat am obținut? 

8 elevi au dobândit 

 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite  

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau 

indirect  

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple  

49 elevi au dobândit 

1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite  
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1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau 

indirect  

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple  

3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice  

4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare 

 4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii  

27 elevi au dobândit 

1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite  

1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice observate direct sau 

indirect  

2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple  

3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice  

3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice  

4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare 

4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte noi/situaţii reale de viaţă 

 

Clasa Nr. elevi Note sub 5 Note 5-7 Note 8-10 

a V-a  A 24 2 12 10 

a V-a  B 22 3 11 8 

a V-a  C 25 3 13 9 
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Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? 

mai mare atenție stilurilor  de învăţare diferite în funcţie de condiţiile variate.  

caracteristicile individuale ,  intervalul de timp şi la modul în care elevii pot învăţa cel mai 

bine. 

atenție la stimulii exteriori în timpul studiului, la modul în care elevii procesează 

informaţia poate influenţa şi el capacitatea de învăţare.  

 

 

 

BAREM DE CORECTARE TEST SUMATIV HIDROSFERA V 

 

Se acordă 0,25p pentru fiecare răspuns corect 

1. Se acordă 0,25p pentru fiecare răspuns corect 

2. Se acordă 0,50p pentru fiecare răspuns corect  Mureș, Jiu 

       C. Se acordă 0,35p pentru fiecare răspuns corect   

      a.lac glaciar, b. maree, c.aisberg, d.valuri, e. fluviu 

 

Se acordă 0,25p pentru fiecare răspuns corect  1  Parana, 2 Amazon, 4 Mississippi, 6  Sf. 

Laurențiu, 7 Mackenzie, 9 Nil, 13 Volga, 15 Enisei 

Se acordă- 0,50p -imaginație, 1p – identificarea importanței apei, 0,50- cursivitate 
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Rezultate test sumativ Hidrosfera
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TEST SUMATIV HIDROSFERA V 

Completează propozițiile următoare cu răspunsul corect    1p 

Hidrosfera este............................................. 

Valurile sunt ......................................................provocate de............... 

Oricare râu sau fluviu este alcătuit din.............................................. 

Din marginile calotelor glaciare se desprind bucăți mari de gheață numite.............. 

Analizează reprezentările de mai jos și răspunde următoarelor cerințe:     2p 

   

1.Identifică pe harta A oceanele notate cu litere de la a la d. 

2. Numește două râuri care curg pe teritoriul județului Hunedoara 

C.Recunoașteți imaginile notate cu litere de la a la e și  scrieți în dreptul lor ce reprezintă 

acestea.          2p 

                           b.                                                c. 

      

   d.                                                         e. 

     

 

D.Identificați pe harta de mai jos fluviile notate cu cifrele 1,2, 4, 6,7, 9,13,15 

 2p 
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E.Imaginează-ți o zi din viața ta fără apă. Descrie ce probleme ai întâmpina. 2 p. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu            Timp de lucru- 40 de minu 

 

 

 

 

   

 ROLUL ŞI SIGURANŢA COPIILOR PE INTERNET 
 

prof. înv. preşcolar –Dan Cristina Rozalia-Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” 
Petroşani 

 

  Calculatorul cu acces la internet este un element caracteristic al vieţii moderne. 

Mulţumită acestuia, copilul cunoaște lumea, învaţă, se joacă. Părţile pozitive ale internetului 

sunt foarte multe, însă acesta atrage după sine și multe pericole pentru fiecare utilizator. 

Pentru a-i proteja pe copii de pericolele spațiului 

cibernetic, este bine să-i învățăm regulile utilizării sigure 

a internetului. 

1. Este recomandat ca un copil să descopere internetul 

împreună cu părinții. Pot găsi împreună părțile pozitive și 

sigure. Chiar învățatorul poate propune accesarea unor 

site-uri sigure, adecvate vârstei copiilor.  

2. Elevii trebuie să știe că nu toate informațiile care circulă 

pe internet sunt credibile. 

Recomandăm ca un copil la această vârstă să nu utilizeze reţelele de socializare, din 

motivele menţionate anterior. Dacă, însă, părinţii aprobă o astfel de activitate, trebuie avute 

în vedere următoarele aspecte: copiii trebuie să fie foarte atenți atunci când își fac noi 

cunoștințe pe internet! Să nu aibă încredere în persoanele cunoscute în acest mod și nici 

să nu creadă ceea ce spun acestea. 
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3. Copilul nu trebuie să transmită nimănui datele personale, fără acordul părinților!  

4. Părinții trebuie să fie înțelegători cu copiii, în cazul în care aceștia intră din greșeală pe o 

pagină neadecvată. Copiilor trebuie să li se explice cu calm latura dăunătoare a acestor 

conținuturi.  

. Echipa YouTube a realizat acest lucru și a creat YouTube Kids, o aplicație care cuprinde 

doar conținut destinat copiilor.  

Majoritatea copiilor se joacă acum de pe telefon, iar acestea pot să nu fie adecvate pentru 

vârsta lor sau mai rău, pot fi foarte violente. Nu îl lăsa să se joace niciun joc fără să-l verifici 

întâi și să te asiguri că este potrivit pentru copil. 

5. Arată-i că poate să aibă încredere în tine! 

Protejează-l pe copilul tău online și ajută-l să evite greșeli pentru care ar putea plăti scump 

luni sau chiar ani de zile. 

 6. Oferiți copiilor posibilitatea să se distreze și să-și exprime propria părere!  Încurajați 

copilul dvs. să folosească instrumentele digitale care îi permit să facă mișcare, precum 

înregistrări video online cu exerciții pentru copii și jocuri video care necesită efort fizic. 

Atunci când ţi se solicită, de către prieteni sau străini, online sau offline, nu divulga niciodată 

parolele şi ID-urile de cont! 

Nu dezvălui nicio informaţie de identitate personală în numele tău de utilizator, cum ar fi 

data ta de naştere, hobby-urile, oraşul natal sau şcoala frecventată!. 

În orice schimb de informaţii, precum prin e-mail sau pe chat, nu oferi nicio informaţie 

personală despre tine sau despre altcineva! 

Nu partaja fotografii cu tine, familia ta sau domiciliul tău cu persoanele pe care le întâlneşti 

online! 

Nu deschide niciodată e-mail-uri care provin din surse necunoscute şterge-le!. 

Dacă primeşti comentarii răutăcioase sau ameninţătoare online, nu răspunde! 

La fel cum un copil poate întâlni agresiune sau comportament agresiv din partea altor elevi 

la şcoală, acesta poate fi supus agresiunii online. Aşa-numiţii „agresori cibernetici” pot 

trimite vorbe sau imagini jignitoare şi crude prin intermediul Internetului. 

 Este la latitudinea părinţilor să decidă ce controale să pună în aplicare şi când să devină 

indulgenţi pe măsură ce copiii cresc şi se maturizează în procesul de luare a deciziilor. 

 

Bibliografie:,,Siguranţa copiilor pe internet-Centru de investigaţii şi consultanţă,,SocioPolis,, 

                       Studiu privind utilizarea Internetului de către copii- Fundaţia ,,Salvaţi copiii,, 

                       Folosirea creativă, utilă şi sigură a internetului de către copii-,,Salvaţi copiii,, 

 

 

https://www.youtube.com/yt/kids/
https://www.unicef.org/globalinsight/stories/rethinking-screen-time-time-covid-19
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚAREA ON-LINE LA PREȘCOLARI  
 

 

Prof.înv.preșcolar: Dan Ionela Elisabeta - Școala Gimnazială ” I.D.Sîrbu”-Structură 
Grădinița PN și PP nr. 1, Petrila 

 

 
Educația on-line, această nouă abordare, trebuie să fie direcționată în spiritul 

dezoltării atât a elevilor cât și a cadrelor didactice, deoarece nimeni nu a fost pregătit pentru 

o astfel de învățare în mediul on-line în totalitate. Pe parcursul activităților am folosit diferite 

resurse în format digital care au fost de folos preșcolarilor. 

Deoarece în ziua de astăzi avem copii din ce în ce mai pasionați de gadgeturi smart, 

aplicații interesante, jocuri on-line spectaculoase aceștia rezonează destul de greu cu 

vechile metode de învățare. Preșcolarii învață cu plăcere folosind platformele on-line 

deoarece pot fi accesate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile și pot fi folosite cu 

succes și în activitățile față în față, deoarece îi încurajează pe aceștia să aibă o atitudine 

pozitivă față de învățare. 

 Prin învățarea on-line putem distinge unele avantaje printre care amintim: 

 Distribuirea rapidă a materialelor. 

 Elevii intră în posesia materialelor foarte usor și anume printr-o simplă accesare. 

 Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință. 

 Folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului. 

   Dar și unele dezavantaje: 

 Lipsa comunicării reale/fizice. 

 Dificultăți în utilizarea tehnologiei. 

    Pentru desfășurarea activităților în mediul on-line pot fi folosite platforme educaționale 

cum ar fi: 

 Kinderpedia 

 Google Classroom 

 ZOOM 

-Rețele de comunicare în mediul on-line: 

*grupuri de facebook 

*grupuri de messenger 

*grupuri de whatsapp 

  Pentru alegerea activităților on-line trebuie să se țină cont de anumite reguli: 
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-Conținuturile să fie cât mai pe înțelesul copiilor și ale părinților; 

-Să se alterneze mijloacele de realizare a activităților propuse(PPT-uri cu jocuri de mișcare, 

activități practice sau artistico-plastice, filmulețe); 

-Folosirea moderată a platformelor și site-urilor educaționale; 

-Sugerarea unor activități sau jocuri ce se pot desfășura în aer liber; 

-Utilizarea unor materiale care se se regăsesc în orice casă sau în natură; 

-Se va evita suprasolicitarea părinților sau adulților în grija cărora se află copiii; 

-Activitățile propuse nu sunt obligatorii; 

-Acestea vor avea o tematică atractivă și un nivel de complexitate moderat. 

          Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 

- Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 

- Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini) 

- Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, proiecte) 

- Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de 

proiecte) 

- EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de 

învățare sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul 

video) 

- Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare interactivă 

Are elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, realitate 

virtuală, obiecte 3D, simulări PhET) 

- Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 

- Google Jamboard (tablă interactivă) 

- Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 

- Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale) 

- Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 

 

 

Bibliografie: 

Învățarea online – exemple de bune practici – EDICT 

 

Mihaela Brut – Instrumente pentru e-learning, Ghidul informatic al profesorului modern, 

Editura Polirom, Iași, 2006. 

 

VULNERABILITĂȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PE INTERNET 
 

https://edict.ro/invatarea-online-exemple-de-bune-practici/
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PROF DANIELA BARBU  - ȘCOALA GINAZIALĂ VĂDENI, JUD. BRĂILA 
 

Internetul și noile dispozitive devin din ce în ce mai prezente în felul în care 

relaționăm și comunicăm. Acum, mai mult ca niciodată, cadrele didactice, elevii și părinții 

folosesc internetul pentru a se conecta, pentru a partaja informații și chiar pentru a învăța. 

Există numeroase discuții în spațiul public pe această temă, însă două întrebări sunt 

oarecum absente din conversație: „Cum afectează învățarea la distanță confidențialitatea?”, 

„Care sunt pașii pe care părinții, elevii și profesorii îi pot face pentru a construi un mediu 

online sigur?”  

Deși gestionarea securității rețelei și dispozitivelor școlii revine managementului 

instituțiilor de învățământ, cu toții știm că în practică sunt multe situații în care nu există un 

administrator IT desemnat sau în care multe dintre dispozitivele folosite sunt personale, fie 

ale cadrelor didactice, fie ale elevilor.  

Indiferent de apartenența dispozitivelor, ele cu siguranță conțin date confidențiale 

despre elevi, părinți și chiar despre alte cadre didactice, motiv pentru care este foarte 

important ca acestea să fie securizate. Deși nu toți suntem specialiști în domeniul IT, există 

o serie de riscuri pe care este important să le cunoaștem, precum și o serie de măsuri pe 

care le putem lua pentru a fi în siguranță în mediul online.  

În rândurile ce urmează, vă invităm să explorăm împreună cele mai întâlnite 

vulnerabilități din mediul online în ceea ce privește securitatea cibernetică. Cunoașterea 

acestor fenomene vă va ajuta mult în asigurarea unui grad sporit de securitate și protecție, 

atât a datelor dvs. personale, cât și ale elevilor.  

Phishing  

Phishing-ul este de departe cea mai comună și poate cea mai periculoasă înșelătorie. În 

situația unei tentative de phishing, utilizatorul va primi un email (poate fi și SMS) prin care 

este rugat să se conecteze la un cont sau să-și verifice datele personale. Email-ul primit va 

crea impresia că vine din partea unei instituții reale, precum o bancă, o organizație 

guvernamentală sau o rețea socială. Email-ul va îndemna persoana să acceseze un site 

fals, care are însă un aspect autentic, și să-și introducă date personale, parole sau date 

bancare.  

Ce este important de reținut! În general, companiile nu vă contactează pentru a vă cere 

numele de utilizator sau parola. Mai mult, instituțiile bancare nu vă vor actualiza niciodată 

datele online, pe o pagină accesibil public, ci doar în cadrul sucursalei. Dacă primiți un astfel 

de mesaj, nu faceți click pe nimic dintr-un e-mail sau mesaj text nesolicitat. Căutați singur 

numărul de telefon al companiei și sunați compania pentru a întreba dacă solicitarea este 

legitimă.  Examinați cu atenție adresa de e-mail, adresa URL și ortografia utilizată în mesajul 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

59 
 

primit. Dacă observați inadvertențe sau greșeli, posibilitatea ca pagina să fie falsă este 

mare. 

Software antivirus fals 

Uneori, pentru a obține acces la dispozitivul dvs., infractorii cibernetici își vor masca atacul 

sub forma unui mesaj de instalare a unui program antivirus. Mesajul va apărea ca o 

încercare legitimă 

de protecție a computerului, însă în spatele acestuia s-ar putea ascunde un software 

malițios.  

Ce este important de reținut! Este vital ca fiecare dispozitiv folosit de către dvs. să aibă un 

program antivirus instalat. Programele antivirus se pot instala prin accesarea paginii oficiale 

a producătorului. Examinați cu atenție adresa URL și ortografia paginii înainte de a descărca 

sau instala orice tip de software antivirus.Aplicați întotdeauna actualizările pentru produsele 

dvs. software existente. Odată ce aveți un antivirus instalat, priviți cu mare atenție și cu 

scepticism orice mesaj care vine de la un alt furnizor – acesta este, cel mai probabil, fals. 

Ransomware 

Ransomware-ul este un tip de software malițios care împiedică accesarea fișierelor, 

sistemelor sau rețelelor computerului și solicită să plătiți o răscumpărare pentru returnarea 

acestora. Atacurile de acest tip pot provoca pierderea informațiilor și datelor importante. De 

cele mai multe ori, un fișier de ransomware pătrunde în computer prin deschiderea unui 

atașament de e-mail, făcând click pe un anunț sau link străin sau prin vizitarea unui website 

nesigur.  

Ce este important de reținut! Păstrarea soluțiilor antivirus și sistemelor de operare 

actualizate va oferi protecție suplimentară împotriva unui ransomware. Păstrați o copie de 

rezervă a datelor dvs. Evitați accesarea de linkuri necunoscute sau deschiderea unor fișiere 

primite din partea străinilor. 

Vulnerabilitatea smartphone-urilor 

Infractorii cibernetici pot exploata cu ușurință vulnerabilitățile telefonului dvs. mobil pentru a 

obține date private. Aceste vulnerabilități provin uneori din aplicațiile pe care le utilizați sau 

din propriul smartphone. 

Ce este important de reținut! Dispozitivele mobile precum smartphone-urile și tabletele sunt 

vulnerabile atacurilor, motiv pentru care este important ca ele să aibă un program antivirus 

instalat. Evitați conectarea la rețele Wi-Fi nesecurizate – orice tip de informații transmise 

prin intermediul unei astfel de rețele, pot fi interceptate. Verificați cu atenție orice aplicație 

înainte de a o instala și asigurați-vă că eliminați în mod periodic aplicațiile pe care nu le 

folosiți. 

Ingineria socială 
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Întrucât multe dintre atacurile de pe Internet se bazează mai degrabă pe inginerie socială, 

decât pe premise pur tehnice, considerăm important să abordăm succint acest subiect. 

Ingineria socială este o tehnică de manipulare care exploatează erorile umane și folosește 

emoțiile pentru a obține informații private sau acces la date sensibile. Escrocheriile bazate 

pe ingineria socială sunt construite în jurul modului în care oamenii gândesc și acționează. 

Ca atare, atacurile de inginerie socială sunt utile în special pentru manipularea 

comportamentului unui utilizator. Odată ce un atacator înțelege ce motivează acțiunile unui 

utilizator, acesta îl poate înșela și manipula în mod eficient. De pildă, un hacker va trimite 

mesaje alarmante de genul: „Contul tău va fi închis imediat” sau „Tocmai ai accesat conținut 

ilegal. Plătește amenda aici!” pentru a păcăli un utilizator neavizat să-și dea datele. Mai 

mult, infractorii pot folosi informații publicate online sau pe rețelele sociale (numele 

animalelor de companie, școala pe care ați urmat-o, numele membrilor familiei sau ziua de 

naștere) pentru a vă ghici parola sau pentru a răspunde la întrebările dvs. de securitate. 

Am ales să abordăm și acest tip de vulnerabilitate pentru că ea este adesea exploatată 

atunci când vine vorba despre dispute între elevi sau atacuri asupra cadrelor didactice. O 

protecție bună a datelor și aspectelor de natură personală, parole puternice, precum și 

tratarea cu skepticism a mesajelor întâlnite online, pot contribui la un grad sporit de 

protecție, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice. 

Recomandări 

Vă încurajăm să aplicați aceste recomandări atât în utilizarea de către dvs. a tehnologiei, 

cât și să le promovați mai departe elevilor dvs.  

Instalați un antivirus și mențineți-l actualizat. Pentru a avea computerul sau dispozitivul 

mobil protejat este foarte important să folosiți un program antivirus. Indiferent de programul 

ales (poate fi chiar și o variantă gratuită), este esențial ca acesta să fie actualizat constant. 

Dacă un antivirus nu își actualizează zilnic baza de date, el nu va putea să vă protejeze de 

noi atacuri apărute și nu va fi util. În același timp, este bine de reținut că și dvs. aveți un rol 

activ în a vă proteja computerul și dispozitivul – nu dați click pe linkuri necunoscute, nu 

instalați programe decât de pe site-urile lor oficiale și scanați materialele descărcate înainte 

de a le deschide. 

Folosiți parole puternice, diferite pentru fiecare cont. Multe persoane se tem că un 

hacker ar putea să le spargă conturile, însă principalul mod prin care aceștia ajung să aibă 

acces la conturi nu necesită vreo tehnologie avansată. Este chiar foarte simplu atunci când 

intrusul ghicește parola. Folosiți parole puternice și setați parole diferite pentru fiecare cont 

în parte. Dacă găsiți dificil să puneți în practică această recomandare, puteți folosi un 

manager de parole, un program special ce vă va ajuta să faceți acest lucru cu succes. 
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Limitați cantitatea de date personale pe care le împărtășiți. Odată ce o imagine sau o 

informație este postată pe internet, ea scapă din controlul nostru – poate fi preluată, copiată 

și partajată altora. De aceea, este important să ne securizăm conturile și să alegem cu grijă 

ceea ce alegem să postăm.  

Feriți-vă de atacurile de tip phishing. Înainte de a introduce date personale într-un 

formular, verificați întotdeauna adresa URL pentru a vă asigura că este un site sau o 

aplicație legitimă. Mai mult, evitați să dați click pe linkuri primite prin email dacă mesajul 

sună suspect, vă cere să introduceți date personale sau vă promite premii ori câștiguri. 

Aplicați această regulă și pe rețelele sociale – nu dați click pe ceva ce sună parcă prea bine 

pentru a fi adevărat.  

Păstrați o copie de rezervă (back-up) a datelor dvs. Fie că vorbim de documente 

importante sau de imagini pe care le păstrați ca amintiri, faceți o copie a acestor date pentru 

a vă asigura că nu se vor pierde.  

Îndrumați părinții să folosească programe de control parental.  O recomandare foarte 

importantă pe care toate instituțiile de învățământ și părinții ar trebui să o pună în practică 

este instalarea pe dispozitivele copiilor a unui program de control parental. Acesta este un 

tip de software special ce vă poate ajuta să protejați copiii de conținuturi nepotrivite sau 

mesaje comerciale și să limitați timpul pe care aceștia îl petrec online. Rețineți însă! Soluțiile 

de control parental sunt menite să vină în completarea unei relații de încredere cu copilul, 

a educării acestuia cu privire la riscurile și beneficiile mediului online și a comunicării 

deschise.  

 

Bibliografie selectivă  

https://www.fbi.gov/scams-and-safety  

https://www.kaspersky.com/resource-center/threats/top-7-cyberthreats 
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RISCURILE ONLINE 
 

 

Prof. Dobre Marinela, Școala Gimnazială I.D.Sîrbu, Petrila 
 

Internetul a schimbat în mod spectaculos modul în care copiii interacționează cu 

lumea. Ei au acces la un volum copleșitor de informații. Cu toate acestea, mediul online, pe 

lângă beneficiile evidente, comportă în lipsa unei informări corecte și a unei orientări 

adecvate, riscuri în fața cărora cei vulnerabili sunt în special copiii.  

În ultimul deceniu, evoluția utilizării Internetului de către copii a fost caracterizată prin două 

mari direcții, ambele punând în sarcina părinților și a cadrelor didactice un rol crucial în 

protecția copiilor împotriva riscurilor din mediul online:  

 1) copiii accesează Internetul de la vârste din ce în ce mai mici;  

2) tehnologia utilizată în acest sens a devenit mobilă și accesibilă oriunde și oricând.  

Cifrele din întreaga lume demonstrează că mulți dintre copiii preșcolari sunt în măsură să 

folosească diferite dispozitive de accesare a Internetului și chiar o fac cu sau fără 

supravegherea părinților. Telefoanele ”smart” și tabletele, ca dispozitive mobile sunt 

prevăzute cu tehnologia necesară conectării la Internet, la prețuri din ce în ce mai 

accesibile. Deși la prima vedere pare a fi o problemă greu de învins, părinții și profesorii pot 

stabili împreună cu copiii reguli pe care fiecare trebuie să le respecte în utilizarea tehnologiei 

mobile pentru comunicarea online.  

O bună soluție în prevenirea riscurilor online este explicarea pericolelor la care copiii se 

expun dezvăluindu-și identitatea pe internet persoanelor necunoscute. Acest lucru trebuie 

făcut de către părinți și în școli, pe înțelesul fiecărei categorii de vârstă, de către fiecare 

învățător. 

Copiii și adolescenții sunt supuși unor riscuri precum: 

  Expunerea la conținut ilegal și/sau dăunător; 

  Victimizarea prin intimidare, hărțuire sau amenințare (sau ”cyberbullying”);  

 Înstrăinarea sau furtul datelor cu caracter personal;  

 Trimiterea sau primirea de secvențe video, imagini sau mesaje cu caracter sexual (sau 

”sexting”);  

 Grooming (ademenirea în scopul săvârșirii actelor sexuale);  

 Identitatea, reputația online și securitatea pe internet;  

 Informații neverificate;  

 Utilizarea excesivă a calculatorului sau dependența de jocuri și Internet;  Raportarea 

conținutului ilegal/ dăunător. 
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Cyberbullying este o formă de hărțuire. Este un act agresiv care utilizează diferite forme 

de comunicare electronică (rețele sociale, smartphone, computere, tablete, chat, site-uri 

web) pentru a amenința, a insulta intenționat și repetat o victimă. Ea este realizată de un 

individ sau de un grup de indivizi. Cyberbullying se practică prin e-mailuri, telefoane mobile, 

rețele sociale, site-uri de partajare a fotografiilor, mesagerii instantanee, forumuri, chat-uri, 

jocuri online etc. Acestea sunt acte de violență și se fac în scopul amenințării, intimidării 

sau insultării victimelor.  

De exemplu:  crearea unui profil fals, trimiterea de mesaje insultătoare repetitive 

răspândind zvonuri nefondate,  postare de fotografii compromițătoare sau video umilitoare, 

insultarea foarte violent, creând zvonuri (într-un grup sau într-o rețea socială) împotriva unui 

alt elev ...  excluderea cu rea-voință a unei persoane dintr-un grup sau o comunitate online; 

 furtul de parole pentru a avea acces la corespondența personală și a transmite în numele 

victimei mesaje compromițătoare;  trimiterea intențională a unui mesaj virusat. Hărțuirea 

online este deosebit de periculoasă mai ales pentru că este constantă, publică și greu de 

evitat de către victime. Poate avea loc oricând – la școală sau acasă - și poate implica 

grupuri mari de copii. 

Sfaturi:  Asigurați-vă că copii împărtășesc cu voi ce li se întâmplă. Copiii trebuie să le 

spună părinților, profesorilor sau altor adulți de încredere dacă sunt hărțuiți online. Explicați-

le copiilor că nu înseamnă că pârăsc, ci că își apără dreptul de a fi protejat.  Oferiți-le sfaturi 

despre cum să reacționeze când sunt hărțuiți. Deși ar putea fi tentați să facă acest lucru, 

copiii nu trebuie să se răzbune niciodată pe cei care-i hărțuiesc. În schimb, copiii trebuie să 

adune toate dovezile de hărțuire (emailuri, imagini, mesaje) și să nu le șteargă. 

Reamintiți-le copiilor să nu-și dezvăluie parolele prietenilor lor. O formă des întâlnită de 

hărțuire online apare atunci când copiii își dezvăluie parolele, se conectează pe conturile 

altor copii și se dau drept copiii respectivi. Copiii se pot proteja conștientizând faptul că 

parolele sunt strict secrete și că acestea pot fi spuse doar părinților.  Ajutați copiii să seteze 

o parolă sigură. O parolă puternică și sigură, ușor de amintit însă greu de ghicit de către 

alte persoane, trebuie să conțină minimum 10 caractere, dintre care cel puțin o majusculă, 

cel puțin o minusculă, precum și numere și simboluri. Nu este indicată alegerea unor citate 

cunoscute sau a unor sloganuri și cuvinte uzuale. Politica de securitate trebuie să includă 

schimbarea periodică a parolelor. 

Sexting-ul este definit ca transmiterea de mesaje sau imagini cu conținut sexual explicit, 

cel mai adesea prin intermediul telefonului mobil. Adolescenții și tinerii trimit texte, fotografii 

sau secvențe video cu caracter sexual, în care protagoniștii sunt de cele mai multe ori ei 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

64 
 

înșiși, prin SMS, email, webcam. Aceste medii sunt arhivate și pot fi difuzate masiv și 

necontrolat. 

Riscurile sexting-ului: 1. Pierderea intimității: când fișierul este trimis, nu mai puteți controla 

distribuția acestuia. El poate nimeri în mâinile oricărei persoane. 2. Tulburări psihologice: 

prezentarea intimității în fața celorlalți poate provoca probleme cum ar fi depresia, 

excluderea din cercul social etc. 3. Hărțuirea virtuală: dacă colegii descoperă fotografiile 

sau videoclipurile sexuale pe care le-ai trimis, te pot umili și pot inunda cu comentarii 

negative. 4. Extorcare: fișierul poate fi folosit pentru a șantaja persoana implicată, forțându-

i să facă anumite lucruri, astfel încât părinții, profesorii sau prietenii săi să nu fie conștienți 

de existența acestui videoclip sau a acestui imagine. Prin urmare, este foarte important să 

acordăm atenție acestui fenomen. Nu este un joc simplu, deoarece integritatea fizică și 

psihologică a unui adolescent poate fi modificată. 

Ce ar trebui să facă părinții? 1. În primul rând, ei trebuie să acorde atenție utilizării tuturor 

tipurilor de dispozitive electronice din posesia copiilor lor. 2. Discutați cu ei despre pericolele 

la care aceste comportamente îi pot expune. Mai presus de toate, ar trebui să se acorde 

atenție oricăror schimbări în atitudinea adolescenților, care ar putea dezvălui că s-a 

întâmplat ceva. 3. Amintiți-le că nimic din ceea ce ei postează pe Internet nu este privat. 

Odată ce a fost apăsat butonul "Trimitere", nu mai este posibilă oprirea răspândirii acelui 

conținut. 4. Adresați-vă persoanei care a răspândit fotografia sau secvența video cerându-

i să elimine fișierele atât de pe site-ul pe care au fost încărcate cât şi de pe dispozitivele pe 

care se pot afla (telefonul mobil, memorii externe, hard-diskuri). 5. Fiți atent la evoluția 

emoțională și comportamentală a victimei, iar la nevoie cereți suportul specialiștilor. Prin 

urmare, este important să acordăm atenție acestui fenomen și să fim atenți. 

Necunoscuți online. Copiii pot discuta online cu persoane, chiar dacă nu le cunosc. Ei nu 

îi percep mereu ca pe niște străini, dar îi pot face vulnerabili la agresiuni și prietenii 

nepotrivite. Vorbiți despre cine sunt prietenii online, cum își aleg prietenii și ce împărtășesc. 

O mulțime de copii se bucură de chat online, dar e nevoie să le reamintiți să fie atenți. 

Oamenii nu sunt întotdeauna cei care pretind că sunt. Cu copii mai mici, puteți vorbi despre 

acest fenomen ca despre un pericol ascuns. Explicați-le care sunt regulile aplicabile online 

și încurajați-i să vă spună dacă cineva pe care nu-l cunosc solicită să se întâlnească. 

Discutați cu copiii mai în vârstă despre relațiile sănătoase și încurajați-i să se gândească la 

ce site-uri vizitează și la ceea ce împărtășesc. Lăsați copilul să știe că pot să vorbească cu 

Dvs. sau cu un alt adult în care au încredere, dacă ceva le îngrijorează. 

Grooming este atunci când cineva construiește o relație cu un copil pentru a câștiga 

încrederea lor, cu intenția de a exploata această relație pentru abuz sexual. Poate fi mai 

ușor online, deoarece groomer-ul își poate ascunde vârsta, genul și identitatea. Familiile se 
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tem de multe ori că copiii lor se vor întâlni cu "prietenii" online și vor fi abuzați. Dar copiii pot 

fi, de asemenea, exploatați prin a fi convinși sau forțați: • să dețină conversații sexuale prin 

chat sau prin chat pe web; • să trimită sau posteze imagini explicit sexuale; • să participe la 

activități sexuale prin intermediul unei camere web sau al unui telefon. Arătați-i copilului ce 

văd străinii prin căutarea numelui lor când nu sunt conectați. Vorbiți despre asta în contextul 

vieții reale - ar merge la un străin pe stradă și ar arăta o fotografie din vacanță? Dacă aveți 

un copil mic care se joacă online, opriți caracteristicile sociale și de chat. Pe măsură ce se 

maturizează, vorbiți despre setările de confidențialitate și asigurați-vă că știu cum să 

blocheze și să raporteze persoanele nepotrivite. 

 

Bibliografie 

https://safeinternet.org 

https://siguronline.md 

http://www.safekids.com/kids-rules-for-online-safety/ 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE – O NECESITATE ACTUALĂ! 
 

Prof. Doroțan Manuela – Liceul Tehnologic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan 
Prof. Dumitru Gabriela – Liceul Tehnologic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan 

 

 

Învățământul de tip online este o formă de învățământ care a demonstrat cât de util 

și important a fost în ultima perioadă, când toate școlile și universitățile au fost închise, iar 

pentru continuitatea procesului educațional, acestea au apelat la această formă de 

învățământ. Aceasta reprezintă un proces educațional modern, actual și extrem de flexibil. 

Utilizând tehnologiile informatice ca suport de comunicare, de cunoaștere, de dezvoltare, 

aceste forme de învățământ oferă elevilor/ studenților, sub îndrumarea și coordonarea 

cadrelor didactice/ mentorilor o gamă variată de materiale multimedia audio-video, cursuri 

tipărite, proiecte, întrebări de control, evaluări, activități de autoînvățare, completate de 

activități directe profesor-elevi/studenți etc. 

https://safeinternet.org/
https://siguronline.md/
https://www.moldcell.md/files/Policies/Ghidul%20siguran%C8%9Bei%20copiilor%20pe%20internet.pdf
https://www.moldcell.md/files/Policies/Ghidul%20siguran%C8%9Bei%20copiilor%20pe%20internet.pdf
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Învățământul de tip online poate fi aplicat cu succes în învățământul liceal și 

universitar. Învățământul online oferă posibilități multiple pentru explorarea de paradigme 

moderne pentru învățarea experiențială, participativă, colaborativă, individuală. Atâta timp 

cât avem infrastructura necesară pentru a ne conecta și device-ul necesar pentru a 

interacționa, școala poate deveni spațiul virtual unde elevii pot studia cu diverși specialiști 

din diverse domenii, din orice colț al lumii. 

Elevii viitorului vor avea posibilități mai mari față de generațiile anterioare. Accesul 

la tehnologie fiind fără precedent, ei își vor dezvolta abilitățile cognitive, își vor exersa 

mințile. Problema este dacă ei vor ști să lucreze cu multitudinea de informații pe care le-o 

oferă internetul. Elevii pe care noi trebuie să-i pregătim pentru viitor vor fi inovativi, 

exploratori, vor învăța prin descoperire, prin cercetare, ei având alte mijloace la îndemână, 

care le îmbunătățesc abilitățile cognitive. 

Bineînțeles, multă lume din alte domenii a fost nevoită să lucreze de acasă, dar nu 

multă lume a trebuit și să conceapă lecții online. De la a participa la o întâlnire pe Zoom sau 

Meet până la a crea și a livra lecții online cu mijloace tehnice noi și pe platforme de e-

learning… e o diferență! Au început cursurile de formare mai mult sau mai puțin oficiale, a 

început achiziționarea de tehnologie care lipsea. Și, încet-încet, a început școala online. 

Elevii au trebuit să treacă de la „folosirea telefonului este interzisă la școală” la „dacă nu ai 

un telefon, îți facem noi rost de unul!” – și timpul petrecut în fața ecranului, considerat a fi 

până nu demult nociv, a crescut considerabil. 

Odată cu începerea noului an școlar în mediul online, am avut posibilitatea să 

utilizăm și alte aplicații dintre cele prezentate în cadrul cursului, cum ar fi wordart.com, 

worksheets.com, kahoot.it și altele. Acestea ne-au fost de un real folos pentru a face mai 

atractivă predarea de acasă, dar și în consolidarea și evaluarea cunoștințelor transmise 

elevilor. Deși la început am fost sceptice în a folosi o multitudine de aplicații care erau 

extrem de interesante, dar aveam impresia că nu vor reuși să le acceseze, pe măsură ce 

am observat că uneori se descurcau chiar mai bine decât noi, am introdus noi aplicații. 

Acestea au reprezentat nu numai o modalitate utilă, distractivă și eficientă de a ne desfășura 

orele, ci le-a oferit și elevilor noștri ocazia să devină „profesori”. Bineînțeles că nu toți au 

fost la fel de pricepuți la început în utilizarea aplicațiilor, dar colegii lor au putut să le explice 

și să îi ajute. 

Un avantaj al acestei perioade grele pe care o traversăm este că ne-a determinat pe 

toți să ne adaptăm vremurilor, să acordăm o mai mare importanță tehnologiei, să o folosim 

spre binele elevilor noștri și chiar să învățăm de la ei lucruri noi, fiind mult mai intuitivi în 

acest domeniu. 
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În școala noastră s-au făcut rapid conturi pe Google Classroom tuturor profesorilor 

și tuturor elevilor și școala a continuat. Orele le țineam sincron pe Google Meet, unde 

comunicarea orală și scrisă cu elevii a avut loc ca și la o oră clasică. În loc de videoproiector 

sau de tablă inteligentă, am folosit funcția de prezentare a ecranului, cu ajutorul căreia am 

lucrat și pe filme, și exerciții online, ba chiar am prezentat și poze sau teme rezolvate de 

elevi. Cu prezentarea ecranului am putut și noi, ca profesori, să le prezintăm diverse 

materiale în diverse formate, dar au putut și ei să-și prezinte proiectele sau temele făcute. 

Testele online, deși mai greu de conceput, au fost mai ușor de corectat, pentru că Google 

Docs îți permite să centralizezi rezultatele dau să faci corectarea imediat. Nimic mai simplu! 

Iar pentru eseuri sau proiecte, corectarea a putut fi făcută tot online și trimisă elevilor 

individual. Citirea de texte s-a făcut foarte ușor, cu textul prezentat pe ecran și numirea 

aleatorie a elevilor care să citească, exercițiile auditive au fost făcute la fel, cele de vorbire 

s-au derulat exact ca la clasă, doar că pe Google Meet. Noi, ca profesori de discipline 

tehnice, nu am găsit absolut nimic din ceea ce făceam la clasă să nu putem- face și online.  

Concluzia activităților derulate online în acest nou context didactic se bazează pe faptul  că 

a preda constituie în permanență o nouă provocare, care se reflectă și asupra elevului, însă 

scopul final trebuie să fie a învăța în contexte diverse, care să ne apropie de idealul 

educațional, acela de a fi tu însuți asumat, cu propriile convingeri despre noi și ceilalți. 

„Practica educaţională indică o creştere a motivaţiei învăţării în condiţiile utilizării 

noilor tehnologii, precum şi o cerere masivă de educaţie asistată de calculator, grefată pe 

o nevoie tot mai mare de a ţine pasul cu schimbările rapide la nivelul profilului de 

competenţe cerute de piaţa muncii. În acest context, este nevoie de o fundamentare 

teoretică solidă pentru ameliorarea programelor de e-learning în derulare şi pentru 

elaborarea altora, în întâmpinarea noilor provocări ale societăţii bazate pe cunoaştere şi ale 

practicii didactice contemporane” (Istrate, 2011).  

Important este și faptul că aplicaţiile informatice sunt proiectate pentru a sprijini, nu 

pentru a înlocui procesele umane, de grup, iar nouă, cadrelor didactice ne revine sarcina 

de a alege și a propune elevilor aplicații accesibile care facilitează învățarea. 
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,,EU ŞI EMOŢIILE” 
Descrierea unei activități de învățare ca RED 

 

 

Consiliere și dezvoltare personală – clasa a V-a 

 

Prof. Dreptate Ioana-Floarea- Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad", Orăștie 
 

Competența specifică:  

2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi  

Elemente de analiză – corelarea cu alte elemente ale programei 

 dialoguri având ca suport imagini care surprind emoţii de bază, cu ajutorul cărora să 

se analizeze, de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, frică etc. („Ce fac 

atunci când sunt...) 

 aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale: 

desene, cântece, roluri în teatru, colaje, tapiserii din materiale textile etc. 

 participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor roluri, pentru exersarea exprimării 

emoţiilor în situaţii variate 

 dezbateri despre legătura dintre emoţii şi comportamente 

 exerciţii de identificare a soluţiilor proprii pentru exprimarea în mod sănătos a 

emoţiilor 

 scrierea unor texte formate din 4-5 propoziţii despre cum s-au simţit îndiverse situaţii 

Descrierea activității: 

Subiectul: ,,Eu şi emoţiile” 

Materiale şi mijloace: fişe de munca individuală, fişe informative, planşa cu feţe care 

exprimă emoţii, biletele colorate, coli A3, oglindă, o cutie de carton ,,Cutia surprizelor”,  

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, problematizarea, munca independentă  

I.Momentul organizatoric (1 minut) 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/05/Scoala_Online_Raport_aprilie_2020.pdf
http://www.teachthought.com/learning/12-types-of-blended-learning/
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/viewpoints/experts/digital-learning-in-vet.htm
https://www.britannia.ro/despre-invatarea-digitala-si-online-in-vremuri-de-pandemie-2/
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Pe fiecare masă sunt distribuite de la început materialele pentru fiecare activitate în plicuri 

numerotate. 

II. Captarea atenţiei: (5 minute)  Joc de spargere a gheţii ,,Surpriza” 

În mijlocul sălii se află o cutie care conţine o ,,surpriză”. 

Fiecare elev va trece pe rând şi se va uita  în cutie, fără să spună ce a văzut. Va reţine 

emoţia pe care o are în momentul în care descoperă surpriza.  

Va lua un instrument de scris apoi va trece la loc.  

După ce fiecare elev s-a uitat în cutie, se vor aşeza la masa care are indicată aceeaşi 

culoarea cu a instrumentului de scris  ales.  

Discuţie: Se va cere elevilor să reflecteze: (3 minute) 

Cum s-a simţit înainte de a privi în cutie. Cum s-a simţit când a descoperit surpriza. 

III. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor (1 minut):  *Eu şi emoţiile* 

IV. Dirijarea învăţării 

,,Emoţiile lui Sorin” (5minute) 

Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă are de studiat acelaşi caz 

(anexa 1).Un reprezentant din fiecare grupă va citi situaţia, apoi vor analiza împreună cazul 

şi vor identifica emoţiile pe care le trăieşte Sorin. Vor scrie emoţiile identificate pe coli. 

Un reprezentant din fiecare grupă va prezenta rezolvarea sarcinii.  

Discuţii (5 minute):  

Cum ne-am dat seama ce simte Sorin?  

Cum ți s-a părut atunci când a trebuit identifici diferite emoţii?  

Ai recunoscut vreo situaţie asemănătoare cu vreuna pe care ai  trăit-o tu?  

După părerea voastră, care emoţii ne ajută, ne dau energie? Acestea sunt plăcute?  

Care emoţii sunt neplăcute, care nu ne ajută, ne lasă fără energie, vă fac să vă simţiţi rău?  

,,Eu mă simt aşa, tu te simţi altfel” (5 minute ) 

Fiecare elev va primi un plic care conţine 5 carduri colorate și 3 carduri albe.  

Elevii se vor gândi la 5 situaţii, evenimente care le-au provocat emoţii în ultima săptămână, 

cum ar fi: ,,ai luat o nota mare la test, ai greşit un exerciţiu la lucrare sau a merge la dentist 

etc”.  

Elevii vor  scrie pe fiecare cartonaş colorat situaţia, iar pe partea cealaltă parte a 

cartonaşului va scrie emoţia pe care a simţit-o (bucurie, frică, mulţumire, etc.). 

Un elev voluntar va aduna toate jetoanele.  

Un alt voluntar va extrage un card și va citi cu voce tare evenimentul. Fiecare elev va trebui 

să scrie pe câte un card alb ce emoţie ar simţi într-o astfel de situaţie.  

După ce fiecare elev va scrie emoţia simţită de el se va citi ce emoţie a simţit elevul care a 

scris situaţia pe card.  
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Discuţii: (5 minute) 

Toată lumea s-a simţit la fel în această situaţie. Dacă nu s-a simţit toată lumea la fel, de ce 

credeţi că s-a întâmplat acest lucru? 

Vă este dificil uneori să vă daţi seama ce emoţii aveţi?  

Când se întâmplă acest lucru, ce indicii vă pot ajuta?  

În viaţă toată lumea are aceleaşi emoţii? De ce credeţi că se întâmplă acest lucru? 

Cum credeţi că trebuie să reacţionaţi faţă de cineva care nu se simte la fel ca voi într-o 

anumită situaţie.  

Concluzii:  

Ceilalţi pot reacţiona altfel decât noi într-o anumită situaţie, deoarece au o experienţă şi 

interpretări diferite ale evenimentelor.  

E bine să respectăm aceste reacţii diferite la evenimente similare, ca o dovadă de acceptare 

a celuilalt.  

,,ABC” (5 minute) 

Elevii vor fi organizaţi în grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă va avea de rezolvat sarcina 

de pe fişa de lucru (anexa 2). Un reprezentat al grupei va citi emoțiile copilului. Vor analiza 

vor numi emoţia pe care o va  simţi el. Apoi vor desena expesia feţei acestuia.  

Discuţii ( 5 minute):  

Un reprezentant din fiecare grupă va motiva modul de rezolvare al sarcinii.  

Ce anume se schimbă în fiecare situaţie?  Ce anume determină schimbarea emoţiilor?  

Concluzii:  

Observam că același eveniment poate provoaca emoţii diferite.  

Gândurile pe care le avem în legatură cu aceste evenimente ne determină anumite emoţii.   

Pentru a nu ne lăsa copleşiţi de emoţii neplăcute, problematice putem să ne modificăm 

emoţiile prin modificarea gândurilor pe care le avem despre anumite situaţii.  

Ne putem modifica emoţiile. Uneori nu ne vom schimba de la a ne simţi rău la a ne simţi 

bine sau de la a fi trişti la a fi veseli, dar putem sa ne simţim mai puţin rău sau mai puţin 

trişti în legătură cu o situaţie.  

V. Fixarea și consolidarea cunoştinţelor 

Activitate individuală (3 minute). Elevii citesc Fişa informativă (anexa 3).  

Vor bifa informaţiile cu care sunt  de acord şi semnul  întrebării la cele care nu este sunt 

foarte clare şi au nevoie de informaţii în plus. 

Vor discuta în grup (2 minute). 

VI Evaluarea activităţii (5 min) 

Pe tablă se află întrebări numerotate. (Anexa 4) 

Un voluntar va trece pe la fiecare cu o cutie în care sunt bileţele numerotate.  
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Fiecare elev va răspunde în scris la întrebarea care are acelaşi număr cu cel de pe bileţel.  

Va scrie răspunsul pe bileţel.   

După ce a răspuns la întrebare va trebui să deseneze sau să scrie pe spatele bileţelului 

starea sufletească pe care o simte la sfărşitul orei 

 

Anexa 1 

 

Citeşte, identifică stările prin care trece Sorin şi denumeşte emoţiile. Scrie denumirea 

emoţiilor pe o coală. 

 

EMOŢIILE LUI SORIN 

 

Sorin şi-a terminat repede temele şi a învăţat. S-a dus la mama s-o anunţe. Drept 

recompensă mama i-a dat voie să iasă să se joace cu prietenii lui. A alergat într-un suflet 

pe terenul din apropierea casei, dar ceilalţi nu sosiseră încă.  

Sorin stătea în mijlocul terenului de baschet, aşteptându-i pe ceialalţi copii, să iasă la joacă. 

Ceilalţi nu mai soseau, Sorin se plictisise să îi mai aştepte.  

Prima veni Andreea, spunând că vrea ea s-arunce prima mingea. Sorin însă, lovind în 

pământ cu piciorul, spuse că nu joacă dacă nu aruncă el primul la coş. Între timp sosiseră 

şi ceilalţi. Aşa că restul copiilor l-au lăsat să înceapă jocul, însă prima minge pe care Sorin 

o aruncă la coş nimeri pe lângă, la fel şi următoarea. Sorin începu să ţipe că arbitrul trişează 

şi că, dacă nu i se pun la socoteală mingile aruncate, nu mai joacă. De data aceasta, toţi 

copiii au strigat "Bine, nu mai juca!" 

Aşa că Sorin renunţă şi, în timp ce se îndepărta de teren, le strigă: "O să vă pară rău. Pentru 

că n-o să mai joc niciodată cu trişori." Nici unul dintre copii nu i-a mai răspuns de această 

dată.  

Mai târziu, în aceeaşi zi, Sorin se gândea la întâmplarea de pe teren. Ar fi fost bine să nu-

şi fi ameninţat prietenii. Cu siguranţă acestia s-au supărat.  

 

 

 

Anexa 2 
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Anexa 3:  Fişa informativă     
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Eu şi emoţiile mele 

Marchează ,,+” informaţiile cu care eşti de acord. 

Marchează cu ,,?“ informaţiile neclare, pentru care ai nevoie de informaţii suplimentare.  

Băieţi şi fete, tineri şi tinere, bărbaţi şi femei, toţi avem emoţii şi sentimente.  

Emoţiie pe care le avem ne permit să cunoaştem ceea ce se întâmplă, ceea ce vrem, ceea 

ce e mai important pentru noi. 

Emoţiile sunt multe şi fiecare are numele său. Cu cât ştii să numeşti mai multe emoţii cu 

atât vei fi mai în măsură să te înţelegi pe tine şi pe ceilalţi. 

Dacă ne încearcă aceeaşi emoţie în legătură cu ceva sau cineva, o perioadă mai lung de 

timp, spunem că avem un sentiment. 

Cuvintele care descriu emoţiile şi sentimentele sunt foarte utile, te ajută să exprimi ceea ce 

se întâmplă în interiorul tău.  

Ascultă emoţiile tale, ele conduc comportamentul tău: te fac să plângi dacă te simţi trist, te 

fac să râzi dacă te simţi mulţumit, te fac să urli dacă te simţi furios, te fac să sari în sus de 

bucurie.  

Toţi avem emoţii şi sentimente, chiar dacă uneori le ascundem. Dacă cineva la care ţii foarte 

mult s-a îmbolnăvit foarte grav, dacă în familie se întâmplă ceva rău, dacă un prieten foarte 

bun s-a mutat  într-o altă localitate, e normal să te simţi trist.  

Fiecare e responsabil de propriile emoţii, deoarece ceea ce alegem să gândim influenţează 

starea noastră sufletească. 

Putem să ne influenţăm emoţiile, deoarece putem să ne schimbăm gândurile pe care le 

avem legat de anumite evenimente. 

Putem să învăţăm să fim amicii emoţiilor noastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4: 
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Evaluarea activităţii 

 

Fiecare elev va răspunde la o singură întrebare: 

Scrie  ce ţi-a plăcut cel mai mult în această activitate.  

Ce ai ştiut înainte de această oră de consiliere despre emoţii? 

Ce ai aflat nou în această lecţie despre emoţii? 

Ce poţi folosi în viaţa de zi cu zi  din ceea ce ai învăţat astăzi? 

Ce ai mai vrea să afli despre emoţiile tale? 

Alege și desenează un emotion din desenul de mai jos care să te caracterizeze acum.  

 

 

 

Imaginile sunt preluate de pe Google.  
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PROVOCĂRILE PREDĂRII ONLINE 
 

 

prof. Florentina PETRESCU - Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani  
 

 

Realitatea cu care ne confruntăm în zilele noastre demonstrează că instruirea în 

modelul tradițional devine tot mai rapid istorie. În prezent, cadrul didactic trebuie să fie 

proactiv, deschis la nou, bine ancorat în actualitatea tehnologică, pedagogică şi a 

domeniului de specializare, cu disponibilitate pentru colaborare şi comunicare cu colegii.  

Instruirea asistată de calculator completează de mult timp activităţile didactice 

convenţionale, aducând plus valoare prin: facilitarea înţelegerii conţinuturilor de către elevi, 

creşterea motivaţiei acestora pentru învăţare, sporirea atractivităţii materiei şcolare, 

integrarea cu variate activităţi educaţionale nonformale, precum şi în ceea ce priveşte 

proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor de către profesor, contribuind la favorizarea activităţilor 

de instruire diferenţiată, o coordonare mai bună a activităţii didactice, activităţi colaborative, 

creative, centrate pe elev. 

În proiectarea unei activități didactice de succes, în care este integrată tehnologia 

prin utilizarea diferitelor aplicații digitale, trebuie să se țină seama de câteva aspecte care 

pot constitui repere în proiectarea resurselor din cadrul unităților de învățare și anume: 

identificarea și menționarea clară, explicită a competențelor specifice unității de învățare și 

a modalităților de evaluare; propunerea unor activități de învățare care să asigure 

diferențierea instruirii pentru elevii cu ritmuri diferite de învățare precum și pentru cei capabili 

de performanță; utilizarea unor metode colaborative pentru susținerea motivației în 

învățare; rigurozitate în alegerea activităților de învățare cu suport digital care să fie cât mai 

interactive, implicând emoțional și cognitiv elevii; feedback-ul să fie prompt și la obiect; 

aplicația digitală/ soft-ul educațional ales să monitorizeze activitatea elevilor și să le susțină 

parcursul în scopul atingerii obiectivelor propuse; încurajarea cooperării între  elevi pentru 

rezolvarea unor sarcini ce vizează proiecte de grup, dar și independența în învățare. 

Pentru captarea atenției poate fi utilizată aplicația Jigsaw Planet (jigsawplanet.com) 

care oferă posibilitatea încărcării unei anumite imagini dintre cele disponibile sau alegerea 

uneia din dispozitivul propriu și transformarea ei în puzzle. De asemenea, aplicația permite 

realizarea unor jocuri puzzle cu nivel diferit de dificultate. Imaginile reîntregite pot constitui 

punctul de plecare pentru inițierea unor discuții care vor facilita trecerea la lecția nouă. 

https://www.jigsawplanet.com/


Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

76 
 

O altă aplicație similară celei prezentate este I’m a Puzzle (im-a-puzzle.com). 

Aceasta dispune de o galerie bogată de imagini grupate pe diferite categorii și aduce un 

plus prin faptul că pot fi adăugate, pentru deblocarea pieselor, sarcini de lucru sub formă 

de întrebări sau exerciții cu răspunsuri multiple (quiz).  Înainte de a fi oferit elevilor, pentru 

a putea fi accesat de către aceștia, puzzle-ul trebuie făcut public. 

În cazul ambelor aplicații, link-ul poate fi distribuit în secțiunea Chat a platformei pe 

care se desfășoară  activitatea sau prin orice alt mijloc de comunicare (whatsapp, mesaj 

text, e-mail). De precizat este și faptul că nu este necesar ca elevii să aibă un cont creat pe 

aceste platforme. 

În scopul reactualizării cunoștințelor, deosebit de utile și interactive sunt rebusurile 

online create pe diverse platforme. Un avantaj notabil al rebusurilor online este faptul că 

elevii primesc feedback imediat, iar profesorul are acces în timp real la toate rezolvările cu 

răspunsurile aferente. 

Transmiterea noilor cunoștințe poate fi facilitată prin utilizarea unor aplicații precum 

BookCreator (www.bookcreator.com) sau Nearpod (www.nearpod.com) care permit 

inserarea de texte, documente, imagini, desene, audio, video-uri ce pot fi accesate cu 

ușurință pe parcursul activităților. Cărțile digitale multimedia pot fi partajate online sau 

descărcate în format PDF și accesate de către elevi ori de câte ori doresc, pentru a fi 

parcurse și în ritmul propriu. Modalitatea atractivă de prezentare a conținuturilor noi va 

menține atenția elevilor și va stâni interesul acestora pentru învățare. 

Pe lângă exemplele oferite, pot fi selectate şi alte aplicaţii utile care permit 

transmiterea cunoştinţelor într-o manieră plăcută, atractivă şi adaptată nevoilor de învăţare 

ale elevilor zilelor noastre. Aplicaţia Kahoot se bazează pe învăţarea prin joc utilizând 

tehnologia educaţională. Aceasta este accesibilă, uşor de folosit atât de cadrele didactice, 

cât şi de elevi, permite realizarea unor teste de evaluare la diferite discipline, este uşor de 

folosit, iar testele sunt verificate in timp real. De asemenea, se pot crea jocuri de învățare 

Kahoot pe orice subiect și pentru elevi de toate vârstele, se poate accesa folosind orice 

dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un browser web. 

Pentru fixarea cunoștințelor, aplicația MindMup (mindmup.com) este un excelent 

mod de sistematizare a cunoștințelor prin crearea, individuală sau în echipă, a unor hărți 

conceptuale, scheme ale lecțiilor, hărți ale textelor studiate ce pot fi stocate în cloud (JPEG, 

PDF, PowerPoint, schițe etc.) și accesate oricând, de pe orice dispozitiv. Pentru crearea 

acestora nu este necesară existența unui cont. 

O altă etapă în derularea demersului instructiv educativ este reprezentată de 

evaluare, componentă esențială a procesului de învățământ, alături de predare și 

învățare.  În mediul online, pentru a evalua cunoștințele elevilor, se pot aplica 

https://im-a-puzzle.com/
http://www.bookcreator.com/
http://www.nearpod.com/
https://www.mindmup.com/
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teste/chestionare create cu ajutorul formularelor Google Forms care permit conceperea 

unor tipuri diferite de itemi (obiectivi, semiobiectivi și subiectivi), colectarea răspunsurilor 

într-o foaie de calcul și salvarea lor în contul Drive. În același scop se pot folosi aplicații 

precum LearningApps (learningapps.org/) sau Live work sheets(www.liveworksheets.com/) 

care necesită crearea unui cont de profesor ce permite accesul la toate resursele din 

comunitatea platformelor respective. Avantajul acestora este că elevii primesc feedback 

imediat privind corectitudinea răspunsurilor date și punctajul aferent. 

De asemenea, realizarea unor activități personalizate pentru clasă este posibilă 

folosind platforma WordWall (www.wordwall.net) ce conferă dinamism și interactivitate 

orelor de curs desfășurate în mediul online și nu numai. În acest sens, pot fi propuse elevilor 

teste, jocuri de cuvinte, competiții și multe altele. De menționat este faptul că, în varinata 

gratuită, platforma oferă posibilitatea creării unui număr de materiale limitat la cinci, dar se 

pot găsi numeroase resurse utile postate de alte cadre didactice. 

În scopul cooperării și întocmirii unor proiecte educaționale colaborative, elevii pot 

folosi cu ușurință aplicația Padlet (www.padlet.com) care permite crearea unui „perete” 

virtual pe care pot fi postate scurte mesaje text, imagini și link-uri către diferite video-uri 

potrivite temei abordate. Poate fi folosită pentru brainstorming, pentru a posta cuvinte noi, 

termeni sau comentarii pe o anumită temă dată. Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau 

cu ajutorul link–ului. 

În concluzie, se poate afirma că procesul instructiv educativ poate fi unul pe placul 

elevilor utilizând resursele digitale în scop educativ, adaptându-ne la schimbările care, cu 

sau fără voia noastră, se întâmplă. Elevilor li se poate incita curiozitatea pentru cunoaştere 

folosind ceea ce îi atrage cel mai mult, resursele digitale. 

  Aplicaţiile favorizate de TIC sunt proiectate pentru a sprijini, nu pentru a înlocui 

procesele umane, de grup, iar cadrelor didactice le revine sarcina de a alege și a propune 

elevilor aplicații accesibile care facilitează învățarea. 
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https://learningapps.org/
https://www.liveworksheets.com/
http://www.wordwall.net/
http://www.padlet.com/
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 PANDEMIA, ȘCOALA ONLINE ȘI ROLUL PROFESORULUI DIRIGINTE ÎN 
CONSILIEREA ELEVILOR 

Prof. Gabriela Corina Câmpean  - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

Cum se va desfășura activitatea noastră în școală după ce pandemia care a lovit 

întreg globul va dispărea, nimeni nu știe cu certitudine, dar un lucru este sigur, și anume că 

elevii au nevoie și vor avea pentru un timp mai mult sau mai puțin îndelungat, de sprijin din 

partea cadrului didactic, iar rolul profesorului diriginte devine astfel nu doar mai important, 

ci se și modifică. Astfel, orele de consiliere și dirigenție abordează tema pandemiei din mai 

multe perspective, și anume, a igienei, adoptării unui anume tip de comportament pentru a 

evita răspândirea virusului, pentru a proteja pe toți actorii implicați în procesul educativ, a 

gestionării stresului cauzat de pandemie cu toate implicațiile sale, și chiar și a bulling-ului 

la care pot fi supuși anumiți elevi care au fost afectați într-un fel sau altul de boala numită 

COVID-19. 

Așadar, atât guvernul, cât și organizațiile care luptă pentru drepturile copilului au 

elaborat ghiduri de conduită în incinta spațiilor școlare clasificate pe tipuri de scenarii și 

teme cum ar fi orarul, igiena, intrarea și ieșirea elevilor, desfășurarea procesului instructiv 

educativ sau relația școală - familie - comunitate. Acesta este și cazul unui ghid emis de 

UNICEF în vederea asigurării unui context adecvat mediului școlar în pandemie. Plecând 

de la propunerile care se regăsesc în acest document intitulat Recomandări pentru 

începerea anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță, cu promovarea educației 

incluzive de calitate, pentru toți copiii din România, profesorului diriginte îi revine sarcina de 

a informa elevii și de a se asigura că se respectă aceste sugestii în funcție de specificul 

fiecărei zone și clase. Mai mult de atât, explicații suplimentare susținute de materiale 

atractive vor fi de un real folos la orele de consiliere și dirigenție.   

 Materiale utile profesorului diriginte sunt oferite și de instituții medicale cum este și 

cazul Rețelei Private de Sănătate Regina Maria care pune la dispoziție pe site-ul instituției 

articole cu recomandări utile în special legate de răspândirea virusurilor și prevenirea 

acesteia. În articolul intitulat COVID-19 și redeschiderea școlilor: rolul profesorilor în integrarea 

elevilor, instituția subliniază importanța abordării diferențiate pe categorii de vârstă a temelor 

legate de pandemie. În plus, articolul dă sfaturi utile profesorilor pentru susținerea elevilor 

în scopul de a depășii momente dificile care pot apărea de-a lungul procesului instructiv-

educativ.  
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 În concluzie, abordarea temei pandemiei atât la orele de consiliere școlară și 

dirigenție cât și în ansamblu în timpul orelor de curs este susținută de instituiții care oferă 

recomandări pertinente și de un real folos profesorilor. Cele două materiale prezentate sunt 

doar o mică parte din documentele și ghidurile puse la dispoziția cadrelor didactice, însă 

rolul profesorului rămâne acelea de a fi un pilon important în susținerea noii generații care 

se bucură de sănătate și protejează pe ceilalți, la rândul lor.  

                  

Bibliografie  

Recomandări pentru începerea anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță, cu 
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ovarea%20educa%C8%9Biei%20incluzive%20de%20calitate,%20pentru%20to%C8%9Bi%20copi

ii%20din%20Rom%C3%A2nia.pdf  

COVID-19 și redeschiderea școlilor: rolul profesorilor în integrarea elevilor. Accesat 20.05.2021 

https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/covid-19-si-redeschiderea-scolilor-rolul-profesorilor-

integrarea-elevilor 

 

 

 

EDUCAŢIE PRIN INTERNET, METODĂ ÎN EDUCAȚIA VIITORULUI 
Prof. Gaier Daniela, Colegiul Tehnic „C-tin Brâncuși” Petrila 

 

 

Elementul creativ, invenţia, inovaţia în educaţie au fost posibile şi prin utilizarea 

tehnologiei informaţionale. Cum ar fi arătat oare lumea modernă fără Bil Gates sau Tim 

Berners Lee? Entuziasmul iniţial al utilizatorilor noilor tehnologii educaţionale – profesori şi 

studenţi deopotrivă – a fost şi este adesea contrabalansat de un puternic sentiment de 

dezamăgire chiar în timpul procesului de învăţare sau după ce acesta a avut loc. De foarte 

multe ori, noile tehnologii oferă nimic mai mult decât o simplă digitizare a conţinutului, fără 

o substanţială valoare adăugată. Pentru a avea succes, învăţarea asistată de noile 

tehnologii trebuie să faciliteze crearea de noi modele ale învăţării, bazate pe ideea de 

comunităţi de învăţare, care să implice mai mult decât achiziţia de competenţă: implicarea 

https://www.unicef.org/romania/media/3176/file/Recomand%C4%83ri%20pentru%20%C3%AEnceperea%20anului%20%C8%99colar%202020-2021%20%C3%AEn%20condi%C8%9Bii%20de%20siguran%C8%9B%C4%83,%20cu%20promovarea%20educa%C8%9Biei%20incluzive%20de%20calitate,%20pentru%20to%C8%9Bi%20copiii%20din%20Rom%C3%A2nia.pdf
https://www.unicef.org/romania/media/3176/file/Recomand%C4%83ri%20pentru%20%C3%AEnceperea%20anului%20%C8%99colar%202020-2021%20%C3%AEn%20condi%C8%9Bii%20de%20siguran%C8%9B%C4%83,%20cu%20promovarea%20educa%C8%9Biei%20incluzive%20de%20calitate,%20pentru%20to%C8%9Bi%20copiii%20din%20Rom%C3%A2nia.pdf
https://www.unicef.org/romania/media/3176/file/Recomand%C4%83ri%20pentru%20%C3%AEnceperea%20anului%20%C8%99colar%202020-2021%20%C3%AEn%20condi%C8%9Bii%20de%20siguran%C8%9B%C4%83,%20cu%20promovarea%20educa%C8%9Biei%20incluzive%20de%20calitate,%20pentru%20to%C8%9Bi%20copiii%20din%20Rom%C3%A2nia.pdf
https://www.unicef.org/romania/media/3176/file/Recomand%C4%83ri%20pentru%20%C3%AEnceperea%20anului%20%C8%99colar%202020-2021%20%C3%AEn%20condi%C8%9Bii%20de%20siguran%C8%9B%C4%83,%20cu%20promovarea%20educa%C8%9Biei%20incluzive%20de%20calitate,%20pentru%20to%C8%9Bi%20copiii%20din%20Rom%C3%A2nia.pdf
https://www.unicef.org/romania/media/3176/file/Recomand%C4%83ri%20pentru%20%C3%AEnceperea%20anului%20%C8%99colar%202020-2021%20%C3%AEn%20condi%C8%9Bii%20de%20siguran%C8%9B%C4%83,%20cu%20promovarea%20educa%C8%9Biei%20incluzive%20de%20calitate,%20pentru%20to%C8%9Bi%20copiii%20din%20Rom%C3%A2nia.pdf
https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/covid-19-si-redeschiderea-scolilor-rolul-profesorilor-integrarea-elevilor
https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/covid-19-si-redeschiderea-scolilor-rolul-profesorilor-integrarea-elevilor
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emoţională a studentului în procesul de învăţare, transformând astfel experienţă 

educaţională într-o experienţă amintită cu plăcere şi dorinţa de a o repeta . 

Cu scopul de a ilustra rolul noilor TIC în procesul de învăţare şi impactul lor asupra 

actorilor procesului educaţional (profesor şi elev) voi analiza câteva dintre caracteristicile 

acestului proces. Atunci când procesul de predare - învăţare este unul de tip tradiţional, 

majoritatea activităţilor enumare sunt dirijate de către profesor. În cazul unui proces didactic 

orientat spre elev, acesta din urmă devine responsabil de cele mai multe dintre activităţile 

care anterior erau dirijate în întregime de către TIC oferă ocazia unei reformări a procesului 

educaţional în sensul re-orientării spre elev.Şcoala, prin dotarea cu calculatoare individuale 

a sălilor de informatică dar şi a altor cabinete-limbi străine, geografie, biologie,etc.-măcar 

cu un singur computer, reprezintă ocazia de a învăţa şi a comunica la nivel înalt. Elevii ştiu 

că Internetul permite accesarea cu uşurinţă a informaţiilor dintr-un număr infinit de domenii; 

potenţialul de învaţare este imens. Este o modalitate de a trece peste izolare.  Cadrele 

didactice, în colaborare cu familia, trebuie să pregătească elevul pentru întâlnirea cu 

Internetul . Acesta trebuie protejat când e vorba de exploatarea acestei noi şi uluitoare surse 

şi acest lucru se face prin prezentarea site-urilor pe care trebuie să le viziteze şi prin 

discutarea despre atitudinea pe care trebuie să o adopte faţă de informaţiile nepotrivite, 

dăunătoare. Este o nouă ocazie de a-l învăţa pe elev responsabilitatea pe care o implică 

luarea unei decizii. 

În România, învăţământul trece printr-o perioadă de mari schimbări, iar Internetul 

este o parte majoră a acestor transformări. Apariţia şi răspândirea tot mai semnificativă a 

învăţământului la distanţă este o parte importantă a mutaţiilor care au loc în învăţământ. 

Existenţa conexiunilor la Internet deschide larg porţile de pregătire şi perfecţionare în orice 

domeniu, pentru orice nivel şi la orice vârstă. 

În ultimul timp se proiectează şi se experimentează medii de învăţare cu o 

interacţiune extrem de complexă, bazată pe utilizarea inteligenţei artificiale, demersul fiind 

cunoscut sub numele de "instruire inteligentă asistată de computer".  

Sistemele de e-learning inteligent reprezintă soluția unui e-learning orientat spre elev, spre 

disponibilitățile și capacitățile acestuia de a-și însuși într-un anume mod și ritm materialul 

educațional, lucru dificil de realizat chiar de către tutori umani cu experiență atunci când au 

în fața  un grup neomogen de elevi. 

În conformitate cu idealul educaţional al societăţii din zilele noastre, în utilizarea 

internet de către copii, atât familiei cât și școlii îi revine sarcina de a selecta şi înlătura acele 

mesaje care influenţează negativ modelarea caracterului tinerilor. Datorită rolului important 

pe care îl au mijloacele mass-media în informarea populaţiei, este absolut necesară o 

instituţie care să monitorizeze informaţia transmisă publicului. Aceste instituţii creează un 
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regulament, ce impun anumite restricţii, limite, cenzuri. Rolul acestui gen de instituţie este 

să controleze tipul de informaţie transmis publicului larg şi să impună o anumită decenţă în 

domeniul mass-media. 

Un elev învaţă numai de la profesorul cu care are o afinitate intelectuală şi 

emoţională, iar conceptul de  ucenicie a devenit extrem de modern şi în lumea tehnologiilor 

informaţionale; rezultatele ei, indiferent de tipul activităţii umane, îi demonstrează 

importanţa - o importanţă care transcende schimbările în teoriile educaţiei. 

Este important de observat că motivul pentru respingerea unei inovaţiei va avea, de 

cele mai multe ori, aceaşi sursă ca şi pentru răspândirea sa: rolul factorului personal în 

procesul de învăţare. 

Diferitele iniţiative de introducere a TIC în educaţie semnalate în ultimii ani, - chiar în 

ţări cu “tradiţie” în acest domeniu, au depăşit cu greu entuziasmul punctului de pornire. În 

cele mai multe cazuri, frenezia dotării cu calculatoare a sălilor de clasă şi a conectării la 

Internet nu a oferit răgazul pentru punerea la punct a unor strategii coerente de instruire a 

… profesorilor. 

Profesorii se găsesc deja în situaţia de a fi confruntaţi cu un mare număr de 

schimbări ale mediului educaţional: un nou profil al elevului, resursele reduse, aglomerarea 

de activităţi, competiţia pentru obţinerea de fonduri, noile cerinţe şi aşteptări ale societăţii şi 

pieţei forţei de muncă faţă de agenţii educaţionali ş.a.m.d. Este evident că atunci când 

acestei mixturi de factori de stres se adaugă încă unul – cum este adoptarea unei noi 

tehnologii educaţionale, împreună cu toate implicaţiile complexe ale acestui proces - ea 

devine suprasolicitantă pentru oricine este implicat, generând reacţii de rezistenţă la 

schimbare şi difuzarea inovaţiei. În adoptarea unei noi tehnologii educaţionale, profesorul 

îşi impune individualitatea în multiple moduri şi, în special, prin felul în care propria sa 

specialitate / disciplină influenţează modul în care predă şi în care reacţionează la 

implementarea unei noi tehnologii. 

Sprijinul instituţional în adoptarea unei noi tehnologii este crucial, la succesul sau, 

de ce nu, eşecul acestui proces contribuind o constelaţie de factori în care intervin: aspecte 

de ordin instituţional şi administrativ, aplicaţiile tehnologiei, implicarea profesorilor, 

participarea elevilor dar şi conţinutul lecţiilor – dacă şi în ce măsură acesta se pretează la 

utilizarea noii tehnologii educaţionale. 

Noi, profesorii, visăm  la  o  şcoală  în care  fiecare copil  să  aibe calculatorul său  

cu acces la Internet. Datoria  nostră, a cadrelor  didactice,  fiind  aceea  de   a-i  familiariza  

pe  elevi  cu  calculatorul, de  a-i  învăţa  să-l  utilizeze eficient  atât  în realizarea  temelor, 

dar  şi ca  mijloc de destindere, de ocupare  folositoare  a  timpului liber, ghidându-i  către 

site-uri educative, adaptate  interesului şi vârstei  lor. 
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NAVIGĂM ÎN SIGURANȚĂ  
 

Prof. GAIȚĂ-LUKACS IOANA, Colegiul Național “ Mihai Eminescu “ Petroșani 
 

Internetul ne conecteaza, vine cu raspunsuri la intrebari, cu solutii la probleme, dar 

si cu metode de relaxare. De aceea si din alte sute de motive, pur si simplu, nu putem trai 

fara el. Tehnologia și internetul au avut parte în decursul ultimilor ani de o dezvoltare foarte 

rapidă, iar acest lucru are atât efecte pozitive, cât și negative, mai ales pentru tinerii 

utilizatori. Odată cu progresul tehnologiei, a crescut și posibilitatea exploatării comerciale a 

celor tineri și neexperimentați de către persoane cu îndeletniciri infracționale. Tehnologia 

mereu în mișcare și deschiderea copiilor și a tinerilor către a dus la schimbarea posibilităților 

de recreere si comunicare, uneori chiar în mod dramatic, iar răspândirea și popularizarea 

reţelelor de socializare a dus la o creştere a agresivităţii relaţionale online. 

Lumea virtuală, asemenea celei reale, prezintă o serie de riscuri. Atunci când vorbim 

despre utilizarea Internetului de către copii şi tineri, o parte dintre aceste riscuri se referă la 

hărţuire şi ameninţare, furt de date personale, expunere la materiale ilegale sau cu conţinut 

„dăunător”, pornografie sau ademenire a minorilor către diverse comportamente riscante. 

Hărţuirea, cunoscută drept cyberbullying atunci când are loc pe Internet, implică folosirea 

tehnologiilor informației și comunicațiilor, cum ar fi mail-ul, telefoanele mobile, site-urile web 

defăimătoare, blogurile etc., cu scopul de a ataca în mod deliberat, repetat și ostil, un individ 

sau un grup de indivizi. 

Agresorii cibernetici pot divulga date reale, cu caracter personal, despre victimele lor 

pe site-uri şi forumuri sau pot publica materiale în numele lor cu scopul de a le defăima 

şi/sau ridiculiza. De asemenea, unii agresori pot trimite şi e-mail-uri de ameninţare şi 

hărţuire, în timp ce alţii publică bârfe şi instigă alte persoane la comportamente răutăcioase 

împotriva victimelor. 
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În această situaţie, victima poate să blocheze e-mail-urile sau SMS-urile ofensatoare 

sau să-și creeze o nouă adresă de e-mail ori un nou cont de utilizator. Dacă este vorba 

despre un chat public sau un cont pe o rețea de socializare (Atenție! Copiii își pot crea un 

cont pe rețeaua de socializare Facebook numai dacă au 13 ani împliniți), victima se poate 

adresa moderatorului pentru a bloca agresorul și poate folosi setările de confidențialitate 

ale contului. 

Încrederea se poate dezvolta rapid în mediul online, sub masca anonimatului pe care 

Internetul îl oferă. Agresorii on-line caută copiii prin intermediul internetului şi dezvoltă cu 

aceştia relaţii on-line - apropierea de victimă prin atenţie sporită, bunătate, schimburi de 

muzică, cunoaşterea hobby-urilor copilului, empatizarea cu eventuale probleme ale 

acestuia. Se poate ajunge până la prezentarea unor clipuri sau imagini pornografice 

copilului, în speranţa de a-l face să accepte mai uşor astfel de „acte”. Unii agresori întreprind 

demersuri de a se întâlni cu copii racolaţi în acest mod. Ademenirea online poate apărea 

prin intermediul oricărui mijloc de comunicare online, nu doar prin reţele sociale – camere 

de chat, programe de instant messaging, etc. 

O rețea (informațională) de utilizatori Internet, bazată pe anumite situri web la care 

utilizatorii se pot înscrie și interacționa cu alți utilizatori, deja înscriși. Astfel, membrii unei 

rețele sociale sunt legați între ei în mod informal, fără obligații, dar de obicei contribuie activ 

la colectarea și răspândirea informațiilor pe întregul glob prin intermediul web-ului. 

Potrivit ultimei cercetări realizate de către Organizaţia „Salvaţi Copiii”, jumătate dintre 

adolescenţii care utilizează Internetul postează fotografii pe internet, iar 92% nu ştiu unde 

să raporteze o situaţie de genul expunerii la un conţinut on-line dăunător. 

Orice situație de abuz asupra minorilor, petrecută în mediul online, trebuie sesizată 

Poliției, fie în mod direct, la cea mai apropiată unitate. De asemenea, Organizația Salvaţi 

Copiii  gestionează un help line destinat semnalărilor situaţiilor de abuz sau agresiune pe 

internet, oferind și consiliere privind siguranța pe internet, pentru copii și părinți. Acest help 

line poate fi accesat la www.oradenet.ro Conform cercetării din 2014 a acestei asociaţii, 

principalele informaţii furnizate de copii pe reţele de socializare sunt: poze în care se 

distinge clar faţa copilului (81%), numele de familie (61%), numele şcolii la care învaţă 

(59%) şi vârsta sa corectă (47%). Un procent semnificativ dintre copii postează pe Internet 

chiar numărul de telefon (10%) sau adresa (16%). 

Orice acţiune cu caracter preventiv în acest domeniu trebuie să aibă ca punct de 

plecare identificarea obiceiurilor de utilizare a serviciilor de internet de către elevi. 

Agresorii cibernetici pot intra neautorizat în conturile de e-mail şi divulga date reale, 

cu caracter personal ale victimelor lor pe site-uri şi forumuri. Agresiunea prin e-mail sau 

comunicare în timp real (online) poate consta şi în trimiterea unor mesaje ce conţin 
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ameninţări, incitări la ură sau la comportament răutăcios, remarci sexuale, declaraţii false. 

Tot agresiune se consideră şi trimiterea repetată de mesaje electronice nedorite. Pentru a 

vă proteja în spaţiul Internet, în ceea ce priveşte comunicarea on-line, este bine să nu 

comunicaţi prietenilor parolele conturilor de e-mail sau de chat, să nu folosiţi o singură 

parolă pentru toate conturile create, să citiţi cu atenţie condiţiile de folosire a aplicaţiilor de 

comunicare on-line pentru a cunoaşte în ce măsură acestea vă protejează imaginea şi 

informaţiile personale. 

Anual, în peste 100 de țări, în a 2-a săptămână a lunii februarie, se serbează Ziua 

Siguranței pe Internet în scopul promovării utilizării responsabile a tehnologiilor on-line şi a 

telefoanelor mobile, în special de către copii şi adolescenţi, şi conştientizarea şi educarea 

acestora asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet. 

Conform cercetării realizate de Organizația Salvaţi Copiii în 2012, marea majoritate 

a copiilor din România accesează internetul zilnic sau aproape zilnic (86% dintre aceştia). 

Aproximativ 90% dintre copii afirmă că folosesc cel puţin o reţea de socializare, majoritatea 

dintre ei (87%) fiind utilizatori Facebook1 . Doi din trei copii au văzut sau primit mesaje cu 

conţinut sexual, de orice fel pe Internet. Activitatea copiilor pe Internet, conectarea 

permanentă a acestora prin dispozitive mobile, multiplele funcţii cu rol de socializare ale 

aplicaţiilor, programelor şi site-urilor accesate de copii, toate acestea sunt o stare de fapt şi 

reprezintă unul din modurile în care tehnologia a modelat societatea şi viaţa zilnică. Prin 

urmare este un proces care nu poate fi stopat sau refuzat. În aceste condiţii devine evidentă 

nevoia de a corela dezvoltarea mijloacelor de comunicare şi utilizarea acestora de către 

copii cu mediul şcolar, familial şi social în care aceştia trăiesc. Aşa cum au arătat mai multe 

studii, mediile digitale continuă să producă transformări importante în viaţa de zi cu zi a 

oamenilor atât la nivel social şi cultural cât şi psiho-cognitiv. 
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MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN EDUCAȚIA ON-LINE 
 

Prof.înv. preșc.: Ghirold Alina Adriana - Școala Gimnazială I.G.Duca, Petroșani 
 

 
 

Anii școlari 2019-2021 au adus noi provocări învățământului românesc, printre care 

și mutarea procesului de predare-învățare-evaluare în mediul on- line. Utilizarea 

tehnologiilor moderne în educaţia preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea noilor 

cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de învățare online devine mai plăcut 

și mai interesant prin folosirea resurselor informatice: Youtube, Pinterest, Google, 

WhatsApp, diferite grupuri cu activități de grădiniță de pe Fcaebook, Soft-uri educaținale, 

Edu, platforme de învățare precum Google meet sau Zoom etc. 

Dezvoltarea personalităţii copilului se realizează atât prin activităţile liber-alese 

desfăşurate în grădiniţă dar şi în on-line și prin activităţile pe domeniile experienţiale. Prin 

acestea, copilul îşi dezvoltă limbajul, îşi îmbogăţeşte conţinuturile cognitive, relaţionează cu 

ceilalţi, se dezvoltă din punct de vedere comportamental acomodându-se şi adaptându-se 

în situaţii noi, îşi formează deprinderile şi atitudinile, efortul, voinţa, cooperarea, 

perseverenţa, dezvoltarea spaţio-temporală, respectarea intereselor şi a muncii celor din 

jur, formarea atitudinilor pozitive faţă de muncă şi educarea sentimentelor morale şi etice. 

   Lecţiile însoţite de texte sugestive şi de imagini viu colorate şi expresive, care permit 

dezvoltarea limbajului si a vocabularului, pot fi cu uşurinţă asimilate de preșcolari. 

Activităţile liber alese le pun în valoare calităţile şi aptitudinile pe care le deţine fiecare copil 

într-un domeniu sau îi ajută pe copii să se descopere în anumite domenii care pentru ei 

erau necunoscute. Copilul în grădiniţă trăieşte experienţe noi, experienţe la care trebuie să 

se adapteze continuu şi să acţioneze ţinând seama de cerinţele celor din jur dar am văzut 

că preșcolarii s-au adaptat foarte repede la mediul on-line, li se pare interesant, captivant 

și cu ajutorul părinților învață să se descurce cu laptop ul, tableta, calculatorul sau/și 

telefonul Smart.  

Prin intermediul unor instrumente ușor de folosit, atractive, preșcolarii își pot forma 

abilități de lucru folosind calculatorul de la vârste mici, acestea fiindu-le necesare în viața 

de școlar și, mai apoi, de adult. Folosirea platformelor educaționale on-line oferă o serie de 

beneficii şi avantaje celor mici, spre mulțumirea părinților: 

• Cursurile online sunt disponibile oriunde există conexiune la internet;  

• Copilul învață în ritmul său;  

• Costuri scăzute;  

• Posibilitatea revederii lecțiilor de mai multe ori, pentru fixarea informației; 
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• Dezvoltarea autodisciplinei 

 

Exemplu de o etapă pentru o zi 

Întâlnirea de dimineaţă 

SALUTUL 

Educatoarea:  

- Bună dimineaţa copii, buna dimineata steluțe! Copiii au posibilitatea 

 de a-și alege forma de salut (wave, milităresc, pumn, picioare, îmbraţişarea la distanţă) 

 Cântăm : 

Salut, salut şi ce mai faci? 

Eu sunt bine, sunt bine dar spune mi cum eşti tu! 

Copiii:   

 Eu astăzi sunt…bucuros, vesel, trist, supărat, somnoros, nervos!  

Pe jos se află două flori: Una având faţă veselă iar cealaltă faţă tristă. Copilul spune 

doamnei cum se simte alegând o petală pe care o ataşează uneia dintre flori. După, cântăm 

cântecelul Dacă vesel se trăieşte. 

 

 

https://youtu.be/H-5Axdbw5QM 
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RESURSE PENTRU STUDIUL   FIZICII LA GIMNAZIU ÎN ȘCOALA ON-LINE 
 

Prof.GIANINA DUDUIALĂ - COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” PETROȘANI 
 

La fel ca și ceilalți dascăli din lume , și profesorul de fizică a trebuit să facă față unei 

noi provocări , și anume predarea- evaluarea-învățarea  on-line. În plus, la fizică , principalul 

obstacol a fost modalitatea de a reproduce virtual experimentele de laborator din lecția de 

fizică. 

Astfel, în studiul fizicii la gimnaziu , pe lângă celebrele resurse www.didactic.ro , unde 

sunt numeroase lecții ppt , modele de teste, fișe de lucru,etc. ,precum și youtube-o 

adevărată resursă  de  materiale filmate ,  se pot utiliza următoarele resurse: 

https://phet.colorado.edu/ro/simulations/filter?sort=alpha&view=grid ,este una din resursele 

cele mai folosite în studiul fizicii. Conține numeroase  experimente virtuale  grupate astfel 

:Mişcare,Sunet şi Unde,Lucrul mecanic, Energia, Puterea,Căldură şi Termodinamică,Fizică 

cuantică,Lumină şi Radiaţii,Electricitate şi Magnetism 

 

http://www.elearning.hum.ro/lectii-online-fizica- conține materiale pentru următoarele lecții 

de gimnaziu: Viteza medie; Greutatea; Magneții. Refracția luminii; Lucrul mecanic; 

Difuzia.Legea lui Arhimede; Forța elecromagnetică.  

 

http://www.didactic.ro/
https://phet.colorado.edu/ro/simulations/filter?sort=alpha&view=grid
http://www.elearning.hum.ro/lectii-online-fizica-
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https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ro ,conține aplicații (animații și simulări) 

pentru : Mecanică, Câmp gravitațional ,Oscilaţii şi unde mecanice ,Fizica moleculară și 

termodinamica ,Electrostatică ,Curent electric ,Semiconductor ,Curentul electric în lichide, 

Curentul electric în gaze și în vid, Câmp magnetic, Curent alternativ ,Optică ,Teoria 

relativității restrânse ,Fizică atomică, Fizică nucleară  

 

https://sites.google.com/site/laboratorvirtualdefizicaii/home/simulari-experimente , conține 

resurse despre ; Bacalaureat la fizică,Experimente de fizică ,Materiale de invatare, Resurse 

online, Şcoala Altfel,Evaluare națională clasa a VI-a,TIC. 

 

In lecțiile de fizică on-line , de un real ajutor sunt manualele digitale: 

-manual Fizică, clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică (format pdf), 

 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Fizica/EDP/A538.pdf,  

-manual Fizică, clasa a VII-a, Editura ArtKlett, 

https://manualedigitaleart.ro/biblioteca/art-fizica7 

- manual Fizică, clasa a VIII-a, Editura ArtKlett, 

https://manualedigitaleart.ro/biblioteca/art-fizica8 

sau Editura Litera, 

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ro
https://sites.google.com/site/laboratorvirtualdefizicaii/home/simulari-experimente
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Fizica/EDP/A538.pdf
https://manualedigitaleart.ro/biblioteca/art-fizica7
https://manualedigitaleart.ro/biblioteca/art-fizica8
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https://manuale.litera.ro/manuale/fizica-8/index.html 

6.Alte site-uri utile pentru cadrele didactice de fizica: 

https://fizicachimia.wordpress.com/ 

http://www.learner.org/interactives/parkphysics/parkphysics.html  

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ 

http://www.physicsgames.net/  

http://www.myphysicslab.com/  

http://www.physics.ccsu.edu/LEMAIRE/genphys/virtual_physics_labs.htm  

http://www.edinformatics.com/il/il_physics.htm  

http://interactivesites.weebly.com/physics-and-motion.html  

http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/halliday/0471320005/simulations6e/index.htm

?newwindow=true  

http://ael.ctcnvk.ro/econtent-fizica/ 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/science/science3-

forces/eng/startHere.html 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/16022007/electricity_circuits/lesson.html 

http://www.yteach.co.uk/index.php/search/results/Physics,1,0,3665;18633,0,25,1,tn,1.html 

http://physics.bu.edu/~duffy/classroom.html 

http://physics.bu.edu/~duffy/NS548_simulations/ITOP_EJS.html 

http://www.ostralo.net/3_animations/animations_phys_mecanique.htm 

http://webphysics.davidson.edu/physlet_resources/physlet_physics/contents/mechanics/o

ne_d_kinematics/default.html 

https://sites.google.com/site/suporteducational/home 

http://www.physagreg.fr/animations.php#phys 

http://www.walter-fendt.de/ph14ro/ 

http://www.fizica.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://manuale.litera.ro/manuale/fizica-8/index.html
http://www.fizica.com/
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ȘCOALA ONLINE 
 

 

Prof. GLIGOR MIRCEA – ADRIAN - COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ  „ CARMEN 
SYLVA ” PETROȘANI / ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 PETROȘANI 

 

 Perioada pandemiei de COVID-19 înseamnă pentru educație o provocare și, în 

același timp, o dificultate, o schimbare de perspectivă asupra unor aprecieri ale activității 

de învățare a elevilor. În această perioadă vom evalua interesul / motivația pentru învățare 

a elevilor în condițiile în care activitățile se desfășoară în clasa virtuală.  

 Procesul didactic primește noi caracteristici date de mijloacele didactice folosite, dar 

și de tipurile de interacțiune ale cadrelor didactice și elevilor. Particularitățile sălii de clasă 

se schimbă, iar observarea directă a comportamentului de învățare al elevului se realizează 

cu dificultate sau este, în anumite cazuri, imposibilă.  

 Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși 

să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care 

ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății. 

 Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut 

destul de brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul 

organizat în școală. 

 Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se 

formeze, să pună în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne 

de comunicare. Situația nou creată, s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, 

sincronă, care a fost initial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

 Cadrele didactice au folosit Platforma educațională: G Suite for Education. (Google 

Classroom). Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care 

îmbunătățesc procesele de predare, învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor 

tehnologii în activitatea didactică și administrativă.  

 Foloisrea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor on-line, a comunicării on-

line poate reprezenta și orienta procesul de instruire către interesele elevilor, realizând o 

predare centrată pe necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la progresul lor 

educațional. 

 Învățarea asistată pe calculator sau online prezintă avantaje şi cât și dezavantaje. 

 Avantajele folosirii acestei metode de învățare sunt: 
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 - creşte randamentul însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor; 

 - stimularea gândirii critice și a creativității; 

 - o mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real; 

 - oferă un climat de autodepăşire, competitivitate; 

 - introduce un mod eficient de muncă independent. 

 Printre dezavantajele acestui mod de învățare amintim: 

 - folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de 

calcul si de investigare a realităţii; 

 - utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate 

provoca plictiseala, 

monotonie; 

 - costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment 

pentru o bună parte a populaţiei României. 

 În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să ținem cont de anumite reguli. 

Acestea se pot aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea 

instrumentelor digitale: 

 - orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online; 

 - timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar - 90 

min., ciclul gimnazial - 120/150 min.); 

 - pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, 

soft-uri, aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare; 

 - toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine; 

 - este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele 

digitale,modul de lucru cu aplicațiile. 

 Învățarea online reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a 

înlocui contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot 

substitui procesul de predare - învățare – evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează 

manualul, caietul, fișele de lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, 

răspunsurile orale, colaborarea, socializarea.  

Bibliografie: 

 

Adrian Adăscăliței, Instruire asistata de calculator. Didactica informatica, Editura 

Polirom, 2007. 

Constantin Cucoş,Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 

Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020. 
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Mihaela Brut, Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului 

modern, Editura Polirom, 2006. 

Pavel Cerbuscă, Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență, Chișinău 2020. 

http:// www.didactic.ro 

http:// www.e-şcoala.ro 

 

 

 

 

DEONTOLOGIA PROFESIEI DE DASCĂL ŞI INFLUENTA EI ASUPRA ELEVULUI 
CU NEVOI SPECIALE 

 

Prof.Grad Nadia - SCOALA GIMNAZIALA”MIRCEA CEL BATRAN” – Giurgiu 
 

 “…Eu sunt copilul. Tu ţii în mainile tale destinul meu. 

Tu determini in cea mai mare măsura, dacă voi reuşi sau voi eşua in viaţă! 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să fiu 

binecuvantare pentru lume”. 

(Din Child’s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

Deontologia, in sens general, reprezintă un cod al moralei profesionale, al principiilor 

si normelor morale specifice aplicate în mod tacit, o acţiune ce decurge din datoria morală. 

Deontologia didactică este ştiinţa datoriei dascălilor, datorie asumată pentru a potenta actul 

didactic, un regulament după care se conduce şcoala. Se spune că “mana care mişcă 

leagănul, carmuieşte patria”. Aceasta este desigur mama, cea mai dragă fiinţă. Dar, fiecare 

mama a avut la randul ei un educator, iar  o parte din caracterul şi personalitatea ei au fost 

marcate de acesta. 

 Vom compara educatorul cu un Semănător, iar viaţa lui cu o samanţă, din care 

germinează un mare număr de alte vieţi. În acest sens, există legi ale semănatului şi 

seceratului de care trebuie să ţinem seama. 

 Prima si cea mai importantă este cea afirmată de Isus : “ceea ce semeni, aceea vei 

secera”.“Cum e educatorul, aşa e si poporul”, spune o vorbă din popor. 

 Ai semănat respect? Nu te mira dacă eşti sau nu respectat. 

 Ai semănat bucurie, mangaiere, fericire si purtare de grija sinceră si caldă? Fericirea 

ta de azi şi de maine vor depinde chiar de acestea. Ba chiar si eternitatea ta. Totul se 

întoarce asupră-ne, mai devreme sau mai tarziu, ca un bumerang.  

http://www.didactic.ro/
http://www.e-şcoala.ro/
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 A doua lege: “ vei culege nu doar ceea ce ai semănat, ci mult mai mult – înzecit, sau 

însutit, fie bine, fie ăau...”. “Cine seamănă vant, va culege furtună”, spune un proverb. Fericit 

educatorul care a semănat frumos în ogorul bun al atator inimi! Odată îi va revedea pe 

fericiţii beneficiari ai strădaniei sale si va jubila împreună cu ei la strangerea snopilor aurii. 

Fie ca bucuria lui să fie deplină si pe termen lung, pană in zilele veşniciei. Binecuvantată 

este şcoala care are astfel de dascăli, şi fericiţi sunt elevii care-i trec pragul. 

 A treia lege: “ceea ce semeni acum, vei culege mult mai tarziu...”. 

Nu vă temeţi de timpul, banii sau puterile jertfite pentru alţii. Şi aveţi răbdare şi nădejde: 

secerişul va veni – o parte deja în timpul vieţii, iar o alta în lumea viitoare. Nu vă indoiţi: 

exact aşa va merge – după legi dumnezeesti de nezdruncinat. Doar că, aşa stă treaba: cei 

mai mulţi îşi pierd răbdarea pe drum, la fel şi speranţa. Şi asta e trist.In continuare vom 

prezenta cateva “strategii si intervenţii utile în dezvoltarea elevului cudeficienţe” (şi nu 

numai), selectate din literatura de specialitate: 

Formarea imaginii pozitive de sine; 

Protejaţi stima de sine a elevului; 

Apreciaţi limita de suportabilitate a elevului 

Nu-l jigniţi, nu-l umiliţi; 

Comentaţi întotdeauna acţiunea şi nu personalitatea elevului; 

Folosiţi motivaţia pozitivă  (formulari de tipul “dacă vei realiza...vei obţine...); 

Folosiţi o mimică binevoitoare si o atitudine deschisă; 

Folosiţi contactul ochi in ochi; 

Utilizaţi un ton bland sau cel puţin neutru; 

Încercaţi să folosiţi simţul umorului, şi fiţi optimişti ; 

Valorificaţi-le calităţile; orice elev este capabil să realizeze ceva bun; 

NU UITAŢI CĂ : 

Un om care este deseori criticat, invaţă să-i condamne pe ceilalţi; 

Un om care este lovit, învaţă să lupte; 

Un om care este umilit, devine timid; 

Un om care este ironizat, dobandeşte un simţ etic negativ; 

Un om care este încurajat, dobandeşte încredere în sine; 

Un om care este tratat cu toleranţă, învaţă să devină răbdător; 

Un om care este tratat cu onestitate, învaţă să fie onest; 

Un om care este tratat cu prietenie, învaţă să devină prietenos; 

Un om căruia i se acordă  încredere, învaţă să aibă încredere în oameni; 

Un om care este lăudat, învaţă să-i aprecieze pe alţii; 

Un om care este iubit şi tratat cu afecţiune, învaţă să iubească oamenii. 
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 CREDEM că “nici o profesie nu cere posesorului ei atata competenţă, dăruire şi 

umanism ca şi cea de educator, pentru că în niciuna nu se lucrează cu un material mai 

preţios, mai complicat şi mai sensibil decat omul în devenire... Ancorat în prezent, 

întrezărind viitorul şi sondand dimensiunile posibile ale pesonalităţii, educatorul instruieşte, 

educă îndeamnă, dirijează, cultivă si organizează, corectează, perfectionează şi evaluează 

neîncetat procesul formării şi desăvarşirii calităţilor necesare omului de maine”. 

BIBLOGRAFIE: 

Cucoş C.           – PEDAGOGIE, Editura Polirom, Iaşi, 1998; 

Niculescu R.     – PEDAGOGIE GENERALĂ, Editura Scorpion, 1996; 

Gherguţ A.    – MANAGEMENT GENERAL ŞI STRATEGIC ÎN EDUCAŢIE - ghid practic, 

Editura Polirom, Iaşi, 2000; 

www..didactic.ro;  www.eprofu.ro; www.geoffpety.com;  www.tvet.ro 

 

 

 

 

 

INTERNETUL, AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

Prof. înv. preșcolar GRECU ANDREEA, Școala Gimnazială ”I.D. Sîrbu” Petrila 
 

Desfășurarea activităților de predare-învățare și evalare, trebuie să se realizeze într-

un mod profesional, în cadrul căruia calculatorul oferă sugestii alternative pentru 

organizarea procesului de predare/învăţare, în abordarea unei teme din programele de 

învăţământ, dezvoltând abilităţile elevilor în ceea ce priveşte prezentarea informaţiei şi, nu 

în ultimul rând, dezvoltarea unor abilităţi de procesare complexă a informaţiei. Într-o 

perioadă în care utilizarea calculatorului permite realizarea unor serii de activităţi şi 

dezvoltări unice cum sunt modelările, simulările şi vizualizările pe calculator.  

Deşi Internetul reprezintă cel mai universal mijloc de comunicare utilizat de noi,el 

afectează foarte mult relaţiile umane, ne îngrădeşte imaginaţia, ne limitează dorinţa de a 

mai merge la biblioteci, de a mai cumpăra o carte sau chiar un cd, de a merge la 

cinematograf.Internetul provoacă dependenţă, deşi este cel mai utilizat mijloc de 

comunicare extrem de folositor.Este un « robot » care îndeplineşte toate dorinţele noastre 

pe gratis sau contra cost. 

           Fiecare copil este diferit; acest lucru este exact ceea ce îl face să fie special. 

http://www.eprofu.ro/
http://www.geoffpety.com/
http://www.tvet.ro/
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           Fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit şi chiar îi trebuie un anumit element de 

control din partea adultului, pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi face primii paşi 

spre independenţă, iar aceasta se poate face prin mijloacele moderne ca : calculator şi 

internet. 

           Implementarea sistemelor informatice în educaţie este impusă de nevoi sociale, cum 

ar fi : 

-pregătirea copiilor pentru a "stăpâni" volumul imens de informaţie disponibil şi accesibil lor, 

formându - le abilităţi de a le utiliza;                                                                 

-nevoia majoră de comunicare între indivizi, între grupuri profesionale; 

-participarea  copiilor la propria formare în acord cu interesele, aptitudinile, şi nevoile 

personale. 

           Prezenţa internetului în procesul de învăţământ preşcolar asigură o motivaţie, 

suplimentară atât pentru copii, cât şi pentru cadrele didactice, şi nu în ultimul rând, pentru 

părinţi. 

           Odată cu pătrunderea masivă în învăţământul românesc a calculatorului, a fost 

necesară o "alfabetizare" în limbajul calculatoarelor a copiilor, şi a cadrelor didactice. 

          Primii "cuceriţi" ai mirajului numit internet au fost chiar copii de vârste mici, aceasta 

generând o nouă arie de instruire atât a "formatorilor" de profesie, cât şi a celor din bănci. 

Jocul şi instruirea sunt indisolubil legate, calculatorul devenind astfel un partener şi un 

prieten al copiilor. În grădiniţa sunt utilizate cu precădere jocurile logice de diferite grade de 

dificultate. Folosirea internetului de către cadrele didactice ajută la o mai bună informare, 

colaborare pe plan naţional şi internaţional. 

           Dacă am compara folosirea calculatorului cu joaca, ştiind cât îndrăgesc copii să se 

joace şi ce semnificaţii profunde are această activitate specifică vârstei, am spune că între 

aceste două activităţi nu este sinonimie, deoarece la joaca ei se manifestă spontan, liber, 

neîngrădit. Folosirea calculatorului ar fi, mai degrabă, sinonimă cu jocul, deoarece trebuie 

să respecte nişte reguli atât în manipularea aparaturii, cât şi în comunicare, aceasta 

bazându-se pe un limbaj specific. 

            Calculatorul este utilizat mai întâi ca un partener de joc, mai târziu intervenind 

competenţa şi performanţa. Grădiniţa n-ar mai avea farmecul caracteristic al acestei etape 

de vârstă dacă s - ar renunţa la poezii şi cântece, basme şi poveşti, care, prin mesajul lor 

deosebit de profund, prin sonorităţile specifice, prin atmosfera creată modelează sufletele 

şi îi ajută pe copii să înţeleagă lumea. 

Oricât ar fi de necesar şi de evoluat, să nu se uite că niciun calculator nu poate 

transmite caldură umană, nu poate dezvolta comunicarea între copii, lucru care este atât 
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de important acum, când ei învaţă să se exprime şi să trăiască în societate. Rolul 

educatorului este de a organiza jocuri colective pentru socializarea copiilor. 

Este absolut necesar ca opţionalul să se desfăşoare conform unei planificări 

elaborate de cei ce predau, ţinându-se cont de particularităţile de vârstă şi de programa 

şcolară. 

          Educatorii trebuie să fie permanent conştienţi că viitoarele personalităţi ale lumii vor 

fi cei ce ştiu să stăpânească ştiinţa cunoaşterii şi arta inventivităţii. Dar tot educatorii trebuie 

să facă totul pentru a uni forţa informaticii cu dezvoltarea aptitudinilor facultăţilor fiecărui 

copil, a capacităţilor lui creatoare. 

           Având permanent ca obiectiv dezvoltarea fizică şi psihică a copilului, pe care nu 

trebuie să - l considere un simplu "sac" de cunoştinţe, ci un  factor activ şi creator 

În ultimii ani, Internetul a transformat felul în care comunicăm.Internetul este mijlocul cu o 

capacitate unică de a facilita oamenilor întâlnirea la distanţă şi comunicarea simultană cu 

mai multe persoane în locaţii precum chat rooms şi forumuri de discuţii online.Participanţii 

apreciază asemenea locaţii online pentru faptul că le facilitează comunicarea la distanţe 

mari oferind totodată posibilităţi de participare vârstnicilor obligaţi să rămână acasă sau 

bolnavilor, precum şi celor cu interese sau stiluri de viaţă minoritare de a găsi companie şi 

consiliere indisponibilă în comunităţile lor de rezidenţă.      

Utilizarea Internetului ca sursă de informaţie pentru elevi chiar dacă ea nu este 

posibilă să se facă organizat în cadrul unei lecţii prin participarea directă a elevilor datorită 

lipsei sursei de Internet şi a reţelei de calculatoare, noi ne putem ajuta de informaţiile găsite 

de elevi  pentru aproape toate disciplinele de învăţământ. 

În toate activităţile didactice calculatorul a devenit un prieten bun, un prieten de 

nădejde! Consider că formarea capacităţii de a utiliza calculatorul şi internetul este benefică 

elevilor, atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară prin relaţionarea cu lumea 

oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. În contextul noilor educaţii 

este necesar ca şcoala să formeze personalităţi creatoare, receptive faţă de schimbări, 

capabile să se integreze dinamic într-o lume nouă şi complexă, contribuind din plin la 

progresul social. 
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MAȘINA DE CUSUT NASTURI 
                                                            Lecție online 

 

                                               Prof. ing. GROAPA CAMELIA-ERICA - Liceul Tehnologic 
Transporturi Căi Ferate , Craiova, Județul Dolj 

 

 

Multe din produsele vestimentare utilizează nasturii ca modalitate de închidere. În 

cele ce urmează voi prezenta o lecție online având ca subiect mașina de cusut nasturi. 

Slide-urile din cadrul lecției respectă etapele de proiectare al unui proiect de lecție.  
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Link-ul corespunzător lecției online este: 

https://docs.google.com/presentation/d/1kbETNjDYfqSfr5sqXeAk5pDxb7rRBMFAAFkBNe

nlzcQ/edit?usp=sharing 

 

 Lecția a fost realizată folosind platforma G Suite, aplicațiile: Google Prezentare 

pentru realizarea slide-urilor, pentru captarea atenției am utilizat Youtube, pentru fixarea 

https://docs.google.com/presentation/d/1kbETNjDYfqSfr5sqXeAk5pDxb7rRBMFAAFkBNenlzcQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kbETNjDYfqSfr5sqXeAk5pDxb7rRBMFAAFkBNenlzcQ/edit?usp=sharing
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cunoștințelor am utilizat aplicația Wordwall și pentru feedback am folosit metoda eseului de 

5 minute - un chestionar realizat în Google Formulare din Google Classroom. 

 

 

 

BIBLIOTECA ÎN ERA INTERNETULUI 
 
 

Bibliotecar IANC MARIANA, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu” Vulcan  HD 
 

        Internetul ne-a facut viața mai ușoară și mai convenabilă. Putem folosi internetul 

pentru a comunica cu oameni din întreaga lume, pentru a face afaceri online, pentru a ne 

face prieteni noi și pentru a cunoaște diferite culturi.Internetul asigură acces ușor la 

informații, imagini și produse.. În fiecare zi, Internetul continuă sa ofere o nouă facilitate 

care să ușureze viața utilizatorilor . Cu toate acestea, Internetul conține și unele elemente, 

aspecte sau dezavantaje nedorite.   

         Cărțile sunt una dintre cele mai mari invenții ale omenirii, inițial acestea scriindu-se pe 

pereții peșterilor, apoi pe pielea animalelor, nu după mult timp pe pergamente și, în cele din 

urmă, și pe hârtie. Prin intermediul unei invenții recente s-au născut cărțile digitate. Acum 

oricine poate purta o bibliotecă întreagă în geanta sau rucsacul propriu, totul cu ajutorul 

unui mic dispozitiv.  

         Ce se va întîmpla cu bibliotecile când informația va fi în mare parte produsǎ, stocatǎ 

şi distribuitǎ în format digital? Este ideea de bibliotecǎ fizicǎ atât de strâns legatǎ de cǎrți şi 

de materiale tiparite încât bibliotecile (ca locuri) vor dispǎrea ? Ideea de bibliotecǎ 

electronicǎ nu a apǎrut decât la jumǎtatea secolului 20 în mare parte datoritǎ dezvoltǎrii 

tehnologiei electronice şi digitale. De când informația este înțeleasǎ ca unitate binarǎ care 

poate ajunge de la expeditor la utilizator prin intermediul rețelelor, a deveni evident faptul 

cǎ informația tiparitǎ – cǎrțile – ar putea dispǎrea pe viitor.  

        Precum toate celelalte invenții care au apărut la un moment dat sau altul pe fața 

planetei, și cartea digitală s-a lovit de scepticism. Pentru mai multă vreme, unii oameni nu 

le considerau „demne” și argumentau cu vehemență în favoarea cărților tradiționale. 

Evident că împotriva acestor oameni s-a ridicat o opoziție care susținea că, de fapt, cărțile 

digitale sunt viitorul. Și astfel s-a iscat o mare dezbatere care nu s-a încheiat nici astăzi. 

Iată, așadar, câteva diferențe între cărțile digitale și cărțile tipărite. Când vine vorba de preț, 

cărțile digitale sunt mai ieftine, deoarece în producția lor se folosește mai puțin material 

fizic. Nu numai atât, dar unele cărți, în general operele clasice ale literaturii, sunt disponibile 

și gratis. Apoi, poate fi luată în considerare greutatea cărților, aceasta depinzând foarte mult 
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de numărul de pagini și tipul de hârtie pe care sunt tipărite, din nou cărțile digitale aflându-

se in avantaj. Dacă în cazul unei cărți tipărite toată lumea poate vedea ce citești, cărțile 

digitale se bucură de... discreție. Cu toate acestea, cărțile tradiționale nu pot fi lăsate în 

urmă, emisia de carbon a fabricării unui e-reader fiind echivalentă cu cea a tipăririi a 40-50 

de cărți. De asemenea, pentru a citi o carte tipărită nu sunt necesare baterii și, în plus, este 

mult mai simplu să-ți iei notițe pe o carte tipărită decât pe una digitală, astfel că poți înțelege 

textul mai repede și la un nivel mai profund.Acestea sunt doar câteva diferențe dintre cărțile 

digitale și cărțile tipărite.  

        Care dintre ele este varianta mai bună, nimeni nu poate spune cu exactitate. Cu 

siguranță este mai satisfăcător din punct de vedere al simțurilor să citești o carte 

tradițională, mirosul unei cărți noi care de abia așteaptă să fie citită neputându-se compara 

cu atingerea rece a unui dispozitiv electronic.  

       “Internet este o reţea informatizata care ofera utilizatorilor de computere din întreaga 

lume accesul la informatii, permite comunicarea si schimbul de date.” Internetul şi Biblioteca 

au caracteristici diferite. Biblioteca este cea care oferă un mediu favorabil lecturii şi culturii 

,care nu va fi oferit niciodată de o  pagină de internet. Atmosfera dintr-o bibliotecă nu poate 

fi compensată cu cea din faţa calculatorului accesând o pagină de internet şi în egală 

masură reprezintă locul unde se produce comunicarea directă între autor şi cititori. Un mare 

avantaj al Internetului este că oferă acces la informaţii 24 de ore din 24, find la îndemana 

unui numă mai mare de oameni decat orice bibliotecă Mai mult, în timp ce numarul 

exemplarelor dintr-o biblioteca este limitat, unele fiind disponibile numai în sala de lectura. 

Internetul oferă un numar infinit de copii pentru orice articol oferind posibilitatea de a fi 

consultate de către un numar oricât de mare de doritori. Nu în ultimul rând, viteza cu care 

se răspândeşte accesul la Internet este mult mai mare decât viteza cu care se construiesc 

biblioteci noi. Un alt factor este acela că se economiseste timpul necesar cautarii, internetul 

oferă posibilitatea instantanee  a informatiei dorite. O biblioteca nu va putea oferii în aşa 

puţin timp acees la informaţie , indiferent de cât de bine ar functiona, ea  va avea 

întotdeauna un timp de raspuns care constituie întârziere.  Acestă tendinţă întăreşte ideea 

că Internetul nu este privit ca un înlocuitor, ci doar  ca o alternativă, care nu înlocuieşte 

complet biblioteca.  

         La baza internetului stau în mare parte informaţiile autentice  găsite în cărţile de la 

biblioteci. Biblioteca oferă un mediu favorabil lecturii şi culturii în general care nu va fi oferit 

niciodată de o pagină web sau de un internet cafe. Mai mult, reprezintă o ‘agora’ sau locul 

unde poate avea loc comunicarea directă între autor şi cititori (vezi cenacluri, lansări de 

carte, etc). Acest lucru nu poate fi niciodată compensat cu ajutorul Internetului. Percepţia 
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prezentei poate fi creată doar până la un anumit punct, însă nu până la punctul în care să 

înlocuiască realitatea. Informaţia găsită pe Internet nu este aceeaşi cu cea din biblioteci. 

         Chiar dacă internetul poate reuni(într-un viitor mai mult sau mai puţin apropiat) un 

volum foarte mare de informaţii, superior bibliotecii, un material imprimat şi uşor de găsit se 

va dovedi oricând mai practic. Or, în momentul de faţă, Internetul se defineşte tocmai prin 

faptul că informaţia este prezentată extrem de dezordonat, cea verificată alternând cu cea 

nedocumentata. Cele mai populare surse de informare nu sunt alcătuite neapărat de 

experţi, dovadă stând şi enciclopediile de tip Wikipedia. 

         Un lucru este sigur, și anume că indiferent de materialul pe care o carte este scrisă, 

aceasta va fi întotdeauna adusă la viață de cititor. Deci rămâne la alegerea fiecăruia să 

decidă care tip de carte îi place mai mult și apoi să se apuce să citească. 
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AMENINȚAREA OBEZITĂȚII ÎN RÂNDUL TINERILOR 
 

 

Lector univ. dr. Ilioni Cristian, Universitatea din Petrosani 
 

 

 

INTRODUCERE 

Tema obezității, din punctul meu de vedere, este una foarte complexă, deoarece în 

zilele noastre auzim tot mai mult vorbindu-se despre această patologie și afectează tot mai 

mult populația, atât în România cât și la nivel mondial. 

Obezitatea este afecțiunea caracterizată de indicele de masa corporală mai mare de 

30. Obezitatea crește riscul de afecțiuni precum: diabetul de tip 2, afectiuni cardiovasculare 

și chiar și de cancer, de aceea este important să nu fie neglijată și să fie combatută cât mai 

rapid. În cazuri grave, obezitatea poate cauza complicații fatale. 

Consider că este important să abordez această temă deoarece trebuie să învățăm 

cum să avem o viață sănătoasă, cu un regim alimentar bine structurat și exerciții fizice 

zilnice. 

Aproximativ 3,4 milioane de decese sunt înregistrate la nivel mondial, în fiecare an, 

din cauza unor boli care au ca principali factori de risc obezitatea sau excesul de greutate. 

Dacă în trecut obezitatea era considerată o problemă specifică țărilor dezvoltate, specialiștii 

atrag atenția asupra faptului că în prezent excesul de greutate și obezitatea sunt în creștere 

și în țările cu venituri mici și medii, în special în mediul urban. Conform Organizației 

Mondiale a Sănătății (OMS), mai mult de 1,4 miliarde de adulți la nivel mondial erau 

supraponderali în anul 2008 și mai mult de jumătate de miliard de adulți erau obezi, iar la 

nivel global, 42 de milioane de copii preșcolari erau supraponderali în anul 2013. Obezitatea 

infantilă reprezintă una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică ale secolului 

XXI. Potrivit experților OMS, copii supraponderali au mai multe riscuri de a dezvolta diabet 

zaharat și boli cardiovasculare în tinerețe, boli care, la rândul lor, sunt asociate cu un risc 

mai ridicat de moarte prematură. 

 

CAUZELE OBEZIȚĂȚII 

Obezitatea poate avea mai multe cauze, unele de natură exogenă, iar altele de 

natură endogenă. Obezitatea apare, în general, din cauză că organismul primește mai 

multe calorii decât consumă prin activitățile zilnice. Drept urmare, caloriile ramase sunt 

stocate sub formă de grasimi și, în timp, apare obezitatea. Uneori, obezitatea poate avea 

cauze medicale, cum ar fi afecțiunile ce cauzează dereglări hormonale. Însă în cele mai 
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multe cazuri, obezitatea apre din cauza unui regim alimentar și a unui stil de viață 

nesănătos. Principalii factori care stau la baza obezității sunt următorii: 

Alimentație hipercalorică 

Alimentația hipercalorică, bazată pe alimente bogate în grăsimi, dar și în calorii, 

reprezintă factorul principal în declanșarea obezității. Atunci când consumăm mai multe 

calorii decât ardem în timpul zilei, organismul le depozitează sub formă de grăsimi. 

Sedentarismul 

Dacă alimentația hipercalorică este asociată cu sedentarismul, atunci riscul de 

obezitate este și mai mare. Persoanele sedentare nu ard niciodată caloriile pe care le 

consumă. 

Predispoziția genetică 

Moștenirea genetică poate determina modul în care organismul stochează grăsimile, 

precum și modul în care aceste grasimi sunt distribuite. Mai mult decât atât, și modul în 

care organismul transformă alimentele în calorii ori modul în care arde caloriile în timpul 

activităților fizice poate fi influențat de moștenirea genetică. 

Tulburările de alimentație 

Tulburările de alimentație (precum bulimia) pot determina pacientul să facă excese 

alimentare și astfel poate aparea obezitatea. 

Factorii psihologici 

Tulburările psihologice pot determina apariția unor comportamente dăunătoare 

precum mâncatul compulsiv, care poate cauza, în timp, obezitate. Adesea, persoanele 

depresive sau anxioase iși gasesc confortul în mancare, care de multe ori este chiar 

mancare nesanatoasă și hipercalorică, ajungând astfel să acumuleze kilograme în plus. 

 

COMBATEREA OBEZITĂȚII 

Obezitatea poate fi tratată, prin eforturile depuse de pacient și echipa de specialiști 

care îl ajută, ce poate fi alcatuită din medici, nutriționiști și antrenori de fitness. 

Dieta alimentară 

Dieta alimentară este prima care trebuie modificată pentru scăderea în greutate. 

Pacientul va fi invățat de medic ce, cum și când să mănănce. Acesta va renunța la 

alimentele nesănătoase, bogate în grasimi și zahăruri, și va reduce totodată aportul caloric, 

astfel încat kilogramele în plus să fie eliminate treptat. Tipul de dietă trebuie să fie ales în 

funcție de aderența pacientului, patologia asociată și obiectivele terapeutice. Principiile 

generale ale unei diete hipocalorice constă în : limitarea consumului alimentar înafara 

meselor, evitarea alimentelor cu densitate calorică mare, mese mici și fracționate, stoparea 

fumatului și un consum scăzut de alcool.  
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Ativitate fizică 

Activitatea fizica este un element terapeutic de prima importanță care trebuie, totuși, 

individualizat și adaptat la patologia asociată. Efortul fizic potențează scăderea în greutate 

indusă de dieta hipocalorică, reduce insulinorezistența și diminuează masa adipoasă 

intraabdominală.  S-a observat ca activitatea fizică limitează reducerea masei musculare 

indusă de unele diete hipocalorice. Numeroase studii au arătat că activitatea fizica reduce 

simptomatologia și riscurile tuturor comorbidităților. În general, se recomandă efectuarea 

de exerciții fizice de minim 3 ori pe saptămână, cu o durata de 30 - 60 minute și o intensitate 

de 50 - 70 % din capacitatea individuală de efort. 

Tratament medicamentos 

Tratamentul medicamentos nu este folosit decât în cazul pacienților cu riscuri majore 

de sănătate din cauza obezității, la care alte metode nu dau rezultate, iar pacientul nu 

slăbeste nici cu regim alimentar, nici cu sport. Chiar și în aceste situații, tratamentul 

medicamentos este folosit în asociere cu un regim alimentar și cu un stil de viață sănătos, 

pentru a avea efectele dorite. Medicamentele care diminuează senzația de foame au un 

impact direct asupra apetitului. Reacțiile adverse în cazul acestor medicamente pot fi destul 

de severe. Medicamentele care reuduc absorbția intestinală a grăsimilor sunt, de 

asemenea, folosite uneori. 

 

CONCLUZII 

În opinia mea, pentru a evita obezitatea noi ca indivizi trebuie să avem un regim 

alimentar echilibrat, este esențial să avem în vedere orele de somn (un individ trebuie să 

aibă 8-9 ore de somn), de asemenea este important să nu neglijăm activitatea fizică, care 

este extrem de importantă pentru o bună stare fizică dar și psihică.  

Dacă suferim de această patologie este important să contactăm un specialist deoarece 

acesta ne poate ajuta și îndruma spre un stil de viață sănătos. De asemenea este important 

să avem voință pentru o schimbare majoră în viața noastră, precum: renunțarea la anumite 

aimente dăunătoare, evitarea sedentarismului și începerea unei vieți active cu exerciții fizice 

intense. 

În concluzie, chiar dacă nu avem înca probleme cu greutatea, riscul de obezitate 

există dacă nu avem un stil de viață sănătos și nu mâncăm echilibrat. Pentru a reduce riscul 

de obezitate, trebuie să ne modificăm stilul de viață. Astfel, nu numai că eliminam 

posibilitatea de ingrășare, însă reducem totodată și riscul de îmbolnavire. 
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AGRESIUNEA CIBERNETICĂ 
 

Prof. Ilioni Cristina, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida’’ Petroșani 
 

Agresiunea cibernetică sau cyberbullyingul reprezintă un concept des întâlnit și 

dezbătut în zilele noastre. Cea mai cunoscută formă de agresiune este cea fizică, însă 

există și o altă formă, cea petrecută în mediul online. Un copil poate întâlni agresiune din 

partea altor elevi la şcoală sau acasă. Aşa-numiţii „agresori cibernetici” pot trimite vorbe 

sau imagini jignitoare prin intermediul internetului și al unui dispozitiv electronic, cu scopul 

de a-şi hărţui, jena, umili şi ameninţa victima. Alte forme de agresiune includ obţinerea 

ilegală de parole, furtul de identitate şi şantajul. În timpul anilor școlari, mulți copii vor 

experimenta bullyingul sau vor fi martori ai violenței psihologice: pot fi ținta agresiunii, pot fi 

implicați în agresarea celorlalți, pot asista ca martori în timp ce alții sunt agresați sau pot 

lua măsuri pentru a opri agresiunea. 

Au fost stabilite zece tipuri de astfel de hărțuire: bârfa, excluderea, sâcâiala, 

urmărirea online, întărâtarea, comentariile, insistență abuzivă, profiluri false, dezvăluirea, 

sabotarea. Dacă agresiunea este făcută de grup, se numește mobbing. Bullyingul este de 

obicei asociat cu un dezechilibru de putere. Un agresor are o autoritate percepută asupra 

altuia din cauza unor factori precum mărimea, sexul sau vârsta. Băieții tind să intimideze 

colegii pe baza slăbiciunii fizice, a temperamentului scurt, a grupului de prieteni și a 

îmbrăcămintei. Pe de altă parte, agresiunea există și în rândul fetelor, rezultând din 
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dezechilibre emoționale. În oricare formă a sa, efectele unui astfel de comportament repetat 

din partea hărțuitorului pot fi nimicitoare pentru victimă. Nu de puține ori, auzim despre copii 

plecați de acasă, dați dispăruți de familii, cazurile fericite în care aceștia sunt teferi, fiind 

destul de puține. 

Studiile arata ca fenomenul de bullying determină apariția unor tulburări precum: 

depresia, scăderea încrederii în sine, lipsa stimei de sine, însingurare, depresie, anxietate, 

rezultate slabe la scoală, dureri de cap, tulburari de apetit, insomnii etc. Hărţuirea la şcoală 

devine un fenomen îngrijorător. Romania este pe locul al treilea din cele 42 de țări europene 

în care a fost investigat bullyingul, potrivit unui raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. 

Efectele sunt devastatoare: există riscul ca agresorii să devină delincvenţi, iar victimele, 

pacienţi. Devin victime tăcute, copiii martori la hărţuielile de la şcoală.  De cele mai multe 

ori, dezvoltarea lor este afectată de pasivitate, frică, vinovăție. Pe de altă parte, lipsa de 

reacție înseamnă acceptarea tacită a bullyingului. Prin urmare, elevii trebuie încurajați să 

intervină, să ia apărarea celor atacaţi. 

În combaterea violenței psihologice, trebuie să ne implicăm cu toții, indiferent de cine 

suntem sau de unde provenim – putem face diferența și putem schimba viața cuiva. Iată ce 

ne propun psihologii în acest sens: „Putem să intervenim în faţa agresorului, să îi spunem 

să se oprească. Important e cum spunem acest lucru, ca nu cumva să amplificăm scena. 

Dar e important să avem o reacţie, ca agresorul să înţeleagă că nu are susţinători în ceea 

ce face”, spune Aura Stănculescu, Centrul Asistență Educațională. 

„De multe ori, ce ne spun studiile în legătură cu asta, este că martorul ajunge, la 

rândul lui, să intre în echipa de copii care agresează, tocmai din cauza fricii. Adulţii din 

sistem care văd că se întâmplă asta ar fi foarte util să păstreze deschis canalul de 

comunicare şi cu această persoană, astfel încât să vadă că este în siguranţă şi că poate 

avea un rol extrem de important în medierea conflictului. El ar trebui să fie cel care 

contactează pe cineva, care sună să ceară ajutor”, spune Raluca Anton, psiholog. „Vrem 

să se schimbe asta, trebuie să ne schimbăm noi”, spune Gelu Duminică, sociolog. 

 Pentru a nu ajunge în astfel de situații delicate, atât părinții, cât și copiii trebuie să 

acorde o maximă atenție siguranței pe internet și să respecte câteva reguli, care, cu 

siguranță, îi vor feri de pericole. Dintre acestea, cea mai importantă este cea a supravegherii 

permanente a  copilului de către părinte atunci când navighează pe internet, iar, pentru 

copil, regula de aur, stabilită și de Aristotel în ,,Etica nicomahică", ar fi păstrarea cumpătării 

în toate activitățile întreprinse. 
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ÎNVĂȚARE RĂSTURNATĂ SAU CLASĂ RĂSTURNATĂ? 
 
 

Prof. Illyes Ecaterina - Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan 
 
 
  În timp ce este definită deseori ca” munca școlii făcută acasă și munca de acasă 

făcută la școală” flipped learning este un concept care permite profesorilor să 

implementeze în clasele lor o metodologie, sau metodologii variate. 

Datorită unor neînțelegeri promovate de unii profesori, de media și câteodată de 

cercetători, liderii care au decis să ofere o definiție explicită a conceptului au dorit să facă 

și diferența între Flipped Classrooom (clasa răsturnată) și Flipped Learning (învățarea 

răsturnată). 

Învățarea răsturnată (Flipped Learning) este o abordare pedagogică în care 

instruirea directă se mută din spațiul de învățare în grup către spațiul de învățare individual, 

iar spațiul de grup care rezultă (clasa) este transformat într-un mediu de învățare dinamic, 

interactiv unde educatorul ghidează elevii pe măsură ce ei aplică conceptele și se 

angajează creativ cu subiectul materiei. 

Răsturnarea unei clase poate, dar nu este neapărat necesar să conducă la învățarea 

răsturnată. Mulți dintre profesori ar putea deja să fi aplicat ideea răsturnării unei clase, 

punând elevii să citească texte în afara clasei, să privească filme video suplimentare sau 

să rezolve probleme în plus, dar pentru a angaja elevii în învățarea răsturnată, profesorii 

trebuie să incorporeze în practica lor următorii patru piloni. 

O clasă răsturnată (denumită deseori clasă în oglindă) nu furnizează neapărat o 

adevărată învățare răsturnat. În învățarea răsturnată ceea ce contează cu adevărat este 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/marturiile-de-groaza-a-copiilor-victime-ale-bully-ingului-erau-5-si-le-ziceam-mai-lasati-ma-in-pace-ca-am-vanatai-1131484
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/marturiile-de-groaza-a-copiilor-victime-ale-bully-ingului-erau-5-si-le-ziceam-mai-lasati-ma-in-pace-ca-am-vanatai-1131484
https://cig.ase.ro/wp-content/uploads/2016/06/7-Dobre.pdf
https://cig.ase.ro/wp-content/uploads/2016/06/7-Dobre.pdf
https://www.fundatiacaleavictoriei.ro/
https://www.fundatiacaleavictoriei.ro/
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ceea ce se întâmplă în clasă. Adevărata învățare răsturnată transformă sala de clasă într-

o experiență mult mai individualizată. În locul unui profesor / instructor care se adresează 

tuturor elevilor ca grup, învățăceii se mișcă în ritmul propriu sau în grupuri mici, aplicându-

și cunoașterea în moduri practice; iar asta permite în general o experiență individualizată. 

În cel mai bun caz, o clasă răsturnată oferă elevilor beneficiul unui mai mare control 

în ce privește propria învățare. Elevii pot alege momentul în care urmăresc filmele de 

instruire acasă, și tot ei orientează discuțiile din clasă, cerând instructorului clarificări, așa 

că nevoile lor ghidează modul în care este utilizat timpul orei. Atunci când desfășoară 

activități practice și își exersează în clasă noile abilități, elevii pot avea mai multă autonomie. 

Ei pot explora noi concepte în felul lor, în ritmul lor, într-un mediu care-i susține și este 

controlat. 

Atunci când este bine făcută, învățarea răsturnată este foarte eficientă, din moment 

ce diferențierea apare în mod natural și este cel mai probabil că elevii vor rămâne angajați 

pe parcursul orei. Un alt beneficiu al acestei abordări este acela că profesorii nu trebuie să-

și ”răstoarne” toate orele deodată pentru a profita de avantajele acestei pedagogii. Poți să 

începi cu răsturnarea unei singure ore, să vezi cum funcționează și să pleci din acel punct. 

Partea negativă a acestei abordări este că se bazează foarte mult pe tehnologie, elevii 

având nevoie și de acces la internet pentru învățarea lor de acasă. Aceasta poate face ca 

”divizarea socială” între elevii mai bogați și colegii lor mai săraci să fie foarte evidentă, iar 

elevii fără acces la tehnologie se vor zbate mai mult. 

Cei patru piloni ai F – L – I – P 

 

F – Mediu Flexibil (Flexible Environment) 

Învățarea răsturnată permite adoptarea unor moduri variate de învățare; educatorii deseori 

rearanjează spațiile de învățare pentru a se acomoda cu specificul lecției sau capitolului, 

pentru a susține fie munca de grup, fie studiul independent. 

Ei creează spații flexibile în care elevii aleg când și unde să învețe. 

 

L – Cultura învățării (Learning culture) 

În modelul tradițional centrat pe profesor, profesorul este principala sursă primară de 

informație. Prin contrast, învățarea răsturnată schimbă în mod deliberat instruirea pe o 

abordare centrată pe cel care învață, unde timpul din clasă este dedicat explorării temelor 

în profunzime și creării de oportunități bogate de învățare. Ca rezultat, elevii sunt activ 

implicați în construirea cunoașterii pe măsură ce participă la ea și sunt implicați și în 

evaluarea propriei învățări într-o manieră care este semnificativă la modul personal. 
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I – Conținut intențional (Intentional content) 

Educatorii care utilizează învățarea răsturnată se gândesc continuu cum pot să utilizeze 

acest concept pentru a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte înțelegerea conceptuală, ca și fluența 

procedurală. Ei determină ce au nevoie să predea și ce materiale trebuie să exploreze elevii 

singuri. Educatorii utilizează un conținut intențional pentru a maximiza timpul clasei și pentru 

a adopta metode centrate pe elev, strategii active de învățare, în funcție de nivelul clasei și 

subiectul materiei. 

 

P – Educator profesionist (Proffesional educator) 

Rolul Educatorului Profesionist este chiar mai important și deseori mai solicitant într-o clasă 

răsturnată decât într-una tradițională. În timpul orei, ei observă continuu elevii, furnizându-

le un feedback relevant pentru acel moment și le evaluează munca. Educatorii profesioniști 

reflectează asupra propriilor practici, se conectează unii cu alții pentru a-și îmbunătăți 

instruirea, acceptă criticismul constructiv și tolerează haosul controlat din clasele lor. În timp 

ce educatorii profesioniști adoptă roluri mai puțin proeminente într-o clasă răsturnată, ei 

rămân ingredientul esențial care permite învățării răsturnate să se petreacă. 

 

FLIPPED 
LEARNING/CLASSROOM 

ROLUL PROFESORULUI ROLUL ELEVULUI 

ACASĂ Pregătește materiale de 
învățare pentru elevi 
Trimite elevilor  materialele 
create  

Urmărește, citește, 
vizionează , ascultă 
materialele trimise 
Rezolvă sarcinile date 
Formulează întrebări 

LA ȘCOALĂ Facilitează discuții cu elevii 
pornind de la întrebările lor 
Oferă informații 
suplimentare 

Prezintă răspunsuri 
Formulează întrebări 
Rezolvă sarcini 

 

Care va fi rolul profesorului în această învățare răsturnată? 

 Profesorul trebuie să descopere modul în care această învățare răsturnată ar putea 

economisi timp și să abordeze diferența de percepție pe măsură ce educație se mută în 

sala de clasă. Cele mai multe cadre didactice sunt conștiente de importanța acestei tehnici 

de învățare. Trebuie ca elevii să știe acest lucru și cadrele didactice să-i conștientizeze de 

gama largă de tehnici de învățare pe care le pot folosi. 

 Învățarea răsturnată este o metodă care îmbogățește metacogniția, adică abilitatea 

de a-ți monitoriza învățarea și de a-ți adapta abordarea în funcție de sarcini. Această 

metodă  presupune oferirea de instrucțiuni și informații în afara clasei pentru a oferi elevilor 
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posibilitatea de învăța noi concepte și tehnici înainte ca acestea să le fie predate. Acest 

lucru face ca sarcinile să fie bazate pe aplicație și evaluare, cercetare și descoperire. 

 Avantajele folosirii acestei metode: 

Se combină predarea directă cu învățarea de tip constructivist;   

Crește interacțiunea între elevi și profesor;   

Elevii își asumă responsabilitatea pentru propria lor învățare;   

Elevii nu rămân în urmă deoarece informațiile le pot obține online;  

 Toți elevii sunt implicați în procesul de învățare;  

 Conținutul informațiilor este păstrat permanent.   

Caietul de notiţe – un veşnic labirint! şi care nu întotdeauna conţine informaţia 

corectă/completă este concurat de device-ul favorit  

Telefonul poate fi folosit pentru accesarea lecţiei, oricând și oriunde.   

Profesorul este stimulat să inoveze și să creeze. Aș îndrăzni să spun că poate scăpa de 

rutina lecției tradiționale și de lipsa implicării elevilor.  

Este bine să experimentăm și să încercăm să folosim și această metodă la clasă. 

 

BIBLIOGRAFIE  

 

Moodle https://moodle.org/course/view.php?id=5  

Teaching resources http://eskills4jobs.ec.europa.eu/teach  
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IMPACT ONLINE -  FII CURAJOS PE INTERNET 
 

 

Prof. Sztrelenczuk Iolanda - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie 
Prof. Annamaria Hitter - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie 

 

 

 

Clubul Green Impact Baia Sprie este un loc în care 

experimentăm diverse tehnici și metode creative pentru a găsi 

soluții la nevoile identificate în comunitate. Tinerii voluntari au 

derulat mai multe proiecte de serviciu în folosul comunității de real 

succes, iar pandemia și trecerea la învătare online le-a oferit 

oportunitatea de a gândi soluții legate de provocările întâlnite în mediul 

online pentru colegii lor. 

Astfel în perioada 

martie - mai 2021 voluntarii 

clubului au participat la o serie 

de formări inițiale derulate prin 

programul Eroii Internetului 

pus la dispoziție de Asociația 

Adfaber. 

Voluntarii Green Impact au parcurs toate cele 5 module – Fii Puternic!, Fii 

Inteligent!, Fii Amabil!, Fii Alert! și Fii Curajos! și au învățat, prin jocurile și activitățile 

parcurse, să devină adevărați eroii ai internetului. 

 

Următorul pas logic a fost 

să gândească o modalitate 

prin care pot împărtăși 

ceea ce au învățat despre 

siguranța online și 

colegilor, copiilor și tinerilor 

din comunitatea noastră.  

Voluntarii Green Impact au 

decis că cel mai dificil este 

să FII CURAJOS! și că 

acest aspect implică toate celelalte module. Ei au creat un panou informativ în școală și au 

gândit întâlniri cu copii și tineri pe perioada vacanței de vară pentru a învăța împreună cum 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.canva.com/design/DAEfSa62-NY/vbkpLUV5IgUdy8zYuDwDew/view?utm_content%3DDAEfSa62-NY%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishsharelink%26fbclid%3DIwAR159JwY2AYKqvXRhSmFaY7TGNPqyU0AV-MNQPe8NNvD9zFkFPYj2LBa1mw&h=AT3yii3iaqqv8xnNv98iF7ykov9GhNXWR04KvhvI0PBSZMZ5opQbCtPEAPlNckSs2WKTsNY8FkSxD2Qj4nb-NoPkpnd_hBWarLLVsWtHhtbemqxcs3MV58zwB7AYwikIdAeU&__tn__=,mH-R&c[0]=AT3hudxGFnqS6z0Vx8R0t2J0MyhbyI5XqRNR9XQutpDIO36RlSWwk6-wxLNZIOx0ka5eVOcrjhD5PifNLhYwYn_LGmARHNzwjAmw7soqy3Wk0Wn_uVl3SdRR0uLxcx77ftqKB1T_S8Pk4M1V6DElEHnZgnrqidyuQo5KDGmb7bPYWyc_UgYAn-MOpjk5_zPFL82-Gw
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putem să fim în siguranță în mediul online prin inteligență, putere, amabilitate, alertă și 

curaj!      

Copii și tinerii din comunitate sunt invitați să participe la activități printr-o campanie 

online sub forma unui eBook interactiv la sfârșitul căruia orice copil care dorește să 

descopere mai multe despre siguranța online sau să ceară ajutor pentru o problemă 

întâlnită online se poate înscrie pentru a participa direct la întâlnirile clubului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarii Green Impact Baia Sprie au demonstrat că orice obstacol poate deveni o 

oportunitate de învățare și dezvoltare. 

Mai multe despre campanie pe https://web.facebook.com/Green-Impact-Baia-Sprie-

196116531023782 

 

 

 

 

 

LA CONFLUENŢA   INTERNETULUI CU ŞCOALA  ŞI ELEVII... 
 

 

Prof. consilier IOZSA DIANA VICTORINA - CJRAE Hunedoara– locaţie Şc. Gimnazială,, 
I.G.DUCA” Petroşani 

                                                

 
 

 Şcoală s-a mutat şi pe calculator, cu sau fără voia noastră, educaţi şi educatori îşi 

caută o mare parte din resurse în internet. Cât e de bine? Cât e de rău? Cine ştie câtă 

nevoie de sare are fiecare organism? Cine ştie cât de nocivă este cantitatea de n grame de 

sare pentru diferiţi indivizi? Aşa este şi internetul. Aproape orice întrebare are răspuns 

https://web.facebook.com/Green-Impact-Baia-Sprie-196116531023782
https://web.facebook.com/Green-Impact-Baia-Sprie-196116531023782
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folosind internetul. Dar răspunsul bun îl află tot omul... educat. Omul educat sau educabil 

ştie să caute RESURSE pentru educaţie. 

Problema abordată în acest material este una practică, şi anume „întâlnirea” dintre 

două instituţii de formare şi informare: una deja clasică, şcoala, al cărei rol în educare a fost 

bine statornicit de-a lungul secolelor, iar cealaltă, o instituţie nouă, care a apărut în cadrul 

noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC), în speţă internetul. Când vorbesc 

despre întâlnirea dintre cele două, nu am încă în minte o abordare de tipul 

efectelor/influenţelor acestui mediu asupra activităţilor şcolare sau a efectelor şcolii asupra 

folosirii internetului, ci mă plasez în perspectiva deschisă de studiile asupra utilizărilor 

media, urmărind, la modul concret, cum are loc utilizarea internetului de către elevi în 

activitatea lor şcolară, vorbind despre satisfacţiile pe care această utilizare le aduce şi 

aşteptările pe care le suscită. 

Internetul a ajuns să facă parte din viața noastră cotidiană. Îl folosim pentru a ne 

informa, pentru a comunica cu ceilalți, pentru a ne documenta sau pentru divertisment. În 

mediul online există, însă, și situații riscante, mai ales pentru copii și adolescenți. 

Copiii sunt foarte vulnerabili. Ei au capacitate redusă de discernământ între bine și 

rău. Copiii au grad scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o 

trăiesc în mediul online are un efect negativ asupra stării lor emoționale și confortului 

psihologic. Astfel, vorbind despre școală și Internet, suntem nevoiți să afirmăm că instituția 

de învățământ trebuie să ghideze copiii pentru a face față fluxului de informații, provocărilor 

Internetului și riscurilor la care sunt supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau portalurilor 

informaționale, rețelelor de socializare și chat-urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau 

jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre inteligența online, pe care orice copil trebuie 

să o dezvolte, în special cu ajutorul și susținerea părinților, educatorilor și profesorilor. 

În ceea ce priveşte copiii, ei s-au născut în această lume a internetului. Sunt numiţi 

„nativi digital”: au crescut folosind câteva ore pe zi calculatorul şi internetul. Astăzi, ei 

relaţionează folosind chat-ul, formând comunităţi virtuale, pentru că astfel pot comunica 

rapid unii cu alţii, având posibilitatea că, în timp ce fac schimb de mesaje cu prietenii, să 

asculte şi muzică, să descarce fişiere de pe internet, să urmărească alte site-uri şi chiar să 

răspundă celor din jur dacă sunt întrebaţi ceva. Ritmul lor este uluitor faţă de celelalte 

generaţii, iar a pretinde unui copil din ziua de azi să înveţe după metode tradiţionale şi să 

facă acest lucru cu plăcere este foarte greu. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul 

sau telefonul mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un 

conținut ilegal sau dăunător. Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți 

utilizatori online, copilul poate face cunoștință cu persoane răuvoitoare, hărțuitori sau 
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abuzatori. Nu există un hotar bine determinat între aici se poate și aici nu se poate de făcut 

click. De aceea este foarte important ca în școală orice elev să fie informat despre cum 

click-ul îl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar periculoase. 

Este o adevărată maşinărie pe internet, care trăieşte prin utilizatorii ei, cadrele 

didactice din toată ţară care postează zilnic lecţii-model, fotografii, exemple, proiecte, 

prezentări. Cu siguranţă, astfel de comunităţi on-line se vor dezvoltă puternic în anii ce 

urmează pentru că suntem în căutarea unor noi forme de educaţie, unele practice şi simple, 

altele bazate pe multă informaţie, din care putem uşor extrage esenţialul. Pentru adulţi, 

calificarea prin internet şi învăţământul prin platformele on-line sunt instrumente accesibile 

celor care nu au timp să urmeze un training sau un curs clasic. Iar studiile arată că regulă 

devine instruirea în „pastile“ scurte, de câteva minute, fiind rară instruirea prin întreruperea 

jobului pentru câteva ore sau zile. Mai mult, conţinutul multimedia al cursurilor on-line ajută 

la dezvoltarea de competenţe şi uşurează mult însuşirea informaţiilor. În plus, cursanţii îşi 

organizează singuri timpul, învaţă în ritmul lor şi accesează în acelaşi timp şi alte informaţii 

suplimentare de care au nevoie.  

Un lucru este însă cert: mediul on-line nu va suplini profesorul şi nici nu va elimina 

definitiv instruirea clasică. Tendinţa evidenţă în educaţie este îmbinarea instruirii clasice cu 

educaţia on-line şi adaptarea conţinutului educaţional la ritmul viitoarelor generaţii. 

Orice părinte este îngrijorat de dezvoltarea şi educarea copiilor lui. Dacă în urmă cu 

câţiva ani, televizorul era o grijă a părintelui din cauza programelor de care copiii deveneau 

dependenţi, acum calculatorul şi, implicit, internetul par a fi o ameninţare asupra 

comportamentului copiilor.  

Ca părinţi, avem obligaţia morală să oferim accesul neîngrădit la tot ce este mai bun 

pentru copiii noştri. Şi acest lucru îl putem face prin direcţionarea lor înspre situri 

educaţionale, unde pot face exerciţii suplimentare într-un alt mod de cât cel tradiţional. 

Internetul este atrăgător pentru copii, iar pe aceste situri pot găsi premii pentru rezultatele 

lor, îşi pot face prieteni noi, cu care să descopere pasiuni comune şi cu care să concureze 

în obţinerea rezultatelor. Şi toate activităţile copilului pot fi încurajate şi supravegheate de 

părinţi, prin accesul părintelui la contul copilului, unde observă ce probleme a rezolvat, unde 

a întâmpinat dificultăţi sau cât timp a petrecut pentru dezvoltarea şi perfecţionarea să. 

Deschiderea spre tot ce este nou, inovator, dar în acelaşi timp util şi educativ 

presupune dorinţa de performanţă şi autodeparire. Lasă copilul tău să devină cel mai bun 

atât la şcoală, cât şi în societate. 
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APLICAȚII UTILE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ ONLINE 
 

 

prof. înv. primar Irofti Adriana Mihaela - Școala Gimnazială I.D. Sîrbu Petrila 
 

 

În luna martie, anul 2020, pandemia de coronavirus a adus schimbări majore în 

sistemul educațional românesc. Din momentul în care s-a decis închiderea școlilor, toate 

activitățile didactice s-au desfășurat online cu ajutorul platformelor și aplicațiilor digitale. 

Cadrele didactice s-au adaptat acestei situații într-un timp scurt prin achiziționarea 

aparaturii necesare (tabletă și laptop) și prin studierea unor tutoriale prezentate pe 

YouTube. La începutul pandemiei, una dintre aplicațiile folosite cu succes este aplicația 

Zoom. 

Aplicația Zoom funcționează fără întreruperi timp de 40 de minute și are un 

nivel de claritate superior al sunetului. De asemenea, aceasta oferă suport pentru 

fundaluri virtuale și se poate ascunde absolut tot ce este în încăpere, prin setarea 

unei poze oarecare. Activitatea se poate desfășura pe grupe, lucrând diverse exerciții 

atractive pe camere. Din păcate, temele elevilor nu puteau fi postate pe Zoom și din 
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acest motiv cadrele didactice s-au orientat spre cursuri de formare profesională în 

vederea dezvoltării competențelor digitale.  

Din numeroasele platforme recomandate pentru predarea online(Adservio, 

Zoom, Microsoft Office 365 for Education), pachetul G Suite for Education a fost soluția 

potrivită pentru multe cadre didactice. Trecerea de la Zoom la G Suite for Education a 

reprezentat o provocare, dar utilizarea aplicațiilor Meet, Classroom și Google Drive au 

condus la îmbunătățirea predării, învățării și colaborării din momentul în care s-a înțeles 

cum funcționează. Părinții au primit indicații pe care le-au reținut ușor.  

În aplicația Classroom există posibilitatea creării câte un curs pentru fiecare 

disciplină studiată. Invitațiile pentru fiecare curs au fost trimise fiecărui elev în adresa de 

Gmail. Odată acceptată invitația, cursurile se vor regăsi de fiecare dată când elevii deschid 

aplicația din contul de Gmail. Astfel, acest mod de organizare a dat posibilitatea postării 

logice a temelor și materialelor (link-uri, ppt-uri, chestionare, fișe de lucru și altele), iar elevii 

să le găsească cu ușurință. Un avantaj al acestei aplicații este următorul: fiecare elev va 

avea automat creat un portofoliu cu toate temele postate care poate fi verificat oricând, iar 

părinții pot primi și un raport pe e-mail-ul personal cu toate activitățile desfășurate într-o 

anumită perioadă. 

Pentru aplicația Meet, se generează câte un link permanent corespunzător 

fiecărei discipline, elevii accesând link-ul stabilit prin orarul pentru activitățile online. În 

cadrul acestor întâlniri (activități de învățare sincron) se predau noile conținuturi, se 

consolidează cunoștințele și se explică exercițiile/problemele din manualele școlare. De 

asemenea, elevii comunică între ei, socializează, își lămuresc neclaritățile. 

Un instrument de lucru de mare ajutor în activitatea online este tableta grafică. 

Se poate  achiziționa un model simplu de tabletă și ușor de folosit atât la toate disciplinele. 

Tableta grafică poate fi folosită pentru a scrie de mână texte, pentru așezarea exercițiilor 

pe coloane, pentru realizarea unor mici desene, grafice sau pentru o activitate de relaxare. 

Evaluarea activității elevilor se poate realiza prin intermediul Google Forms sau 

chestionare. 

Pentru a personaliza chestionarul, se folosește o fotografie sau sigla clasei, iar aplicația 

Formulare va alege culorile potrivite pentru a desăvârși formularul devenind unic sau se 

alege o temă din setul de teme existente pentru a crea cadrul dorit. Chestionarele pot avea: 

răspuns scurt, paragraf, răspunsuri multiple, casete de selectare sau dropdown. 

Cadrul didactic are posibilitatea selectării dacă rezultatul chestionarului să fie 

transmis imediat elevului sau doar după o revizuire a răspunsurilor. De asemenea, se poate 

selecta: dacă elevul poate vedea întrebările la care a răspuns corect sau greșit cât și 

valoarea acestora în puncte, afișarea barei de progres a testului, sortarea întrebărilor în 
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ordine alfabetică sau aleatorie, afișarea unui link pentru a trimite un alt răspuns, 

introducerea unui mesaj de confirmare particularizat. 

La finalul evaluării elevilor, răspunsurile sunt adunate în mod ordonat și automat în 

formulare, cu informații și grafice despre răspunsuri în timp real sau pot fi prelucrate și mai 

mult datele afișându-le pe toate în Foi de calcul. Adăugând colaboratori se va permite oricui 

să participe la crearea testului dorit. 

Toate materialele create de profesori sau elevi sunt stocate în cloud pe Google Drive. 

Acestea pot fi accesate oricând și de oriunde cu ajutorul adresei de Gmail. 

Așadar, elevii au participat activ pe aplicația Meet, au postat materialele cerute (teme, 

proiecte, filmulețe etc) pe Classroom și au avut posibilitatea de stocare a numeroase 

materiale primite sau create de ei pe Drive. Aceste aplicații vin în sprijinul desfășurării 

tuturor activităților desfășurate online. 
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UTILIZAREA RESPONSABILĂ A INTERNETULUI DE CĂTRE ELEVI 
 

 

 

     Prof. Înv. Primar Kameniczki Ligia - Colegiul Tehnic 
”Constantin Brâncuși” Petrila 

 

Internetul a devenit deja o parte din universul copiilor de astăzi, iar în ritmul în care 

se dezvoltă accesul la această reţea internaţională de informaţii, pe viitor influenţa ei va 

spori. Pe lângă avantajele sale deloc neglijabile, Internetul reprezintă un pericol serios la 

adresa celor mici. De fapt, dacă ne referim strict la copii şi chiar la adolescenţii aflaţi într-o 

perioadă dificilă şi confuză a vieţii lor, Internetul poate face mai mult rău decât bine. Nu 

trebuie deloc să fii un expert în domeniu ca să înţelegi acest lucru, doar să cunoşti labilitatea 

https://docs.google.com/spreadsheets/?usp=mkt_formssheets
http://www.didactic.ro/
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mental-emoţională a celor mici, lipsa discernământului şi a experienţei de viaţă tipice 

vârstei, precum şi pericolele Internetului la adresa minorilor. 

Pentru a înţelege mai bine impactul uriaşei reţele de informaţii şi comunicaţii asupra 

copiilor, trebuie să recapitulăm puţin puterea de înţelegere şi formarea noţiunilor despre 

lumea înconjurătoare a principalelor subgrupe de vârstă ale celor mici. 

Astfel, la vârsta de 3-5 ani, copilul îşi poate aminti şi aplica ce a învăţat cu o zi în 

urmă. El nu poate separa încă fanteziile de realitate şi trăieşte într-o lume pre-operaţională. 

Aceşti copii îşi pot menţine atenţia între 8-15 minute. 

În intervalul următor, de 5-8 ani, copii încep să-şi stabilească propriile identităţi, joaca 

devine mai cooperativă şi încep să-şi dezvolte abilităţi motorii. Între 6-8 ani, lumea copilului 

trece de realităţile imediate, gen casă şi şcoală. 

Copiii aflaţi în intervalul de 8-12 ani încep să gândească în termeni abstracţi şi devin 

mult mai interesaţi de interacţiunile cu ceilalţi copii. În perioadele pubertăţii şi adolescenţei, 

cu toate că sunt mai maturi şi mai experimentaţi decât copiii, adolescenţii pot deveni la fel 

de uşor victime ale aspectelor negative ale Internetului. 

S-a constatat că, în general, băieţii şi fetele sunt atraşi în egală măsură de lumea 

virtuală a Internetului. Comunicarea prin e-mail, serviciile de mesaje instantanee, căutarea 

pe Internet şi mai ales diversele reţele de socializare sunt principalele puncte de interes 

pentru copii. Atât băieţii, cât şi fetele participă cu sârg la întreceri online, vizitează chat 

room-uri şi mai ales sunt pasionaţi de urmărirea paginilor personale de pe reţelele de 

socializare. Tot în urma unor cercetări, s-a constatat că fetele tind să folosească mai mult 

Internetul pentru educaţie, teme pentru şcoală, muzică şi shopping. Băieţii, în schimb, sunt 

mai interesaţi de jocuri, distracţie şi gadgeturi. Ambele categorii de copii găsesc pe Internet 

tot ce îşi doresc legat de domeniile menţionate, ba încă mai mult 

Evident, dacă aruncăm un ochi în istorie, descoperim că fiecare generaţie sau epoca 

a avut de înfruntat riscurile sale. Pentru noi, cei de acum, fluxul uriaş de informaţii, precum 

şi avântul fără precedent al comunicaţiilor, a dus la această situaţie sensibilă, în care tinerii 

de astăzi au în faţă nu doar informaţiile de valoare şi calitate prezente pe Internet, ci şi 

pericolul reprezentat de numărul tot mai mare de pedofili şi obsedaţi sexuali. 

Din acest motiv, experţii care au studiat şi au încercat să găsească mijloace eficiente 

de protecţie a copilăriei celor mici, precum şi a liniştii părinţilor, au elaborat o serie de sfaturi 

care, dacă sunt învăţate şi aplicate corect de cei mici, transformă navigarea pe Internet în 

ceea ce trebuie să fie pentru copii: o incursiune interesantă şi fascinantă într-o lume plină 

de informaţii noi şi folositoare. Dar, pentru ca acest deziderat să se îndeplinească, copilul 

trebuie învăţat că nu e cazul să distribuie pe reţelele sociale date de contact precum adresa 

sau numărul de telefon şi nici – mai ales – fotografii. Prieteniile online sunt extrem de 
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efemere, mai ales la vârste mici, iar datele personale şi de contact ale copilului pot ajunge 

foarte uşor la cine nu trebuie. 

În al doilea rând, copilul trebuie să ştie că poate să închidă oricând, fără riscul vreunei 

pedepse, ferestrele de chat, e-mail-ul sau chiar computerul. În momentul în care primeşte 

pe mail sau chat mesaje obscene, ameninţări sau fotografii şi fragmente video cu conţinut 

pornografic sau violent, copilul trebuie să-şi anunţe părinţii fără teamă sau ruşine. Acest 

lucru este extrem de important! Adulţii trebuie să facă totul pentru ca relaţia dintre copil şi 

părinte să fie una deschisă, sinceră şi reciprocă, astfel încât cei mici să poată vorbi oricând 

cu părinţii despre potenţialele lor experienţe neplăcute din mediul online. 

Se recomandă cu tărie educatorilor și învățătorilor să introducă activități bazate pe 

joc pentru a aborda tema siguranței online cu micuții și să dea startul discuțiilor cu părinții 

încă dinainte ca ai lor copii să fi început să navigheze online sau să folosească tehnologia. 

Cu cât părinții și educatorii înțeleg mai bine peisajul de ansamblu al mediului online, 

potențialele riscuri la care sunt expuși copiii și impactul relației lor asupra dezvoltării 

cognitive, emoționale și sociale a copiilor sunt determinante pentru felul în care vor ghida 

experiența micilor utilizatori de Internet. Cu cât modelul personal pe care părintele și 

educatorul le oferă este unul mai conștient, discuția pe tema siguranței online rămâne 

deschisă și adaptată modului în care utilizează copilul tehnologia și regulile de utilizare sunt 

ferme, consistente, puse cu blândețe și în interesul copilului, cu atât cresc șansele ca cei 

mici să folosească Internetul ca un instrument pentru relaxare, învățare și socializare în 

mod echilibrat și să mențină această tendință și pe viitor. 

 

 

 

 

DISCIPLINELE TEHNICE ÎN ABORDARE ONLINE 
               dr. ing. Lavinia ILINA - LICEUL TEHNOLOGIC TRANSILVANIA DEVA 

 

În acest an școlar, elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului 

de învățământ și a societății în ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor 

de comunicare la distanță pentru a face educație, în contextul pandemiei de Covid-19.  

În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură 

logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare și în 

special al disciplinelor tehnice.  

Principalele situații cu care ne-am confruntat cu toții, dascăli, manageri de școli, elevi 

și părinți au fost:  
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 sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu 

posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii 

asistate de calculator;  

 curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în 

activități la distanță;  

 companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate 

pe nevoile de sistem ale educației. 

Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere fie drept provocări cărora profesorii, 

elevii, părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, 

manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, 

inventivitate.  

În același timp, știm cu toții că nu au existat și nici nu au fost posibile măsuri care să 

poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare. În acest caz, soluțiile adoptate la nivelul 

unităților școlare și al claselor au fost foarte variate, de la experiențe antrenante și 

memorabile de învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații în care perioada 

de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față de 

școală și, implicit, față de învățarea formală.  

Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: 

• lipsa de echipamente, sau utilizarea de echipamente învechite; 

• nivelul scăzut al competențelor digitale; 

• de tipul de realizare al conexiunii la internet etc.  

Tot acest tablou de elemente care interacționează la un nivel mai simplu sau mai 

profund a reprezentat contextul în care s-a desfășurat activitatea didactică în anul școlar 

2020-2021, în cele mai multe dintre școlile din țara noastră. În acest context este evident 

că de amploarea și de fundamentarea științifică riguroasă a unei astfel de perspective 

depinde nivelul la care putem răspunde adecvat provocărilor existente, într-un efort de a 

îmbunătăți calitatea educației pe termen scurt, mediu și lung. 

Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la 

distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea 

didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact 

negativ asupra învățării temeinice. Marea  majoritate a profesorilor semnalează disfuncții în 

ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și 

relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare sau 

pentru elevii foarte buni, capabili de performanțe. 

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează 

comunicarea în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în 
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acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza 

imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real, iar pe de altă parte din cauza 

contextului incomod al plasării în spațiul virtual.  

Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), 

neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un 

discurs corect, consistent, fluid. Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a 

paralimbajului completează paradigma dificilă a comunicării în mediul online în cazul în care 

comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele indicii pe care o bună comunicare 

nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale sunt acum pierdute prin 

întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de banda limitata 

sau de trafic încărcat. 

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, majoritatea cadrelor 

didactice s-au confruntate cu situații privind: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, 

pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, 

care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare 

suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru 

predare-învățaree-valuare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) 

în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar 

pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe 

mijloace specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, 

Facebook messenger etc. 

• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev 

• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu 

informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee 

virtuale, Digitaliada, LearningApps etc 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass 

etc 

• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum 

Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype 

 

Dificultățile de natură tehnică – de exemplu, probleme în stabilirii conexiunii online, 

probleme în activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a 

prezentărilor de către profesor sau a temelor de către elevi etc. – duc la deturnarea atenției 
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elevilor și profesorului de la activităților didactice și reprezintă una dintre provocările acestei 

perioade. 

Cu toate acestea potențialul noilor tehnologii pentru procesul educațional se 

întrezărește, doar, printre experiențe reușite ale unor cadre didactice, instituții și sisteme de 

învățământ, potențate de abordări teoretice promițătoare care propun inovații curriculare, 

încurajate de accesul din ce în ce mai facil la echipamentele TIC.  

O certitudine și o constantă rămâne nevoia de plasare a educației în contextul 

tehnologic actual și determinarea cu care practicienii educației fac apel, din ce în ce mai 

des, la aplicații, software, instrumente IT, Internet. 

Astfel, noi programe naționale de integrare a TIC în educație nu pot fi decât salutare, 

cu condiția respectării unor principii evidențiate de experiențele ultimilor 10 ani, în principal 

cel referitor la abordarea integrată a tuturor componentelor cheie: politici educaționale, 

echipamente, conectivitate, conținut digital, formarea cadrelor didactice.  

Din perspectiva pregătirii resurselor umane pentru societatea și economia 

românească, noile tehnologii oferă acces la instrumente necesare pentru secolul XXI.  

Generațiile care intră acum în școală vor finaliza studiile și vor intra pe piața muncii 

în 2025-2030, atunci când aproape toate aspectele vieții sociale, culturale, personale și, 

mai ales, profesionale vor solicita utilizarea tehnologiilor.  

În concluzie Școala zilelelor noastre trebuie să le formeze competențele digitale – 

nu doar cele ce țin de utilizarea computerului, prin orele de TIC și de informatică, ci și cele 

care vizează instrumentele suport pentru diverse domenii de cunoaștere; exemple: 

documentare, înțelegerea și utilizarea hărților digitale/ GPS, realizarea de simulări în cadrul 

Disciplinelor din Aria Curriculară Tehnologii pentru toate domeniile tehnologice și în special 

pentru învățământul profesional, cu efectuarea de experimente diverse, calcule matematice 

complexe și statistici etc. 
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PROVOCĂRI ALE ORELOR DE INSTRUIRE PRACTICĂ ÎN PANDEMIE 
 

Autor: prof. Vințan Andronache Luminița - Liceul Tehnologic ”Dimitrie 
Leonida”Petroșani 

 

 Pandemia de coronavirus a adus mari schimbări în viața noastră. Au fost afectate 

foarte multe domenii de activitate, dar unul dintre cele care au suferit o lovitură cu efecte pe 

tremen lung este învățământul. Dincolo de faptul că și la ora actuală, în condițiile în care 

rata de infectare ne obligă să desfășurăm orele online, mai există localități fără conexiune 

la internet sau elevi proveniți din medii defavorizate care nu au primit sau nu posedă un 

dispozitiv de comunicare online. 

 Statisticile realizate de organizațiile nonguvernamentale sau de către ministerul 

educației, nu arată prea îmbucurător.Începând cu implementarea în școli a platformelor 

educaționale și terminând cu folosirea acestora de către cadrele didactice și de către elevi, 

datele ne arată clar limitele învățământului online. 

 Din studiul realizat de către Ministerul Educației pe un eșantion de 5000 de unități 

de învățământ a rezultat că 40% dintre acestea nu folosesc platforme educaționale, iar 

procentul profesorilor care la rândul lor nu folosesc aceste platforme este tot de aproximativ 

40%. Printre cele mai folosite platforme, se regăsesc în primele locuri Gsuite, Office 365 și 

Adservio. Ușor de implementat și ușor de folosit atât de către elevi cât și de către 

profesori,totuși, și acestea, acestea au prezentat limite la orele de laborator sau la cele de 

instruire practică. 

În diagrama de mai jos este reprezentată ponderea platformelor folosite în școlile din 

orașe sau comune. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 5000 de școli. Dacă la 

orașe ponderea instituțiilor de învățământ care folosesc platforme educaționale a fost de 

78%, la sate ponderea este de 52%. Chiar și în aceste condiții, mai bine de 40% din dascăli 

nu au folosit niciun fel de platformă educațională, chiar dacă școala beneficia de acest 

serviciu. 
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O adevărată provocare  pentru profesori a fost reprezentată de către predarea online 

a orelor de instruire practică. Potrivit legislației, orele de instruire practică săptămânală s-

au putut realiza în sistem online dacă rata de infectare  în localitate, depășea un anumit 

procent sau face to face, la unitatea școlară sau agentul economic, după caz. Au fost 

perioade când în localitățile carantinate, orele de instruire practică s-au desfășurat online. 

Toate aceste lecții au necesitat din partea cadrelor didactice o schimbare majoră a 

stategiilor de predare. Dacă în cadrul atelierelor se punea accent pe munca în echipă și 

dezvoltarea abilităților prin realizarea de lucrări practice, în condițiile predării online accentul 

a fost mutat pe filmulețe online, prezentări multimedia și alte asemenea mijloace care să 

permită elevilor să înțeleagă mecanismele de realizare a unei lucrări practice cât de simple. 

 Caracteristici Instruire practică în ateliere Caracteristici Instruire practică online 

Dezvoltarea abilităților practice; 
Dezvoltarea spiritului de echipă; 
Îmbunătățirea muncii în echipă; 
Folosirea de scule, dispozitive și mașini în 
realizarea de lucrări practice; 
Organizarea muncii; 
Organizarea spațiului de lucru; 
Îmbunătățirea tehnicilor de lucru prin 
folosirea tuturor mijloacelor de realizare a 
unei lucrări practice; 
Dezvoltarea aptitudinilor necesare pe piața 
muncii 

Aprofundarea noțiunilor teoretice în 
detrimentul celor practice; 
Urmărirea de filme sau prezentări 
multimedia în care sunt prezentate diverse 
metode de realizare a unei unei lucrări 
practice; 
Prezentarea de lucrări practice foarte 
simple, astfel încât elevii să înțeleagă mai 
bine etapele de realizare a acestora; 
Prezentarea de imagini ale sculelor și 
mașinilor folosite întro lucrare practică; 

 

Pe lângă caracteristicile enumerate mai sus, există o serie de dezavantaje în folosirea 

învățământului online. Dintre acestea amintim: 

• Lipsa accesului la tehnologie; 

• Lipsa concentrării la lecțiile online; 

• Lipsa posiblității notării adecvate; 

• Lipsa socializării elev- profesor sau elev-elev; 

• Comunicare greoaie; 

• Spații inadecvate desfășurării procesului de învățământ mai ales în familiile cu mai 

mulți copii; 

• Nefamiliarizarea cadrelor didactice cu tehnologia; 

• Numărul mic de lecții interactive oferite de platforme specializate pentru anumite 

materii; 

• Limitarea gradului de înțelegere a unor noțiuni practice mai complexe; 

• Limitarea dezvoltării abilităților practice și a muncii în echipă, etc. 
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În aceste condiții, recomandarea ministerului a fost ca stagiile de pregătire practică să 

se desfășoare cu precădere în partea a doua a anului, când, după campania de vaccinare, 

imunitatea populației a crescut, iar orele au început să se desfășoare față în față.După mai 

bine de un an de pandemie, s-a descoperit că lacunele elevilor au un nivel ridicat și chiar 

dacă acestia beneficiază de anumite ore remediale, acestea nu vor putea fi în totalitate 

recuperate. 

 În ceea ce privește elevii de la învățământul profesional și tehnic, pregătirea lor practică 

va fi reflectată în abilitățile lor cu mult mai reduse decât al generațiilor anterioare, atunci 

când vor fi încadrați pe piața muncii.  

 

Bibliografie: 

www. edu.ro 

https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/rise-online-learning 

ttps://lifeup.ro/blog/psihologie-pentru-viata/scoala-online 

 

 

 

MATEMATICA PREDATĂ ONLINE 
 

 

Prof. Măgureanu Stoenescu Claudia Simona - Colegiul Tehnic ”General Gheorghe 
Magheru”, Tg Jiu 

 

Oamenii, în general, gândesc acum în imagini şi chiar şi când le spui cuvinte, trebuie 

de fapt să le transmiţi imagini, prin acele cuvinte. Este unul dintre cele mai fine subiecte ale 

artei predării în general; am  citit pe pentagonia.ro că este utilizat în discursurile docenţilor 

de la cursurile de pedagogie Waldorf, unde este numită generic “predare prin imagini“. 

Autorul articolului citit de către mine consideră că se poate  ”scoate respectiva tehnică din 

zona subiectivităţii unei pedagogii aparte, cum este Waldorf-ul, poziţionând astfel tehnica 

predării prin imagini în zona unei pedagogii obiective, pentru toată lumea (bazată pe 

psihologia naturală), în zona artei predării aplicabilă la nivelul oricărei şcoli şi deci a oricărui 

profesor, de orice materie”.  Haideţi să analizăm acest subiect din punct de vedere al 

predării matematicii. 

Este evident faptul că geometria are avantajul de a putea oferi imagini pentru teoriile 

sale, imagini ce pot astfel sprijini înţelegerea fenomenelor studiate, cu condiţia de a fi 

folosite corect şi eficient. Abordând astfel subiectul nostru, putem deduce în mod simplist 

că algebra nu are acest avantaj şi că “asta e!”, elevii trebuind să se descurce fără imagini 

https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/rise-online-learning
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în înţelegerea fenomenelor studiate la algebră. Această supoziție este greșită. Profesorul 

are datoria de a căuta şi în cazul fenomenelor aritmetico-algebrice imagini potrivite care să 

susţină înţelegerea respectivelor lecţii. Acestea pot să apară sub forma unor figuri 

geometrice sau sub forma unor scheme evolutive ale numerelor; important este să se 

creeze o imagine care să sprijine înţelegerea pe cât mai multe canale mentale, nu doar pe 

cel teoretic oral. Și fenomenele aritmetico-algebrice se pot prezenta în imagini! Încă de la 

introducerea numerelor naturale copilul asociază imagini pentru a întelege noțiunea de 

număr, mai apoi pentru adunarea și  scăderea numerelor naturale. Și acum îmi amintesc 

câte planșe aveam pe pereți în școala primară : fructe, animale, jucării, etc frumos 

desenate. Toate cu scopul de a ne ajuta să întelegem diverse noțiuni matematice: mulțimi, 

numere, operații cu numere. Deci această tehnică numită “predare prin imagini“ nu este o 

noutate, ea a fost utilizată de generații întregi de învățători și profesori.  Mai târziu, la 

algebră, graficele funcțiilor vor fi reprezentate geometric, deci elevii vor beneficia din nou 

de imagini cu ajutorul cărora vor putea intui și întelege mai bine proprietățile funcțiilor. La 

trigonometrie, elevii pot vedea pe cercul trigonometric cum se pot calcula principalele valori 

ale funcțiilor trigonometrice sinus, cosinus, tangenta și  cotangenta. Acest lucru le faciliteaza 

și întelegerea, dar si faptul că pot apela la logica matematică pentru a deduce aceste valori 

și mai puțin la memorie.  

De asemenea imaginile sunt utile și în studiul analizei matematice din ultimii doi ani  

de liceu : noțiunea de limită a unei funcții într-un punct, noțiunea de derivată a unei funcții 

într-un punct, noțiunea de tangentă la graficul unei funcții într-un punct – toate sunt înțelese 

mai bine dacă sunt exemplificate prin imagini. De asemenea noțiunile de punct de extrem, 

punct de inflexiune, punct unghiular sau punct de întoarcere al Graficului unei funcții nu se 

pot preda fără imagini sugestive. 

Dacă în învățământul tradițional, reprezentarea prin imagini a noțiunilor matematice 

necesita timp și uneori talent la desen, în ziua de azi este mult mai simplu să arătăm imagini 

sau să construim grafice și figuri geometrice printr-un simplu clic. E adevărat că avem 

nevoie de calculator, conexiune la internet și, ce-i mai important, priceperi și deprinderi  de 

utilizare a calculatorului. Voi enumera câteva aplicații care facilitează predarea matematicii 

online și nu numai :  

• Utilizarea softului GeoGebra ; 

• Utlizarea sistemului educațional informatizat AEL oferit în școlile din România în 

2006, furnizat de Siveco Romania  

• Utilizarea softurilor Intuitex – Geometrie între joc și nota 10  

• Pro-didactica.ro o platformă educațională ce conține pe lângă noțiuni teoretice și o 

serie de aplicații practice interdisciplinare. De asemenea, de câțiva ani se pune accentul pe 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

128 
 

crearea și utilizarea ”RED – resurse educaționale deschise”, care pot fi foarte utile în 

predarea online îndeosebi  la liceu, unde nu există manuale digitale ca în ciclul gimnazial. 

Foarte utile în perioada de predare online sunt acele softuri care atrag elevii în învățarea 

matematicii prin diverse jocuri, cât și cele care oferă modalități de evaluare. Voi prezenta 

câteva din ele mai jos: 

SOCRATIVE  

Socrative este o aplicație gratuită. Este un instrument cu ajutorul căruia se pot 

organiza teste online în timp real utilizându-se dispozitive mobile cu acces la Internet 

(telefoane smart, laptop-uri, tablete sau desktop-uri). Aplicația se utilizează foarte ușor. 

Platforma permite cadrului didactic să monitorizeze testul în timp real. Prin generarea unui 

cont Socrative, profesorul observă derularea testului și poate controla corectitudinea 

răspunsurilor oferite de diverși elevi. Când testul s-a sfârșit, profesorul primește un raport 

privind rezultatele testului, astfel încât acesta poate face un rezumat al cunoștințelor 

elevilor. 

Aflați mai multe despre Socrative: 

https://vimeo.com/161896647 

H5P 

 H5P este o aplicație gratuită, o resursă online deschisă care vă ajută să creați 

conținuturi interactive și moderne care pot fi distribuite pe platforme de învățare (Moodle, 

WordPress, Drupal și Tiki). Aplicația permite redactarea conținuturilor sub formă de text sau 

în formă grafică (materialul putând fi îmbogățit cu filme sau conținut muzical), fiind de mare 

utilitate în ateliere de predare moderne. Instrumentul permite: realizarea jocurilor și a 

testelor (teste matematice, teste de tip adevărat/fals, completare de spații, realizarea de 

prezentări (generare de diagrame, realizare de cartonașe, prezentări multimedia, generare 

de orare), realizarea de filme interactive și tururi virtuale, realizarea de materiale cu conținut 

interactiv. 

 Aflați mai multe despre H5P: 

https://h5p.org/ 

KAHOOT! 

Kahoot! este o aplicație modernă gratuită cu ajutorul căreia se pot genera și derula 

teste interactive. Pentru a putea crea și partaja teste, este necesar să vă înregistrați, ceea 

ce se întâmplă foarte repede și ușor. Principalul avantaj al acestei aplicații este posibilitatea 

de a o rula pe dispozitive mobile precum telefoane smart sau tablete, pe care elevii le au la 

dispoziție permanent. Kahoot! Se poate utiliza la toate disciplinele, dar și la toate nivelurile 

educaționale. Profesorul poate utiliza aplicațiile pentru a recapitula lecția anterioară, pentru 

a aduna opinii referitoare la probleme etc. Aplicația Kahoot permite generarea de teste, 

https://vimeo.com/161896647
https://h5p.org/
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discuții, sondaje sau teme pentru elevi. Cadrul didactic poate crea aplicații Kahoot având la 

bază texte, fotografii sau filme disponibile pe YouTube sau poate căuta teste interesante cu 

ajutorul motorului de căutare încorporat. 

Kahoot este foarte ușor de folosit. După redactarea testului, profesorul distribuie 

elevilor codul generat. După accesarea www.kahoot.it, elevul își introduce numele și codul, 

iar asta este tot, aici încep concomitent distracția și învățarea! Aflați mai multe despre 

Kahoot!: 

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk 

 

Bibliografie: 

www.pentagonia.ro 
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Prof. Constantin Chirilă, “Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea 
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FOLOSIREA WORDWALL LA CLASĂ ÎN MEDIUL VIRTUAL 
 

Profesor Maier Anca-Elena, Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Petroșani 
 

Deși tehnicile și metodele moderne de predare-învățare au înclinat mereu pentru 

folosirea materialelor multimedia accesate cu ajutorul internetului, niciodată nu au fost 

recunoscute meritele acestor metode mai mult decât acum, când datorită pandemiei 

COVID, învățământului on-line a devenit o necesitate acută.  Fiecare dascăl  a avut datoria 

profesională, dar și morală, de a-și îmbunătăți abilitățile digitale pentru a putea folosi 

tehnologia modernă la clasă, orele de predare-învățare desfășurându-se preponderent 

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk
http://www.pentagonia.ro/
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online de mai bine de un an. Voi descrie în cele ce urmează două dintre mijloacele folosite 

de mine cu succes la clasă: 

Wordwall- poate fi utilizat pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile. 

Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, precum computer, 

tabletă, telefon sau tablă interactivă. Activitățile  sunt create folosind un sistem de șabloane, 

cum ar fi Chestionarul și Cuvintele încrucișate. Dar am folosit și jocuri în stil arcade, 

precum Maze Chase și Airplane. Un mod de a-mi stimula elevii să lucreze și acasă este 

prin folosirea temelor. Activitățile Wordwall pot fi utilizate pentru temele finalizate de 

studenți. Atunci când un profesor dă o temă, cursanții sunt îndrumați către acea activitate 

fără a vizita pagina principală de activitate. Rezultatele fiecărui elev sunt înregistrate și puse 

la dispoziția profesorului. 

Astfel, am reușit să predau verbele modale  și propozițiile condiționale  într-un mod 

inedit și modern, care a plăcut elevilor: 

https://wordwall.net/resource/15808637/modals-advice-criticism-obligation-necessity 

https://wordwall.net/resource/15709053/conditional-clauses 

Dar cel mai mult au apreciat elevii activitățile de conversație, atât pe baza unui stimul 

vizual, structurate ca un joc de cărți, cât și întrebări similare activităților de conversație 

cerute pentru examenele de tip Cambridge, dar structurate într-un joc tip Roata Norocului, 

cu ajutorul aplicației Wordwall. Astfel, vocabularul elevilor a fost activat, iar aceștia și-au 

dezvoltat abilitățile de producere a mesajului orar printr-o formă ludică. 

 Iată că, încă o dată, tehnologia se dovedește unul dintre cei mai buni parteneri în ceea ce 

privește activitățile moderne de predare-învățare-evaluare. 

 https://wordwall.net/resource/15007897/dark-stories 

 

https://wordwall.net/resource/15047684/english/speaking-cambridge-c1-part-4

 

https://wordwall.net/resource/15808637/modals-advice-criticism-obligation-necessity
https://wordwall.net/resource/15709053/conditional-clauses
https://wordwall.net/resource/15007897/dark-stories
https://wordwall.net/resource/15047684/english/speaking-cambridge-c1-part-4
https://wordwall.net/resource/15047684/english/speaking-cambridge-c1-part-4
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MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 
 

PROFESOR GRAD NADIA  
 

Managementul educaţiei reprezintă teoria şi practica, ştiinţa şi arta proiectării, 

organizării, coordonării, evaluării, reglării elementelor activităţii educative (nu numai a 

resurselor), ca activitate de dezvoltare liberă, integrală, armonioasă, a individualităţii 

umane, în mod permanent, pentru afirmarea autonomă şi creativă a personalităţii sale, 

conform idealului stabilit la nivelul politicii educaţionale. 

Managementul educaţional ar reprezenta o metodologie de abordare globală – 

optimă – strategică  a activităţii de educaţie, dar nu şi un model de conducere a unităţii de 

bază a sistemului de învăţământ, aplicabil la nivelul organizaţiei şcolare complexe. 

Managementul educaţiei/pedagogic, apare ca disciplină pedagogică 

interdisciplinară, care studiază,,evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activităţi 

pedagogice determinate şi în gestiunea programelor educative”. 

S. Cristea evidenţiază că managementul educaţional, ca activitate psihologică, se bazează 

pe trei caracteristici: 

• Conducere de sistem primar (abordare globală a tuturor elementelor educaţiei şi a 

aplicaţiilor specifice funcţiei conducerii, la diverse niveluri); 

https://wordwall.net/myactivities
https://wordwall.net/ro/features
https://eduvoice.in/modern-teaching-methods/
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• Conducere de tip pilotaj (valorificarea optimă a resurselor pedagogice ale sistemului 

educaţiei, prin funcţiile manageriale: planificare – organizare,     orientare 

metodologică, de reglare – autoreglare); 

• Conducere strategică (evoluţie inovatoare de perspectivă a sistemului la diferite 

niveluri de organizare). 

I. Jinga considera că managementul pedagogic e definit ca ştiinţa şi arta de a pregăti 

resursele umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de 

societate. 

 Definiţia, locul şi rolul profesorului manager 

A fi educator nu înseamnă a exercita o meserie, înseamnă a împlini o meserie, a 

face un apostolat. Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece 

contribuie la formarea personalităţii elevilor, la conduita lor în societate, la formarea lor ca 

indivizi şi cetăţeni. 

Roluri ale profesorului manager: 

• Profesorul conduce în mod dominator, iar în clasă se instituie un climat de autoritate 

exclusiv în baza statutului său; 

• Profesorul se integrează, cooperează cu clasa, motivează, sprijină, atunci când elevii 

dovedesc spontaneitate, iniţiativă şi afirmare; 

• Profesorul integrat acceptă trăirile, încurajează, pune întrebări, stimulează 

participarea, sprijină şi foloseşte ideile elevilor, ia decizii curente împreună cu elevii, 

dar profesorul dominator se concentrează şi asupra propriilor idei, dă indicaţii, critică, 

aşteaptă ascultarea necondiţionată; 

În timpul predării – învăţării – evaluării, profesorul ,, instruieşte”, conduce interacţiunile 

în clasă, modul de înţelegere şi învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, asigurarea 

condiţiilor, oferirea punctelor de sprijin aprobări şi dezaprobări, stimulări, completări, 

reactualizări, exemplificări, explicaţii, comentarii, etc. 

Împreună cu elevii, profesorul poate îmbina tipurile de decizii dacă dovedeşte flexibilitatea 

necesară faţă de proiectul iniţial şi a format la elevi deprinderile, capacităţile necesare într-

un act decizional. 

Discursul profesorului influenţează interacţiunea, prin operaţiile logice pe care le 

conţine şi le provoacă: definire, desemnare, clasificare, comparare, deducţie, explicare, 

evaluare, afirmare de opinii, dirijarea înţelegerii, gestionarea metodică a mijloacelor 

specifice, evitarea rutinei în modul de conducere şi manifestarea atitudinii, sugerare şi 

sprijinire a fluenţei şi originalităţii ideilor; 

În modul de planificare, proiectare a activităţii, profesorul insistă, nu pe probleme de 

conţinut informaţional, ci pe proceduri de interactivitate, în realizarea obiectivelor propuse. 
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CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN TEACHING PRODUCTIVE SKILLS 
ONLINE 

 
 

Profesor MANEA ȘTEFANIA - ANEMARIA, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, 
Petroșani 

 
In this paper I aim at identifying the challenges and opportunities in teaching 

productive skills online, analysing to what extent teaching productive skills online differs 

from face-to-face teaching and presenting the resources that can be used to teach speaking 

and writing online. Due to the COVID-19 pandemic outbreak, the teachers all over the world 

were forced to take their teaching online. Maybe, some were prepared as they had the 

chance to do it before, while others did this for the first time. Teaching online is not an easy 

task and teachers need some guidance on how to approach certain skills. Teaching 

productive skills online is more challenging than in a face-to-face lesson, but the platforms 

used to teach online allow you to use materials which in a normal face-to-face environment 

are not possible. Continuing to teach these skills online is an absolute necessity as these 

are the only occasions when students can interact when they are in lockdown with their 

colleagues. 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

134 
 

The question that comes to each English teacher’s mind is, ‘How does face- to-face 

teaching of productive skills differ from online teaching?’ Speaking and writing are known 

as productive skills as they both require some form of language output. The lesson plan for 

online teaching is the same as in a face-to-face lesson. However, we must have clear 

objectives and follow the same stages. A lesson plan should include pre-, while- and after- 

speaking/ writing activities. 

What differs from a F2F lesson is that in an online lesson teachers must give clear 

instructions because of the distance. When giving instructions, teachers should make sure 

the language is graded and that they are enunciated clearly. Teachers should also ask 

questions to make sure students understand what they have to do. It is advisable that they 

give a demonstration of the activity. If necessary, the instructions can be typed in the chat 

box. The teacher must establish some rules. For example, not to talk over each other; the 

teacher nominates who speaks and when; use the ‘Raised hand’ function of Zoom etc. 

Teaching speaking skills online has some opportunities, such as:  

- can be taught both synchronously and asynchronously;  

- students can be more active online than in a F2F lesson; for example, while a group/ pair 

of students perform a speaking task, the rest can type in the chat box certain phrases. In 

this way, they are all involved in the task compared to a face-to-face lesson and we can see 

who is not participating;  

- by using the breakout rooms, we ‘move’ the pairs/ groups of students in a virtual 

environment where they do the task without disturbing the rest, as it happens in a F2F 

lesson; in breakout rooms students can collaborate during a semester with more students 

than in a face-to-face lesson (this aspect was pointed out by my students);  

- we can record the lesson with the students’/ parents’ consent and analyse it to give 

individual feedback; in this way, we identify the strengths and weaknesses of the lesson 

and take decisions for future improvement;  

- we can share materials that we can’t in a F2F lesson because of lack of technical 

equipment; we can give them delayed feedback (correct errors) by using the chat box, a 

Word document or the whiteboard;  

- we can motivate shy students more than we normally do it in a F2F lesson by giving them 

individual feedback, by asking them to type the answer in the chat box, in this way, helping 

them to become more confident;  

- online lessons are less noisy than F2F lessons;  

-the students can complete the speaking tasks asynchronously by recording their answers; 

this helps especially the shy students;  
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- we can use the lesson plans for online teaching that are available on various sites and 

adapt them if necessary; 

However, there are some challenges when it comes to teaching speaking online, such as:  

-we can’t control/ monitor all the students during a lesson, nor can we do that in a F2F 

lesson, but we can monitor in a lesson 2-3 pairs and the rest in other lessons;  

-we can’t give immediate feedback due to the time lag because we interrupt them or speak 

over them; 

-we can have problems with the internet connection and must always have a plan B;  

-if we ask students to do the speaking tasks at home and record their answers, they can 

use various sources of information or they can be helped by somebody else to improve their 

performance; 

The resources used to teach speaking online are: 

-if you want the students to record and share audio recordings, or if you want to do this to 

teach them something, use: Vocaroo, Voice Spice, Audacity; 

-if you are teaching a group/ class of students and you want to divide them into pairs or 

groups, you can use breakout rooms: Zoom, Google Meet, Adobe Connect; 

-if you want to make a power point presentation with recording, use: Microsoft Power Point 

Presentation; 

-if you want to record yourself teaching a specific topic while using the interactive 

whiteboard, use: Zoom, OpenBoard, Adobe Spark, Screencast-o-Matic; 

-if you want to create a private space for a class, set a speaking task and students reply 

with a video, you can use: Flipgrid 

-if you want to create an avatar and add voice, use: Voki 

Teaching writing online can offer some opportunities such as:  

-we can teach writing skills both synchronously and asynchronously;  

-we can offer individual feedback by either writing or recording ourselves while correcting 

their assignments;  

-we can use breakout rooms to give students the possibility to collaborate with other 

colleagues to complete a pre- writing task (e.g. brainstorming);  

The challenges of teaching writing online could be:  

-if we assign the writing task as homework, they may be helped; the same may happen in 

a F2F lesson if they do the writing task at home; 

- there may be problems with the internet connection, therefore, we must always have a 

plan B;  

- some students don’t take it seriously and we can’t control them; 

The resources used to teach writing skills online are: 
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-use the Whiteboard of a conferencing platform: Zoom 

-use share option of Google Docs for collaborative tasks; 

-in breakout rooms, students can share their screens or work on a word document; in this 

way, we encourage collaborative writing; 

All in all, even though teaching speaking and writing online seems, at first, to be a huge 

challenge, it turns to have more advantages than disadvantages. Irrespective of how the 

pandemic situation develops, it is worth considering in more detail how we can best help 

our learners to maintain and develop their speaking and writing skills. 

 

 

 

 

RISCURI LA CARE SE POT EXPUNE TINERII ÎN MEDIUL ONLINE 
 

Prof. dr. Manolea Mihaela – Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 
 

Câteva repere legislative:  

 Convenţia Consiliului Europei încheiată în Budapesta la data de 23 noiembrie 2001, 

privind criminalitatea informatică, incriminează în Secţiunea I, Drept penal material, art. 

2-10, următoarele categorii de infracţiuni, adoptate ulterior şi în legislaţiile naţionale ale 

statelor membre UE. 

 Noul Cod Penal al României: Titlul II, Infracţiuni contra patrimoniului, prevede la 

capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice; 

Titlul VII - Infracţiuni contra siguranţei publice, la Capitolul VI Infracţiuni contra siguranţei 

şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice. 

 Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţie, Titlul III privind prevenirea şi combaterea criminalităţii 

informatice, defineşte o serie de termeni şi infracţiuni care se completează cu Noul Cod 

Penal pentru acoperirea acestui domeniu. 

 

Tipuri de riscuri la care se pot expune tinerii: 

FURTUL DE IDENTITATE – definit, în general, ca fiind însuşirea fără drept a datelor de 

identificare (nume, prenume, adresă, dată de naştere etc.) ale unei alte persoane, acest tip 

de risc este periculos nu atât în sine, prin însuşirea fără drept a unei identităţi, cât prin 
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folosirea ulterioară a acesteia. În contextul actual al evoluţiei criminalităţii, este deseori 

asociat cu infracţiunile legate de mijloacele de plată, în special cele electronice. 

CYBERBULLYING – hărţuirea online este o formă tot mai actuală şi mai frecventă de abuz 

îndreptat împotriva copiilor. De la mesaje care conţin ameninţări, remarci cu tentă sexuală 

ori rasistă şi jigniri până la publicarea în spaţiul public virtual (reţele de socializare, forumuri) 

de zvonuri, date reale şi filme/fotografii reale ori contrafăcute cu scopul de a defăima sau 

pune într-o situaţie de inferioritate, cyberbullying-ul poate avea efecte devastatoare asupra 

unui copil, care, fiind în plină formare a personalităţii sale, riscă să dezvolte fobii, tendinţe 

izolaţioniste, violenţă. 

DEPENDENŢA - utilizarea necontrolată, patologică a Internetului poate avea un impact 

negativ asupra performanţelor şcolare, a relaţiilor de familie şi asupra stării emoţionale a 

adolescenţilor, fiind un comportament cu semne şi simptome similare cu cele ale oricarei 

alte dependenţe. Pe lângă riscurile asociate unei adicţii (izolare socială, probleme de 

sănătate cauzate de autoneglijare, reyultate slabe şi absenţe la şcoală etc.) dependenţa de 

internet poate creşte semnificativ riscul infectării calculatorului cu programe malware.  

PORNOGRAFIA INFANTILA - care constă în imagini cu abuzuri sexuale asupra unor copii, 

precum și alte forme deosebit de grave de abuz sexual asupra copiilor. Aceasta a luat o 

amploare tot mai mare și se răspândește rapid și tot mai mult prin intermediul utilizării noilor 

tehnologii și a internetului.  

 

PREVENIRE ŞI CONŞTIENTIZARE 

Rata de utilizare a internetului de către tineri în România a înregistrat o evoluţie explozivă 

în ultimii ani, ajungând la cote de peste 90% în mediul urban în rândul celor cu vârsta de 

peste 16 ani. Mai mult decât atât, este în scădere continuă media de vârstă de la care 

începe accesarea internetului, ajungându-se în ultimii ani la situaţii în care copii de 8-10 ani 

accesează internetul singuri şi îl utilizează în mod frecvent și prin intermediul telefoanelor 

de tip smartphone. 

În acest context, reducerea riscurilor de victimizare a tinerilor în mediul online reprezintă o 

provocare nu doar pentru reprezentanţii autorităţilor cu atribuţii în domeniu, ci pentru 

întreaga societate.  

Părinții sunt primii care trebuie să acționeze astfel: 

• Să conştientizeze existenţa riscurilor asociate navigării pe internet şi să cunoască în 

ce mod pot fi expuşi copiii lor la acestea; 

• Să comunice deschis cu copiii lor despre Internet, despre beneficiile şi pericolele 

existente în lumea virtuală. Comunicarea trebuie să îmbrace forma unui dialog între 
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părinte şi copil, nu a unui monolog. Copilul trebuie să ştie că poate discuta cu părinţii 

despre orice aspect întâlnit în lumea virtuală; 

• Să stabilească împreună cu copiii reguli de utilizare a internetului şi să urmărească 

respectarea lor de către aceştia; 

• Să le prezinte copiilor riscurile la care se pot expune în mediul online.  

• Să încerce să cunoască programele şi aplicaţiile folosite de copii pe dispozitivele de 

accesare a internetului precum și să cunoască parolele de acces. 

Sesizarea directă a organelor de poliţie competente - www.efrauda.ro;  

Printre recomandările ce pot fi adresate copiilor putem menţiona: 

• Prudență în a oferi persoanelor cunoscute pe Internet informaţii personale despre ei 

sau familie, cum ar fi: numele, vârsta, CNP-ul, numărul de telefon, fotografii 

personale, adresa, şcoala; dacă anumite persoane insistă să afle aceste detalii, se 

anunță imediat părinţi; 

• Nu se va spune parola de la e-mail altor persoane în afara părinţilor; dacă se 

comunică această parolă prietenilor sau altor persoane, acestea pot trimite mesaje 

jignitoare sau pot intra pe site-uri interzise; 

• Prietenii din mediul online trebuie sa fie doar persoane pe care le cunoaşteţi în 

realitate. Nu se va accepta niciodată întâlnire directă cu o persoană cunoscută pe 

Internet; oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt şi astfel puteți 

deveni victima traficului de persoane şi a altor întâmplări tragice.  

• Nu se va folosi telefonul personal pentru a suna pe cineva cunoscut pe Internet; 

• Dacă cineva vă face să vă simţiși inconfortabil pe Internet, puteţi oricând să renunţați 

la comunicarea cu acea persoană.  

• Veți cere ajutorul, în orice situaţie, persoanelor în care ai încredere, părinţi, profesori 

sau prieteni apropiaţi. 

Evident, recomandările pot fi mult mai multe, inclusiv pentru cadre didactice și alți 

reprezentanți ai comunității locale, care pot contribui la prevenție. 

 

Bibliografie: 
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www.nationalcac.org;  

www.nspcc.org.  

 

 

 

 

Siguranța elevilor în mediul online – O PROBLEMĂ IMPORTANTĂ A 
TEHNOLOGIEI ÎN ERA DIGITALĂ 

 

 

Profesor Mărgulescu Marcela – Carmen - Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe 
Magheru” Târgu-Jiu 

 

Astăzi trăim sub imperiul unei dezvoltări accelerate a societății, într-o lume în care 

tehnologia este un loc comun. În școli, există încă reticență în a prelua schimbările din 

tehnologie, evidențiindu-se riscurile aduse de aceasta prin comparație cu beneficiile sale. 

Criza pe care o traversăm a reușit să pună sub semnul întrebării multe dintre viziunile 

negative. S-a constatat că existența tehnologiei în viața omului este inevitabilă și în această 

perioadă de criză ea a oferit soluții pentru a putea traversa momentele dificile. 

În perioada pandemiei, școala online a devenit singura soluție de comunicare între 

elevi și profesori. Până acum, școala era obișnuită să pună elevul în legătură cu lucrurile 

sigure, oferind certitudini și aspecte de neatacat. Elevii sunt puși să închidă aparatura 

electronică și să citească materiale tradiționale. Ei însă își doresc să comunice prin mesaje 

și rețele de socializare cu prietenii. 

 Această perioadă dificilă a demonstrat că școala nu este suficient pregătită să aplice 

noua tehnologie. Școala trebuie să găsească modalități ca prin tehnologie să le ușureze 

elevilor învățarea, să le deschidă orizonturi noi de cunoaștere, să le ofere primii pași de 

autocontrol tehnologic, dar și siguranță. 

 Elevii au fost conectați foarte mult timp online, fiind expuși unui risc mult mai mare, 

comunicând cu persoane despre care nu au informații, accesând conținuturi nepotrivite 

vârstei.  

 Siguranța în mediul online presupune informarea elevilor despre oportunitățile 

online, formarea unor deprinderi și abilități pentru a recunoaște riscurile la care sunt expuși 

și modalitățile prin care le pot înlătura, folosind Internetul în mod responsabil și sigur.  

 Școala românească actuală nu a fost suficient pregătită pentru a răspunde rapid 

acestor provocări. Principala prioritate a Ministerului Educației și Cercetării s-a limitat la 

http://www.nationalcac.org/
http://www.nspcc.org/
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integrarea tehnologiilor digitale în procesul educațional prin asigurarea cu tehnică de calcul 

și formarea profesorilor. Au fost abordate superficial măsurile de siguranță online a elevilor. 

 Procesul de educare a unei generații sigure online trebuie să înceapă din clasele 

mici printr-o serie de lecții tematice care au scopul de a-i ajuta să identifice anumite riscuri, 

să gestioneze situații neplăcute, să solicite ajutor, inclusiv din partea profesorilor. 

 Copiii au capacitate redusă de a discerne între bine și rău, au un grad scăzut la 

frustrare, iar momentele neplăcute trăite în mediul online își pun amprenta asupra stării 

emoționale, ei fiind extrem de vulnerabili. 

 De aceea, școala trebuie să găsească metodele adecvate pentru a-i îndruma pe 

elevi să facă față fluxului de informații, riscurilor la care sunt supuși, deoarece ei accesează 

rețele de socializare, secvențe video sau jocuri, diverse portaluri informaționale. Pentru 

educatori și profesori, acest lucru constituie o adevărată provocare. 

 Trebuie găsite și indicate metode sigure de explorare a Internetului. Elevii trebuie să 

învețe să nu ofere informații despre ei sau despre membrii familiei, să nu comunice cu 

necunoscuți, să nu își irosească timpul. Trebuie să înțeleagă că și pe Internet sunt reguli 

pe care trebuie să le respecte, așa cum respectă și regulile de circulație sau alte reguli. 

Trebuie constientizați cu privire la pericolele pe care le reprezintă diversele comportamente 

în mediul online. 

 În Europa, în toate inițiativele de digitalizare a educației, sunt politici educaționale 

care integrează siguranța elevilor. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

promovează abordarea comprehensivă a siguranței online de către toate instituțiile de 

învățământ. Sunt câteva condiții esențiale pentru a se putea realiza acest lucru: instruirea 

cadrelor didactice în legătură cu riscurile online și cu modul de prevenire a acestora, 

informarea părinților pentru a putea continua acasă educația online, instruirea elevilor în 

legătură cu folosirea în mod responsabil a tehnologiilor, promovarea unor politici 

instituționale prin care elevii să învețe să utilizeze sigur și responsabil Internetul. 

 Siguranța online este un concept diferit de securitatea online, deși au unele elemente 

comune. 

 În procesul educațional s-au întrebuințat diferite platforme, prioritatea fiind 

accesibilitatea, chiar dacă nu au fost atât de sigure (de exempu: Zoom).  

 Începând cu anul școlar 2020-2021, au fost recomandate alte platforme: Google 

Meet, Microsoft Teams ș.a., iar cadrele didactice au fost încurajate să utilizeze doar aceste 

platforme online, autorizate în scopuri educaționale. De asemenea, cadrele didactice au 

fost instruite în legătură cu măsurile de securitate, cum să prevină accesarea online de 

către persoane necunoscute și cum să evite expunerea datelor personale în online. 
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 Un aspect important este faptul că platformele online întrebuințate în instituțiile de 

învățământ au posibilitatea de a fi accesate nu doar de pe calculatoare conectate la internet, 

ci și de pe telefoane mobile, prin intermediul browserelor integrate sau prin aplicații 

dedicate, oferind utilizatorilor un grad ridicat de autonomie, aceștia fiind condiționați doar 

de conexiunea la rețeaua de telefonie mobilă. 

 Profesorii au menținut o legătură strânsă cu părinții, comunicând permanent cu 

aceștia, informându-i despre acivitățile online ale copiilor și le-au oferit sfaturi despre 

siguranța copiilor online. 

 Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă un factor important care îi 

influențează pe elevi, având impact și asupra rezultatelor acestora. 

 Tehnologia digitală generează probleme. Există diferențe între generații și între 

diferite zone în ceea ce privește nivelul de competențe digitale. Elevii, chiar dacă sunt nativi 

digitali, nu au capacitatea de a înțelege riscurile și oportunitățile asociate cu acțiunile lor. Ei 

trebuie ajutați și sprijiniți permanent. 
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O NOUĂ PROVOCARE: EVALUAREA ONLINE 
 Prof. Marioane Cristina Adela, - Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Petroşani  

 

A evalua înseamnă a găsi dovezi că elevii au învăţat. Părinţii doresc să ştie despre 

copii lor că trec ştacheta. Profesorii vor să ştie cât de bine merge clasa ca întreg şi fiecare 

elev în parte. Punctajele obţinute la testări sunt considerate indicatori pentru ce şi cât se 

învaţă. Pe măsură ce profesorii încurajează învăţarea mai activă şi gândirea critică în orele 

lor, descoperă că trebuie să trateze evaluarea în maniere noi. 

http://wwwunicef.org/
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Evaluarea, fiind o activitate de mare complexitate, presupune două demersuri, o 

activitate de măsurare care trebuie să fie foarte riguroasă şi foarte precisă și o activitate de 

apreciere care trebuie să acorde semnificaţiile curente în funcție de informaţiile recoltate 

prin intermediul primului demers. 

Oferind date şi informaţii referitoare la felul cum s-a desfăşurat procesul de instruire, 

există şanse mari să se identifice atât elementele pozitive ale acestuia, cât şi lacunele sau 

disfuncţionalităţile care îl perturbă şi, în consecinţă, să se opereze corecţii şi ameliorări care 

să determine ulterior optimizarea şi eficientizarea sa. 

Fiecare formă de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi limite, astfel încât nici una 

dintre ele nu trebuie utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea rezultatelor 

obţinute de elevi ar fi afectată. Metodele de evaluare trebuie să ofere atât cadrului didactic, 

cât şi elevilor, informaţii relevante cu privire la nivelul de pregătire a elevilor, şi, implicit la 

calitatea procesului de învăţământ. În cadrul reformei educaţionale actuale a învăţământului 

românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor metode şi tehnici de evaluare 

eficientă a elevilor, acesta presupunând şi o serie de metode alternative. Experienţa de la 

catedră ne-a demonstrat că nu se poate renunţa definitiv la metodele tradiţionale de 

evaluare, în favoarea celor alternative, dar se impune îmbinarea acestora în scopul 

optimizării actului didactic. 

Provocarea din această perioadă o reprezintă procesul de evaluare online. Este 

foarte important dacă sarcinile și conținutul probelor de evaluare sunt interesante, 

provocatoare și schimbă evaluarea rigidă într-o experiență exploratorie. Acest lucru are ca 

substrat faptul că orice act de evaluare este și un act de învățare. 

Evaluarea în timp util facilitată de platformele online reduce timpul de așteptare și 

oferă elevilor rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de mecanisme de feedback 

imediat, un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele forte și punctele slabe 

rapid. Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, 

astfel încât profesorii să se poată concentra asupra acestor lacune de învățare. Sistemele 

de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual documentele de răspuns 

și de a împărtăși rezultatele. Se reduc costurile care merg în imprimarea materialelor. 

Printre platformele online utilizate pentru evaluarea elevilor pot fi amintite: 

a) Google forms – o aplicație Google Drive care permite realizarea documentelor la care 

elevii pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se 

pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, 

răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor de urmărit. 

Totodată se generează automat interpretarea grafică a rezultatelor. 
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b) Kahoot! – o aplicație care are la bază jocul, cu ajutorul căreia se pot realiza teste 

interactive. Se poate folosi Kahoot! și cu Google Classroom, fiind oferite noi posibilități. 

Elevii primesc imediat feedback-ul prin slide-uri animate. 

c) ASQ – o aplicație care poate fi accesată atât pe web cât și pe telefon. Profesorul vede în 

timp real ce lucrează elevii, nota se calculează automat din aplicație. Un avantaj 

considerabil constă în posibilitatea de a lucra diferențiat cu elevii. Aceștia își pot verifica 

evoluția, văzând cât la sută mai au până să stăpânească anumite conținuturi. Părinții au și 

ei acces la această aplicație. 
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CYBERBULLYING - PROVOCARE ÎN DESFĂȘURARE 
 

Prof. Marița Mihaela, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani 
 

       Introducere. 

         Internetul a avut și continuă să aibă un impact profund asupra sec. XXI – tehnologia 

este tot mai prezentă, iar nevoia de a rămâne mereu conectați și timpul pe care îl petrecem 

interacționând cu dispozitivele electronice crește constant. Este incontestabil faptul că 

tehnologia joacă un rol esențial în viața noastră - felul în care comunicăm, accesul la 

informație, resursele disponibile sunt doar câteva dintre modurile în care internetul ne-a 

influențat pozitiv existența.  

          Fie că folosim smartphone-ul, tableta sau computerul, ne conectăm cu toții la mediul 

online, pentru a avea acces la știri, divertisment, resurse educaționale sau la diferite grupuri. 

Internetul este o resursă uriașă, cu multe beneficii, care ne oferă oportunități de informare, 

dezvoltare, comunicare și exprimare, ne aduce o lume întreagă mai aproape printr-o simplă 

accesare. Aduce, totodată, și riscuri, pe care, pentru a le putea evita și pentru a avea un stil 

de viață sănătos, e de dorit să le cunoaștem. 

          Unul din pericolele navigării pe internet este hărțuirea online sau cyberbullying.  
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Prin cyberbullying înțelegem diferite forme de abuz psihologic comis prin acte de hărțuire 

transmise prin tehnologiile de informare și comunicare, cum ar fi Internetul, telefonul mobil 

sau rețelele de tip wireless ori bluetooth.  

Hărțuirea online/hărțuirea offline.  

           Hărțuirea online poate înregistra o gravitate mai mare în comparație cu hărțuirea față 

în față, deși acestea par similare. Agresorul profită de relativa situație de anonimat pe 

Internet, săvârșind acțiuni pe care nu le-ar fi comis altfel. Superioritatea lui asupra victimei 

nu e de natura fizică, ci tehnică, mult mai facil de exploatat. În plus, agresorul subestimează 

efectele, considerând acțiunile lui o simplă distracție. Informațiile postate online persistă, 

existența lor fiind relativ permanentă, dificil de eliminat, uneori imposibil. Abuzul are un 

puternic caracter invaziv, cu impact negativ asupra întregii vieți personale a victimei, la 

școală sau acasă, online sau offline, cu o răspândire greu de controlat. 

Tipuri de cyberbullying  

Hărțuirea pe internet este un fenomen complex, având mai multe forme de manifestare. 

Conform site-ului inițiat de Kaspersky pentru siguranța copiilor pe internet, ,,Kids safety by 

Kaspersky”, există zece tipuri de cyberbullying, și anume:  

Gossip (bârfa) – presupune emiterea în mediul online a unor declarații publice speculative, 

ce pot denigra o anumită persoană sau instiga alte persoane în a adopta un comportament 

restrictiv  

Exclusion (excluderea) – excluderea din grupuri sau activități online a anumitor persoane; 

de exemplu, excluderea din grupul de messenger al clasei a unui coleg, din pricina faptului 

că nu este considerat suficent de bun pentru a face parte din același grup cu alții  

Harassment (hărțuire, sâcâială) – a lua în batjocură constant și deliberat o persoană, de 

pildă prin postarea de poze sau mesaje ce pot afecta integritatea psihică a individului  

Cyber stalking (urmărire online) – comportament de hărțuire intimidant, cu scopul de a 

aduce conflictul în viața reală; se manifestă atunci când necunoscuții solicită întâlniri față în 

față copiilor/adolescentților cunoscuți pe internet, amenințându-i de data aceasta fizic  

Trolling (întărâtare) – provocarea unor persoane să acționeze agresiv, prin insultarea 

implicită  

Comments (comentarii) – postarea de răspunsuri negative, denigrante la adresa unor 

fotografii, clipuri video sau mesaje lansate de o anumită persoană pe internet  

Dissing (insistență abuzivă) – postari sau trimiteri permanenete de mesaje către anumite 

persoane, în pofida refuzului lor de a comunica  

Fake profiles (profiluri false) – profiluri create de către agresorii pe internet ce împrumută 

identitatea altor persoane, spre a facilita comunicarea cu victimele lor; sub protecția 
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anonimatului, agresorii își amenință victimele sau, alteori, își însușesc identitatea victimei 

în discuțiile cu alte persoane  

Trickery (dezvăluire) – folosirea de trucuri pentru a obține informațiile personale ale victimei, 

pe care agresorul urmează să le facă publice  

Fraping (sabotarea) – actul de a schimba toate detaliile de pe pagina personală a cuiva 

atunci când persoana respectivă uită să restricționeze accesul; include și comunicarea în 

numele victimei 

Consecințe ale hărțuirii online 

Având în vedere aspectele specifice hărțuirii online, incidentele de acest tip trebuie tratate 

rapid și cu mare seriozitate. 

Consecințele hărțuirii online pot fi: 

Depresii sau tulburări de anxietate - sentimente acute de tristețe, însingurare, teamă și 

îngrijorare 

Dificultăți de somn și alimentație - somn puțin și agitat, dificultăți de trezire dimineața, înainte 

de a pleca la școală; pierderea poftei de mâncare sau dimpotrivă, mâncat compulsiv. 

Pierderea interesului față de activitățile preferate (joacă, citit, plimbări, ieșiri cu prietenii etc.) 

Probleme de sănătate (dureri de cap, febră, greață, dureri de stomac) 

Scăderea nejustificată a rezultatelor școlare, alături de absenteism sau chiar refuzul de a 

merge la școală 

Concluzii 

        Internetul le oferă tinerilor o mulţime din lucrurile pe care şi le doresc. În primul rând, 

le oferă posibilitatea de a comunica – gratuit – cu prietenii sau cu alţi tineri. Prin această 

comunicare facilă pe Internet, fenomenul de cyberbullying apare la fel de facil.  

         Rolul părinților și a școlii este de a-i îndruma pe tineri în a discerne între bine și rău, 

să identifice cazurile de hărțuire online și de a se feri de astfel de evenimente neplăcute. 

Copiii ai căror părinți sau educatori pun în discuție în mod regulat siguranța pe Internet tind 

să aibă un comportament mai responsabil când folosesc rețelele sociale sau webcam-urile, 

ori când transmit mesaje, colectează informații sau postează pe blog-ul personal. Devenind 

persoane-resursă, profesorii contribuie astfel la transformarea Internetului într-un loc sigur 

și util copiilor atât la școală cât și acasă.  
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CĂLĂTORIE ÎN UNIVERSUL INFORMAȚIEI- INTERNETUL 
 

 Profesor Mihoc Manuela Luminița, Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani 
 

“Internetul poate fi considerat corect ca o conversaţie fără sfârşit la nivel mondial”, 

 Stewart Dalzell 

Când vorbim despre avantajele și dezavantajele internetului, trebuie să spunem 

câteva cuvinte despre importanța sa și oportunitățile pe care le avem odată cu apariția sa. 

Cu toții ne amintim că înainte de internet, distanțele păreau mult mai mari și dura 

foarte mult să transmiți o informație dintr-un loc în altul. Deși exista deja telefonul mobil și 

faxul, transmiterea informațiilor era îngreunată de anumite limite evidente. 

Orice informație dorim este ușor de accesat datorită internetului. Principalele 

mijloace prin care putem accesa informațiile disponibile pe internet sunt motoarele de 

căutare (Google, Bing, YouTube, etc.). Acestea au rolul de a indexa paginile disponibile pe 

internet și oferă posibilitatea internauților să caute subiecte de interes folosind cuvinte 

cheie. Spre exemplu, dacă scrii în Google filme bune nou aparute, motorul de căutare îți va 

afișa articole de pe internet cu liste de filme.  

De asemenea, internetul oferă acces la cursuri gratuite și indiferent de ce liceu sau 

facultate ai făcut, dacă dorești să înveți , să afli mai multe despre alt domeniu sau să-ți 

schimbi cariera, toate informațiile de care ai nevoie sunt la un click distanță. 

Cel mai important mi se pare că internetul te ajută să economisești timp deoarece 

informațiile sunt mult mai aproape de tine. 

Dar, comunicarea reprezintă atât un avantaj, cât și un dezavantaj deoarece 

facilitarea comunicării prin intermediul mijloacelor mass-media și a diferitelor platforme de 

mesagerie, are ca efect negativ distanțarea oamenilor. 

Ușurința cu care putem contacta alte persoane a determinat izolarea totală de orice 

contact fizic a acestora. Acestea preferă să țină legătura cu prietenii și familia doar din 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Stewart+Dalzell
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spatele unui monitor, fapt ce duce la o distanțare intre aceștia caz în care nu mai putem 

vorbi de relații autentice. 

Un alt dezavantaj al internetului îl constituie faptul că există multe persoane cu 

diferite intenții care aleg să disemineze informații false despre anumite subiecte, uneori doar 

pentru amuzamentul propriu, alteori cu un scop și cu un plan clar în minte. 

Trebuie menționat și faptul că este greu să găsești uneori informații în care să ai 

încredere pe internet. Partea bună este că motoarele de căutare dezvoltă algoritmi și 

încearcă să țină pasul cu schimbarea pentru a recunoaște materialele de calitate și a le 

afișa cât mai sus în rezultate. 

Categoria de vârstă cea mai predispusă la pericole sunt copiii deoarece există 

persoane pe internet care se dau drept copii de aceeași vârstă cu scopul de a obține 

informații în vederea furtului de identitate. 

De asemenea, nu este un secret că internetul, sau mai bine zis folosirea 

calculatorului prea mult timp, poate afecta sănătatea. Dureri de spate, de ochi și lipsa 

somnului sunt doar trei dintre cele mai întâlnite afecțiuni care apar în urma folosirii 

calculatorului prea mult. Soluția pentru aceste probleme sunt pauze în fiecare oră, exerciții 

fizice și evitarea statului la birou mai mult decât este necesar. 

Internetul facilitează crearea de înțelegeri între diferite perspective și poate crește 

capacitatea de a efectua mai multe operații în același timp ; trebuie remarcat, de asemenea, 

faptul că Internet ne face obișnuiți să avem totul aici și acum. 

Aceasta implică faptul că nu suntem obișnuiți să așteptăm, lucru care implică faptul 

că, de exemplu, în cazul nativilor digitali există o tendință de a avea o capacitate de 

toleranță la frustrare și de satisfacție întârziată în comparație cu generațiile anterioare. 

În sfârșit, trebuie să recunoaștem avantajele și dezavantajele internetului în viața 

noastră, să acceptăm rolul sau important în comunicare, în transmiterea și aflarea de 

informații dar, în același timp, să încercăm să delimităm prezența lui în viața noastră, pentru 

sănătatea noastră ,pentru pericolele pe care le poate aduce ,mai ales, în viața copiiilor noștri 

– să fim conștienți că nu toată viața înseamnă internet ! 
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DIN SALA DE CLASĂ – ÎN CLASA VIRTUALĂ 
 

 

Prof. Mititelu Ana-Maria - Șc. Gimnazială I. D. Sîrbu Petrila 
 

În zilele noastre, pe măsură ce  volumul  de informații este din ce în ce mai mare  

folosim în cadrul lecțiilor de la clasă platformele educaționale, deoarece permit utilizarea 

mai eficientă a resurselor materiale și umane. Aceste platforme educaționale, sprijină 

procesul de învățare individuală, permițând utilizatorilor accesul la o serie de surse de 

informare sau participarea la dezbateri pe diverse teme. 

Datorită pandemiei de coronavirus, profesorii și elevii au fost provocați să se 

adapteze educației online, deoarece educația trebuia să continue și dincolo de școală 

utilizând instrumente online. 

În perioada educației online sincrone și asincrone am utilizat Google Classroom, 

care este o aplicație inclusă în pachetul  G Suite for Education. Cu această aplicație Google 

Classroom, am creat cursuri și am invitat elevi și profesori să se alăture cursurilor. Am avut 

posibilitatea de a crea lecții, teme, de a trimite anunțuri și de a avea discuții cu elevii. Am 

urmărit progresul elevilor, lucru important pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. 

 

 

 

Google Forms este o aplicație care am folosit-o  pentru crearea de teste online și 

fișe de lucru cu punctaj. 
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Folosind Google Meet - platformă video-conferință-apelare am ținut legătura 

permanent cu părinții ( desfășurarea de întâlniri cu părinții sau cu elevii și părinții) și 

Consiliile Profesorale. 

Educația digitală nu poate înlocui educația tradițională, deoarece elevii au nevoie de 

un sfat sau îndrumarea unui profesor.  

 

 

 

 

GRĂDINIȚA ON LINE O PROVOCARE 
 

Prof. Înv. Preșcolar Moraru Aurelia Daniela - Școala Gimnazială Nr 4 Vulcan 
 

,, Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.” (Antoine de Saint-Exupéry) 

În România fiecare an școlar vine cu noi provocări fie pentru elev, cadru didactic sau 

părinte. Pandemia a făcut că anul 2020 să fie cel mai provocator an pentru toți actorii 

implicați în procesul educațional . 

Cu toate acestea fiecare s-a adaptat la criză cum a putut, învățând din mers. În 

activitatea on line proiectarea lecțiilor este diferită iar un lucru foarte important într-o 

activitate on line este captarea atenției, conectarea cu elevii. Distanțarea și lipsa 

interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea activităților 

în mediul virtual. 

Grădinița în on line presupune o continuă legătură cu familia. Dacă în cazul 

școlarilor, aceștia pot desfășura lecțiile propuse singuri, în cazul preșcolarilor, ajutorul din 

partea unui adult este indispensabil  De aceea este vitală o colaborare strânsă între familie 

și școală având în vedere că  primele lecţiile din familie sunt cele mai importante pe care le 

primesc copiii. 

Inteligența emoțională este recunoscută în ce în ce mai mult că fiind un factor 

important în succesul școlar și nu numai. De aceea activitățile de dezvoltare personală, au 

continuat și în mediul on line. Dacă într-o zi de normală aceste activități păreau o banalitate, 

s-au transformat în jocuri ce au același substrat: menținerea echilibrului emoțional 

Activitățile pe domenii experiențiale propuse au fost însoțite de explicații detaliate, 

folosindu-se imagini și filmulețe sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate 

tematicilor abordate. Știind cât de repede se plictisesc cei mici  am alternat activităţi statice 

cu cele de mişcare. Copiii învață cel mai bine prin exemple concrete și experimente  de 

aceea am realizat experimente interesante. De asemenea am folosit de fişele de lucru. 
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Feedback-ul este esențial în identificarea nevoilor fiecărui copil. Fiecare tema a fost 

evaluată săptămânal și, în funcție de feedback-ul primit, am decis următorii pași,volumul și 

diversitatea activităților. 

Și mișcarea fizică este importantă având de aceea am propus seturi de exerciţii 

fizice, cu explicaţii necesare dar şi link-uri, cu seturi de exerciţii pe care cei mici să le poată 

lucra acasă singuri sau cu adulții. 

Învățarea on line mai ales la grădiniță are și dezavantaje, dacă ne gândim la limitarea 

contactelor sociale între copii, acestea sunt considerate instrumente de modelare și 

exersare a comunicării, a dezvoltării emoționale și cognitive a copilului. 

Grădiniță on line constituie o provocare pentru noi toți.  Nu tot ce funcționează în fizic 

funcționează și în online. Dacă până acum fiecare s-a descurcat cum a putut în continuare 

cei în măsură ar trebui să elaboreze principii, norme  după care acest gen de educație ar 

trebui să se desfășoare în mod unitar, fără discriminare. 

 

Proiect tematic ,, Lumea subacvatică 

 

Grupa 
mare 

LUNI 
DȘ "Lumea subacvatică" vizionare film de pe youtube  
DEC "Tablou subacvatic" pictură 

Grupa 
mare MARTI 

DLC "Peștele Curcubeu" lect. Educatoarei ( Inregistrarea 
mp3 ) 
DȘ "Peștele cu forme geometrice" ex. Joc   

Grupa 
mare 

MIERCURI 
DȘ "Exerciții cu mulțimi" ex. Cu fișe 
DOS "Broasca țestoasă" decupare+lipire 

Grupa 
mare 

JOI 
DLC "Jocul silabelor" joc didactic 
 DOS "Oceanul din borcan" confecție 

Grupa 
mare 

VINERI 
DEC "Peștele Curcubeu" pictură  
DPM "Baby Shark" euritmie 
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PREDAREA  ONLINE ȘI STRATEGIILE, MIJLOACELE DIDACTICE FOLOSITE 
-studiu de specialitate- 

 

Prof. înv. preșcolar Moța Ionela Marina - G.P.P. NR.1 Căsuța Piticilor Horezu 
 

Încă din luna martie, 2020 a apărut întrebarea: cum trebuie să ne proiectăm și 

desfășurăm activitatea astfel încât să facilităm o educație eficientă? Altfel spus, putem 

păstra sau, de ce nu, crește calitatea actului educațional dacă continuăm să ne desfășurăm 

activitatea în mediul virtual? 

Una dintre primele probleme apărute a fost care modalitate de lucru ar fi mai 

eficientă: asincron sau sincron. Activități didactice derulate asincron –sunt activități 

didactice care susțin si consolidează principalul avantaj al educației online, și anume 

caracterul său flexibil. Activitățile nu se derulează în timp real, iar elevii nu accesează în 

același timp materialele transmise/ postate. În schimb, ei pot parcurge conținuturile și 

rezolva sarcinile de lucru, în mod cu adevărat flexibil, atunci când programul propriu le 

permite. Mai mult și foarte important, activitățile derulate asincron permit studenților să 

parcurgă în ritm propriu conținutul cursului, beneficiind în același timp și de un ghidaj și un 

feedback autentic, oferite de cadrul didactic. Activități didactice derulate sincron –sunt 

secvențe didactice în care interacțiunea cu și între studenți apare în timp real. Reprezintă 

una din opțiunile cele mai frecvente atunci când un cadru didactic ia decizia sa facă tranziția 

la cursuri livrate online. Cadrul didactic și elevii interacționează în timp real, cadrul didactic 

poate transmite mesaje atât verbal cât și nonverbal, poate recepta feedbackul nonverbal al 

elevilor și își poate adapta modul de predare în funcție de acesta, face  posibilă  crearea 

mai rapidă a unei comunități reale de învățare. 

În predarea online este destul de dificil pentru profesor pentru a găsi cele mai 

eficiente strategii și mijloace didactice datorită mai multor factori: dispozitivele folosite de 

elevi (telefon, laptop, tabletă), conexiune slabă a internetului în mediu rural. 

Învățământul la distanță desemnează o nouă experiență de învățare, în absența 

relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un proces de 

adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Astfel, exersăm alături de elevi și suntem modele 

pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul. 

Platforma G Suite ne pune la dispoziție cadrul virtual în care putem comunica cu 

elevii (inclusiv cu părinții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi 

adecvate programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a stabili termene de 

predare a proiectelor sau de a oferi feedback-uri de modelare a performanței. Platforma 

reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem elevilor noștri 

mesajul de normalitate și educație în orice condiții. 
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Implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor 

și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. Materialele încărcate pe 

platformă trebuie sa corespundă timpului alocat de 40 de minute. Practica online de până 

acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au devenit, cumva, mai flexibile. 

Orientarea generala a strategiei este determinata de accentul pus pe învățare, nu pe 

predare. Folosirea, în mod preponderent, a unor strategii didactice de tip interactiv-

participativ şi metacognitiv îl plasează pe cel care învață în centrul procesului instructiv-

educativ, stimulându-l să se implice efectiv în derularea activităților teoretice şi aplicative, 

valorificând spiritul lui de inițiativă, independență și potențialul creator, solicitând capacitățile 

sale de investigare  În timpul orei propriu zise materialul este explicat și discutat cu elevii. 

O alegere pedagogică și didactică potrivită pentru elevi presupune rezolvarea problemelor 

reale prin sarcini care implică elevii în activități colaborative, care, la rândul lor, îi duce spre 

dezvoltarea conținuturilor pentru a identifica soluții care vor fi prezentate în fața întregii 

clase. 

Acestea sunt trăsăturile predării și învățării bazate pe proiecte, o metodologie care 

sprijină dezvoltarea de competențe mai mult decât altele datorită faptului că implică 

utilizarea unor materiale autentice care oferă suficiente informații pentru ca elevii să se 

poată focaliza asupra unei probleme. 

Metoda proiectului am aplicat-o cu succes la multe clase folosind aplicația thinklink. 

Rezultatele muncii elevilor au fost impresionante. Îmbinând cunoștințele informatice cu 

informația istorică în realizarea proiectului, elevul a învățat să învețe. Pentru consolidarea 

informatiei sunt folosite diverse aplicații: padlet, coogle it, thinklink. Aplicația cooglle it oferă 

posibilitatea conceperii unor hărți conceptuale care pot fi folosite în activitatea de predare, 

consolidare, dar și evaluare. 
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METODE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN EDUCAȚIA ON-LINE 
Prof. Steluța Perianu  

 

Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în spiritul 

dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a 

fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online.  Pe parcursul orelor am folosit 

diferite resurse în format digital care au fost de folos elevilor. Cu ajutorul lor am realizat fișe 

de lucru, jocuri educative și alte resurse educaționale. 

De ce este învățarea online pe placul elevilor 

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași 

imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută 

către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online 

spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din 

fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse educaționale 

create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 

Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în 

pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar 

câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența 

platformelor online de învățare. Aceste metode educaționale alternative completează în 

mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine 

pozitivă față de învățare. 

1. Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate: 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 

2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare 

3. existența conținuturilor multimedia 

4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 

6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului 

Limite și dificultăți/ Dezavantaje ale învățării online: 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 

2.  lipsa comunicării reale/ fizice 

Elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de 

desfășurare a orelor în această formă. Voi exemplifica cu câteva instrumente și aplicații. 
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Resurse utile în format digital pe care le folosim la activități: 

• wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor 

despre vocabular, matematică, științe, istorie etc.) 

• miro.com (este o aplicație online colaborativă care partajează un editor mai multor 

utilizatori și poate fi folosită ca tablă interactivă) 

• www.manuale.edu.ro (manuale digitale) 

• clasamea.eu/(materiale didactice, activități, experințe) 

• gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri puzzle) 

• www.jigsawplanet.com(jocuri online) 

• learningapps.org/(module de învățare mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru a 

crea și gestiona online) 

• voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri, fișe online) 

• www.esero.ro (resurse online ) 

• www.scientix.eu/ (resurse educaționale pentru științe). 

• Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 

• Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 

• Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări) 

• Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini) 

• Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, proiecte) 

• Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de 

proiecte) 

• EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de 

învățare sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul 

video) 

• Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare interactivă 

Are elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, realitate 

virtuală, obiecte 3D, simulări PhET) 

• Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 

• Google Jamboard (tablă interactivă) 

• Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 

• Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale) 

• Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 

• Livresq 

Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. 

Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație 

puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

https://wordwall.net/
https://miro.com/
https://www.manuale.edu.ro/
https://clasamea.eu/(materiale
https://gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri
https://learningapps.org/(module
https://voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri
http://www.esero.ro/
http://www.scientix.eu/
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Pot fi numite 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. 

Bill Pelz, profesor de psihologie si castigator al premiului Sloan de Excelenta in 

Predarea Online, a formulat trei principii esentiale pentru predarea online, care pot ghida 

cadrele didactice indiferent de materie si nivel de invatamant: 

1. Să lăsăm elevii sa faca cea mai mare parte a muncii - implicarea elevilor in 

discutii, autoevaluarea sau evaluarea temelor colegilor, activitati de documentare inainte 

de lectii, toate sunt modalitati prin care elevii pot fi implicati direct in invatarea online. 

2. Interactivitatea este sufletul predarii online. Interactivitatea nu inseamna doar discutii 

live intre copii sau intre copii si profesori. Cand vine vorba de predarea online, copiii pot fi 

incurajati sa interactioneze prin proiecte de grup si prin incurajarea discutiilor in forumuri si 

comentarii. Avantajul predarii online in aceasta privinta este ca elevii au mai mult timp sa 

gandeasca si sa formuleze intrebari si raspunsuri corecte decat in discutiile live. 

3. Incurajeaza prezenta autentica. Copiii vor fi mai implicati in lectiile online atunci cand li 

se permite sa se exprime social, cognitiv si legat de continutul invatarii si atunci cand cadrul 

didactic se exprima din aceste puncte de vedere. 

Prezenta sociala a copiilor se refera la: exprimarea emotiilor ("Ma cam streseaza proiectul 

de grup."), la exprimarea parerilor si gandurilor despre raspunsurile altor colegi ("Multumesc 

pentru raspuns, m-ai ajutat sa inteleg!" sau "Intotdeauna ai pareri interesante.") sau reactiile 

care sprijina sentimenul de grup si apartenenta ("Am facut o treaba buna toti!"). 

Prezenta cognitiva a copiilor si a cadrului didactic se refera la felul in care acestia 

contribuie cu idei si informatii legate de materia predata. 

Prezenta legata de continutul invatarii este incurajata cand profesorii si elevii confirma 

intelegerea informatiilor, sumarizeaza discutia, raspund sau formuleaza intrebari, 

incurajeaza participarea la discutie a altor copii, aduc informatii noi din alte surse etc. 

Predarea online. Doua tipuri de lectii: live si inregistrate 

Ambele pot fi folosite cu succes, in scopuri diferite. Pentru predarea unei notiuni noi, 

profesorii pot inregistra un material video scurt pe care copiii sa il urmareasca in cadrul orei 

sau inainte de ora, apoi pot interactiona live pentru a raspunde la intrebari, a verifica 

intelegerea informatiei si a adauga idei noi. 

Lectiile inregistrate 

Cele mai eficiente lectii inregistrate respecta cateva reguli: 

ofera la inceput o harta a continutului care va fi prezentat, astfel incat copiii sa stie la ce sa 

se astepte. 

https://www.suntparinte.ro/autoevaluarea
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materia este impartita in segmente scurte, urmate de intrebari si teme de reflectie pentru 

elevi, care sa ii ajute pe copii sa faca deductii si sa inteleaga materia. 

includ materiale vizuale (scheme, fotografii relevante, grafice etc.) care sprijina intelegerea 

notiunilor noi 

Avantajul lectiilor inregistrate dinainte este ca profesorul va avea un mai mare control 

asupra continutului si asupra felului in care acesta este prezentat, rezultand o calitate mai 

buna a materialului. De asemenea, este recomandat ca lectia online sa fie inregistrata pe 

segmente mai scurte, astfel incat atunci cand apar erori, profesorul sa poata inlocui usor un 

segment cu altul. In plus, lectiile inregistrate dinainte nu vor fi afectate de intreruperile care 

apar inevitabil legate de conexiunea copiilor la internet sau de functionarea platformei 

folosite. 

Profesorii pot inregistra o prezentare in Power Point. 

Lectiile live 

Daca folosesc Zoom, profesorii pot include in prezentarea lor materiale vizuale si audio prin 

functia de Share Screen, care fac posibile prezentarile Power Point sau materialele video. 

Intrebarile elevilor in timpul lectiilor live – cadrele didactice pot cere copiilor sa scrie 

intrebarile in chat, pentru a nu intrerupe lectia. Profesorul verifica din cand in cand chatul 

pentru a vedea care sunt intrebarile copiilor. 

Lectiile live pot fi folosite cu succes pentru a incuraja interactiunea cu elevii. Iata cateva 

exemple de activitati care se potrivesc cel mai bine: 

studii de caz 

rezolvare de probleme 

dezbateri 

Copiii au acces la materiale si dupa incheierea lectiei online 

La fel ca atunci cand invata in clasa, nu toti copiii vor intelege explicatiile profesorului din 

prima incercare. De aceea, este important ca elevii sa poata descarca imaginile si 

materialele video folosite de profesori in timpul lectiei, pentru a reveni la ele dupa incheierea 

acesteia. De asemenea, transcrierea continutului audio (explicatiile oferite verbal de catre 

profesor fie live, fie in materiale video inregistrate) este esentiala pentru invatarea online 

eficienta. 

Profesorii pot de asemenea sa inregistreze lectia si sa o posteze (fie pe Youtube, fie pe un 

alt site/blog unde doar elevii au acces). Zoom ofera optiunea inregistrarii lectiilor live. 

Invitati speciali in lectiile online 

Unul dintre aspectele pozitive ale predarii online este ca profesorii pot aduce invitati speciali 

care sa participe la lectii. Acestia pot fi autori, profesori, studenti sau profesionisti din 

domenii asociate cu materia predata. 

https://support.office.com/en-us/article/record-a-slide-show-with-narration-and-slide-timings-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
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Recomandari generale pentru cadrele didactice: 

Explorati si exersati inainte de lectie toate functiile aplicatiei online folosite pentru 

interactiunea cu elevii. 

In cazul lectiilor live, exersati cel putin o data prezentarea acesteia, incluzand eventuale 

prezentari Power Point sau materiale video. 

Nu e nevoie ca ritmul de prezentare a informatiilor sa fie mai lent sau mai rapid decat in 

clasa, insa sunt importante momentele in care verificati daca toti elevii au inteles si 

urmaresc explicatiile. 

Recomandari pentru Zoom: 

Microfoanele copiilor ar trebui sa fie inchise – pentru a evita zgomotul de fundal. 

Camerele video ale copiilor ar trebui sa fie deschise – pentru a va asigura ca sunt atenti la 

lectie. 

Este preferabil ca optiunea de inregistrare a discutiei sa fie setata automat pe ON. 

Pentru a mentine atentia copiilor, este important ca profesorul sa ramana vizibil tot timpul, 

chiar si in timpul prezentarilor PowerPoint. 

Predarea online este o provocare pentru copii, pentru parinti si pentru cadrele didactice. 

Ajuta insa o atitudine deschisa si flexibila, pentru a evalua corect ce functioneaza si ce nu, 

pentru a incerca idei noi si pentru a invata din experienta altor cadre didactice 
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MODALITĂŢI  DE  INTEGRARE  A  SOFTURILOR EDUCAŢIONALE  ÎN  ACTUL  
DIDACTIC  LA CLASA PREGĂTITOARE 

 

Profesor învăţământ primar Nan Melania - Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni-Hunedoara 
 

Lumea în care trăim nu mai are frâne, nu mai are graniţe, nu mai poate să se închidă 

în sine şi toate acestea datorită faptului că traversăm împreună o eră a globalizării 

instaurată sub imperiul omniprezenţei informaţionale şi a progreselor tehnologiei. Dincolo 

de grandoarea avantajelor care se reflectă asupra comunităţilor umane în acest context, 

sunt absolut necesare anumite măsuri care să realizeze acea compatibilitate între noile 

generaţii – conglomeratul de cunoştinţe adunate – şi tehnica. 

Astfel dinamismul lumii în care trăim se traduce printr-o veşnică nevoie de adaptare 

ce traversează ample metamorfoze sociale, economice, politice, dar mai ales educaţionale, 

transformări în baza cărora se încheagă personalitatile umane ce vor crea societatea de 

mâine.  

Cui îi revine această sarcină? Educaţiei, bineînţeles! Şi tot ea trebuie să găsească 

şi să construiască mecanismele, mijloacele, metodele ideale pentru realizarea scopurilor 

educative. 

Jocul ocupă locul central în activitatea cotidiană a copilului, iar calculatorul este un 

mijloc prin care copiii pot explora lumea îmbinând jocul cu învăţarea, pentru că este animat, 

colorat, activ, interactiv, calculatorul permite minţii şi mâinilor să străpungă realitatea şi să 

o subjuge. 

Sub aspect informativ, calculatorul este partenerul de joc inteligent, care îi satisface 

nevoia de cunoaţtere a copilului, îl ajută să-şi îmbogăţească cunoştinţele,  îi stimulează 

imaginaţia, intuiţia, capacitatea de reflecţie, aptitudinile şi trăirile ce formează perseverenţa, 

responsabilitatea, ajută la formarea unor priceperi şi deprinderi de muncă şi viaţă. 

În activitatea didactică ce o desfăşurîm softul educaţional se poate concretiza într-o 

metodă foarte eficientă, iar în acest scop a fost elaborată clasificarea softurilor educaţionale 

după funcţia pedagogică specifică în cadrul procesului de instruire:  

a) Prezentarea interactivă de noi cunoştinţe (Computer Based Learning) presupune 

utilizarea mijlocită a calculatorului în procesul predării.  

Materialul de învăţat se prezintă pe baza unui anumit tip de interacţiune. Astfel, calculatorul 

preia din funcţiile educatorului, însă comunică cu şcolarii mici prin intermediul acestuia şi 

poate fi proiectat aşa: 

 -sunt precizate una sau mai multe secvenţe din conţinut; 
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 -şcolarii mici sunt solicitaţi să îşi exprime părerea, să răspundă la o întrebare, să 

rezolve un exerciţiu; 

 -se poate trece la următoarea etapă doar după ce se prezintă aprecierea 

răspunsului, iar în funcţie de corectitudinea acestuia secvenţele anterioare pot fi reluate sau 

activitatea poate continua mai departe.  

b) Exersarea asistată de calculator (Computer Assisted Training) - este softul ce 

caracterizează urmatoarea situaţie: cţnd subiectului i se pun la dispoziţie programe 

specializate care-l ajută să fixeze cunoştintele şi să capete deprinderi specifice prin seturi 

de sarcini repetitive, urmate de aprecierea răspunsului subiectului. 

 Exerciţiile pot fi - propuse într-o ordine prestabilită sau în mod aleator sau pot fi 

generate în timpul sesiunii de lucru.  

c) Verificarea asistată de calculator (Computer Assisted Testing) - presupune existenta 

unor programe capabile să testeze nivelul de însuşire a cunoştinţelor prin evaluarea 

răspunsurilor. O interfaţă grafică prietenoasă va afişa mesaje corespunzătoare interpretării 

răspunsului. Programele de testare pot fi incluse şi în lecţia curentă sau în lecţiile 

recapitulative. 

 Modul de construire a unui test depinde de: nivelul preşcolarilor, numărul de sarcini 

de lucru, timpul de administrare.   

d) Simulare. Un soft de simulare permite realizarea controlată a unui fenomen sau sistem 

real prin intermediul unui model care are un comportament analog. Astfel de programe oferă 

posibilitatea observării modelului în care se schimbă comportamentul sistemului în funcţie 

de modificările operate (schimbarea parametrilor, condiţiilor) ceeea ce facilitează 

înţelegerea fenomenului şi nu implică riscurile şi cheltuiala fenomenului real. Acest tip de 

soft permite investigarea reprezentând o formă evoluată de interacţiune instrucţională, în 

care subiectului nu i se oferă informaţiile ca atare ci se construieşte un mediu prin care 

acesta să poată extrage informaţiile care îl interesează pentru rezolvarea unei anumite 

sarcini.  

e)  Tutoriale. În acest caz instruirea include 4 etape : PREZENTARE, GHIDARE 

(INDRUMARE), EXERCITII PRACTICE, VERIFICARE. Tutorialul include primele 2 etape, 

însă nu angajează şcolarul mic în activitatea practică sau de testare aici intervine măiestria 

educatorului şi prevederea activităţilor specifice. 

Tutorialele sunt recomandate pentru prezentarea informaţiilor faptice, pentru învăţarea unor 

reguli, principii, pentru învăţarea unor strategii de rezolvare a unor probleme, pentru 

demonstrarea unor tehnici etc. 

 

AVANTAJE: 
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 - Stimularea interesului faţă de nou. 

 - Stimularea imaginatiei. 

 - Dezvoltarea unei gandiri logice. 

 - Simularea pe ecran a unor fenomene si procese, 

 - Optimizarea randamentului predarii prin exemplificari multiple. 

- Formarea intelectuala a tinerei generatii prin autoeducatie. 

 - Elevul invata in ritm propriu, fara emotii si stres care sa-i modifice comportamentul. 

 - Aprecierea obiectiva a rezultatelor si progreselor obtinute. 

Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie deoarece fiecare şcolar mic are dreptul 

la succes şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea 

trebuie găsite metodele pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să 

renunţăm la metodele didactice traditionale, la rezolvarea de probleme şi la efectuarea 

experimentelor reale deoarece acestea au un rol bine definit în realizarea unei legături 

directe între experienţa practică şi ideile teoretice, creându-se astfel cunoşţinte temeinice 

despre lume şi societate.  

În concluzie, putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a 

obţine cele mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învaţare, 

evaluare cât şi metodele moderne!  

Însă putem afirma cu încredere: Calculatoarele nu sunt magice, educatoarele sunt! 
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 , GOGEA ALEXANDRU a PhD student at Cluj Napoca University, Mechanical Faculty  

 

 

Cîndea Nicoleta -Scientix, Volunteer  Ambassador for European School net Brussels , 

Honorific Consul for ESERO , Voting member in CIVICUS , En Roads Ambassador for 

Climatic Change and Methodist Physics teacher at ” Constantin Brancusi ” Technical 

College Petrila  

 
 

 "Petrila is a world that is unlike any other settlement, with nothing and nobody out of 

nowhere." The quote belongs to I.D. Sirbu, the writer born in this city, the author of the 

famous phrase "Petrilean laughter". They laugh at Petrila, because the miner is taught to 

make fun of trouble, but there is also a lot of pain. It is a "planet" in itself, living by its own 

rules. 

The city, located in the depression of the Jiu Valley, florished due to coal resources, 

but now-a-days îs in economic recession due to a series of  factor, either internal, either 

international. Thus, a lot of unemployed people have been determined to migrate to other 

functional areas: the rapid development of IT and robotics encouraged to create a robotics 

club. The host of this club is the local college, so high school students enlisted. Soon after 

the club has joined  the coding club for juniors, which operates within the city library. 

Team was born from the desire to participate in robotics competitions and because 

the requirements always exceeded the school curriculum, we had to learn on our own. 

That's how a team of experts met to help WAFY. Let me introduce them: Alexandru is a 

PhD student at Cluj Napoca University, Remus is a master student in mechanical field at 

Petrosani University, Oana is the most amazing librarian and manager of the Code Kids 

Team, Mihai is an Architecture Assistant Professor at the University of Timisoara in the field 

and promoter of the project for saving the cultural heritage. Janina is an Education Master's 

Degree holder and a kindergarten director in United Arab Emirates and Shanghai. All these 

dedicated people helped mobilize students to get involved into robotics projects and 

competitions like: Cansat, BRD First Challenge, Elementer 14 and Scientix as part of  Code 

Week.  

 

This paper work reflects briefly the evolution of our team and the results achieved în various 

competitions 
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Who we are ? 

We are a cultural scientific hub - oriented towards robotics 

We are developing robotics skills for enthusiastic students like: 

Mechanical and Electrical Engineering 

Coding for Robotics 

But more of that We have FUN  

1.1 Ploiesti, Romania – April 2017 was our First Main Event 

 

  The 2017 CanSat Competition was organised by ESERO Romania, with the support 

of the Technical College “Elie Radu” from Ploiesti, the Prahova County School Inspectorate, 

the Superior School of Civil Aviation and Professor  Adrian Mehedinti, Space Ambassador 

for Region 3 South and chair of the local organising committee. 

All seven participating teams launched their CanSats from the George Valentin 

Bibescu Aerodrome in Ploiesti. 

CanSats represent a simulation of a satellite integrated in the volume and shape of 

a standard beverages can with a volume of 330 millilitres. The participants had as a main 

mission to include in the beverage can all the specific subsystems of a satellite. 

Prior to launch, the teams had to pass a technical test, during which the mini satellites were 

checked to comply with launching conditions (weight, size, radio communication and other 

specific items). 

The mini-satellites were launched from a helicopter, from an altitude of one kilometre. 

They collected data that the team later on analysed. 

Our satellite was fully operational and included power, sensors, and a 

communication system. Primary mission, consisted in measuring air temperature and 

pressure, and the secondary mission was a 3D VR landing . 

In this competition I have involved seven students so the team called DATAVAN has 

been created. Several months after we  managed to build the satellite and the parachute. 

We had the opportunity to compete with high school teams very well equipped with both 

material potential but especially human, the competition has been tough. We have 

succeded to make ourselves known nationally, but the satellite landed in a private garden 

and  the owner has not returned it, so we could no longer qualify for the international phase. 

But we are eager to participate in other competitions. This is how I have learned out about 

the BRD FIST TECH Challange "Natie pentru educație" , meaning Nation through 

Education, held in the USA, not only at the European level, as in the case of CANSAT. 

1.2 Bucharest , Romania – April 2018 was First Tech Challenge Competition  
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The rules of competition  

Students that engage in the FIRST Tech Challenge program develop Science, Technology, 

Engineering, and Math (STEM) skills and practice engineering principles while realizing the 

value of hard work, innovation, and sharing ideas. There are two types of competition 

formats a Team might experience this season; Traditional events and remote events. This 

manual describes remote events; however, some Teams may switch between formats 

depending on social distancing rules within their state/region. Below are descriptions of both 

formats.  

 Traditional Events A traditional FIRST Tech Challenge event is typically held in a school or 

college gymnasium, where Teams use Robots to compete in the current seasons game 

challenge. Teams participating in traditional events compete with alliance partners in a head 

to head style of competition on the official FIRST Tech Challenge Playing Field. Teams 

compete in a series of Matches that determine their ranking at a traditional tournament. The 

size of a traditional event can range anywhere from 8 Teams to over 50 Teams competing 

in one place. Traditional events are generally scheduled by the local program delivery 

partner, and are run by many volunteers including referees, judges, scorekeepers, queuers, 

and other key volunteers. Traditional events consist of Robot inspections, Robot 

competitions, judging interviews (for most competitions), and an overall celebration of 

Teams and their accomplishments.  

 Remote Events Remote events were developed to mimic traditional FIRST Tech Challenge 

events, while practicing social distancing guidelines. Since Teams are not able to gather 

and compete in the traditional head-to-head competition format, the season’s official full 

Playing Field has been adapted to allow Teams to play as a single Team. Remote Teams 

may order an official half version of this seasons field, or compete using a modified version 

of the field, which will be released at kickoff on 9/12/2020. Teams will still sign up for events 

and will be provided a window to submit their own Match scores, which will determine their 

rankings. Unlike traditional events, the scoring of the official Matches is done by the Team, 

rather than an event volunteer. Teams will participate in judging interviews via video 

conference.  

 So after these rules ,we have built a robot starting with, mechanical and electrical design 

development, and software coding.  

After that we created a business plan implemented through a marketing and communication 

strategy starting with the promotion and fundraising. 
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This is how the Wafy team has been born, consisting of 14 high school students. The team 

has been able to win the Nation through Education section, being the best team at the 

national level 

Competitions  

Bucharest , Romania – April 2019 was First Tech Challenge Competition again  

 We have built a new robot, according to the specified requirements and we participated 

again. Moreover, this time we have won the 1st place in the Dean List section, which 

determined the participation of the team leader in the global competition in Detroid, USA. I 

have succeded to convince another high school pupils to enter the competition. 

1.3.2    Targu Mures  , Romania – April 2019 was Robots_Boosts_Skills”  

  "Robots_Boosts_Skills" National Robotics Contest Organized by the UNIREA National 

College 

    Teams receive a kit from which they build a robot that must pass three tests: "Folow the 

Line", "Avoiding Obstacles" and "The Dancing Robot". The robots will be programmed for 

total autonomy in carrying out tasks (they are not controlled by remote control). 

     The kit is known in advance - participants have purchased it before the competition and 

practice building and programming the robot. 

     The contest takes place two days later. On day 1 the teams are formed and the 

rehearsals “Folow the line”, “Avoiding obtacles” are held, and on day 2 the dance rehearsal 

“The Dancing robot” and the award ceremony take place. 

     The competition is attended by 5 competing teams - each consisting of 5 members - 

which remain unchanged during the two days of the competition. 

     The specificity of the competition is that the participating teams are mixed: each 

competition team contains one member from each of the participating schools. This formula 

has been chosen because communication and collaboration between participants are 

therefore encouraged even stimulate.  

At this contest we have had a representative who has been the winner in all sections. The 

competition is part of an international competition coordinated by Estonia and funded by 

ERASMUS + with ID Erasmus + 2017-1-ES01-KA202-038277 

 

1.3.3 Petrila, Romania May 2019, Element 14 USA competition 

The event Summer Code Club has been organized by Element14, during which the children 

from CODE Kids have worked together with the young people from the robotics club from 

the Constantin Brâncuși Petrila Technical College. 

Summer Code Club is an international initiative to promote coding among young people, 

with worldwide participants: The finalist of this competition was from  
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• Cambridge, UK 

• London, Uk 

• Fort Lauterdale, USA 

• Florida, USA 

• State Puebla, Mexico 

• Perugia, Italy 

• Bangalore, India 

• British Columbia, Canada 

• Washington, USA 

The Summer Code Club competition has had two stages and has been  held from June 15 

to August 30. Our robotic team  has been awarded   each time. 

1. First stage: they have won the second place, the 1st place being the Cambourne 

Electronics and Robotics Club team from Cambridge, United Kingdom. 

The second stage: the first place, where they have had a challenge: inventing their own 

game. The enthusiasm, passion and the strong determination to achieve this activity have 

been rewarded properly. The game is called 

"I caught you, Killer!" 

The first stage of the contest on, in addition to the weekly coding meetings of the CODE 

Kids program, members of the robotics club came to the Petrila library to work on The 

Kitronik Inventor's Kit, the materials received from the contest organizers and the blog posts 

micro: bit. 

This competition has provided a perfect liaison between our high school  students and the 

best pupils have been encouraged to come from different  other colleges.  

Petrila, Romania – August 2019 , Robotics Valley  

Robotics Valley  has been organised as mini-festival, in which relevant speakers, young 

members of the robotics teams and visitors from the region have participated in various 

actions, including a presentation session, monitored by professionals in the field. These 

profesionals are highly appreciated by high school youth. Some of  interesting activities: 

- performances and demo  competition of the invited teams  

     -presentation, at the stand, of the robots of each invited team.  In the evenings, concerts 

       by  national artists have been performer.  

The event has been attended by interested people from the Jiu Valley area, especially 

young people passionate about Robotics, or those who want to learn. The event location 

has been Mina Petrila, in the Hall of Compressors and in the Machines House.  
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After this event,  the number of high schools in the Jiu Valley which are now enlisted in 

competition  has increased. There are now 4 high school enroled 

1.3.5  Petrila , Romania Octombrie 2019   Meet and Code , Updated Heritage Promotion  

We have participated in this contest with the Updated Heritage Promotion project. 

The purpose of the event: to familiarize young people with technology.  

The activities that have been carried out are addressed to young people in the town of 

Petrila, where there is a great lack of specialists (and resources) in the field of information 

technology.  

We have organized a series of 4 meetings, in which young people will learn how to combine 

different knowledge and technologies, in a joint project, as follows: 

What is computer graphics and how can IT be friendly? 

We  have made, in a workshop, the graphic presentation of a traditional Romanian peasant 

house. 

What is and what can be done with a 3D printer? How to make a 3D print? We have printed 

the components of the traditional house made graphically. 

What is and what can be done with a BBC Micro: bit board? We have created a welcome 

message that we have attached to the traditional house. 

How can we use technology to promote our traditional cultural values? We have created a 

model, presenting the traditional house made with the help of computer graphics, 3D printer 

and Micro: bit kit. 

We have spent the amount of 300 euros that allowed us to buy a graphics tablet and a 3d 

printer. We have provided a model about a "momarlaneasca"( local tradițional) sheepfold 

that we have presented during the codeweek organized by steam alliance Brussels. 

February 2020 , Robotics Valley Winter Edition 

It was an event held this time at the University of Petroșani.  

The number of interested students and also the number of students who are eager to offer 

suport has increased, so the University of Petroșani has started to set up a robotics hub on 

its premises to attract students to this field. 

1.3.7 .February 2020 , Timisoara First Tech Challenge Competition  

A new competition only at regional level , because of COVID . We adapted now and keep 

touch on line . 

2   And Now…Here we are: 

After some years we become a Robotics hub promoting Science, Technology, Engineering, 

Art and Mathematics.  

We made possible for Robotics Science to be included in the college curricula.  

We are constantly developing Robotics programming skills among students. 
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The passion for robotics and new technologies among students is constantly 

expanding, which makes us look with confidence and hope for the future. 

Now-a-days the national  educational system to reinvent itself îs mandatory. It has 

to be flexibile, to offer atractive  opportunities for children. Each pupil should find the perfect 

path through Education, în order to develop his or her skills for the fluture job. The 

Educational process is now rather boring for most of children. This paper work reflects the 

continuous effort of a series of pupils, șelf-determined, who have spent many days, even 

night, to make interesting sustainable Robotics items.The science of brain development 

shows that learning needs to be encouraged early, either by formal, either non formal 

schooling. Adolescence is probably the best period of high potențial for learning, but many 

teenagers leave school at this point, lured by the prospect of a job, the need to help their 

families, or turned away by the cost implied In my opinion, taking into account the 

outstanding results în various competitions, spre around the world, creating a consistent, 

flexibile STEAM curriculum included în the global/national Education System is strongly 

demanded. 

 

 

 

 

 

INTERNETUL – CUM SĂ-L UTILIZĂM ÎN SIGURANȚĂ 
 

Prof. Niculescu Oana- Liceul Dimitrie Leonida Petrosani 
 

 

Conduita în comunicarea prin Internet este un set de norme de etică sau convenţii 

specifice comunicării în mediul Internet. 

Cuvântul se compune din cuvintele net (în engleză: reţea de calculatoare) şi 

etichetă. Internetul se află în continuă evoluţie iar regulile care îl guvernează sunt la rândul 

lor într-o continuă schimbare. Este important să existe şi să fie respectate reguli şi legi 

pentru a putea preveni sau pentru a putea pedepsi eventualele agresiuni şi infracţiuni ce 

pot avea loc prin intermediul Internetului. 

Agresiunea Internet – Cyberbullying este actul de folosire a tehnologiilor informaţiei şi  

comunicaţiilor precum poşta electronică, comunicarea de tip chat, site-urile web, blog-urile, 

telefoanele mobile, etc., cu scopul de a ataca în mod deliberat şi repetat un individ sau un 

grup de persoane. 
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Agresorii cibernetici pot intra neautorizat în conturile de e-mail şi divulga date reale, 

cu caracter personal ale victimelor lor pe site-uri şi forumuri. Agresiunea prin e-mail sau 

comunicare în timp real (online) poate consta şi în trimiterea unor mesaje ce conţin 

ameninţări, incitări la ură sau la comportament răutăcios, remarci sexuale, declaraţii false. 

Tot agresiune se consideră şi trimiterea repetată de mesaje electronice nedorite. 

 

Pentru a vă proteja în spaţiul Internet, în ceea ce priveşte comunicarea on-line, este 

bine să nu comunicaţi prietenilor parolele conturilor de e-mail sau de chat, să nu folosiţi o 

singură parolă pentru toate conturile create, să citiţi cu atenţie condiţiile de folosire a 

aplicaţiilor de comunicare on-line pentru a cunoaşte în ce măsură acestea vă protejează 

imaginea şi informaţiile personale. 

Dacă sunteţi victima unei agresiuni cibernetice, informaţi părinţii, persoanele de 

încredere, sau raportaţi la instituţii specializate precum Helpline ( http://sigur.info/). 

În comunicarea prin poşta electronică sau în comunicarea în timp real există o 

serie de reguli care trebuiesc respectate: 

 mesajele trebuie formulate cât mai scurt şi cât mai clar;

 subiectul mesajului este obligatoriu şi trebuie să descrie conţinutul mesajului;

 nu se deschid mesaje primite de la persoane necunoscute, mai ales dacă ele conţin 

fişiere ataşate, deoarece există riscul virusării calculatorului;

 liniile mesajului trebuie să aibă maximum 70-80 caractere;

 mesajele nu se scriu cu majuscule;

 fiecare mesaj va fi semnat;

 se va evita utilizarea diacriticelor dacă nu se ştie sigur că destinatarul le poate 

vizualiza prin aplicaţia sa;

 răspunsul la un mesaj nu trebuie să includă tot mesajul original, ci numai părţile 

relevante;

 nu trebuie folosite emoticonurile sau acronimele în mod exagerat;

 în comunicarea prin chat, se indică indisponibilitatea momentană pentru conversaţie 

prin folosirea mesajelor de stare (status);

 adresarea trebuie să fie politicoasă.

 

 

http://sigur.info/
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PROVOCAREA ȘCOLII ONLINE 
Nițulete Carmen Florentina - Școala Gimnazială nr. 4 Vulcan HD 

 

 

Societatea noastră, aflată într-o continuă schimbare, a fost supusă, în 

această perioadă, unei noi încercări și anume aceea de a se adapta în fața unui 

pericol nevăzut și anume virusul SARS COV 2. Bineînțeles că în fața unui pericol 

despre care la începutul anului 2020  nu se cunoșteau prea multe informații, decât 

cele furnizate de autoritățile chineze, locul de unde a pornit pandemia, fiecare țară 

a acționat cum a considerat mai bine. În România una dintre măsurile adoptate de 

autorități a fost aceea de a transforma, forma clasică de învățământ, în învățământ 

la distanță, păstrând astfel siguranța elevilor și a personalului din unitățile de 

învățământ. 

Din păcate nu putem spune că această trecere de la forma tradițională de 

predare-învățare-evaluare la cea digitalizată a fost una naturală, firească și lipsită 

de piedici. 

Dintre aceste piedici putem aminti: 

-Slaba pregătire a cadrelor didactice pentru acest mod de transmitere a 

cunoștințelor și formare de priceperi și competențe; 

-Lipsa bibliotecilor virtuale; 

-Lipsa echipamentelor electronice din multe familii; În România, potrivit unui raport 

al Organizației Salvați Copiii, peste o tremie dintre copii trăiesc sub pragul sărăciei, 

acestora abia asigurându-li-se hrana și minimul de condiții de locuit; 

-Există discrepanțe mari între condiția copiilor de la oraș și cea a copiilor din satele 

României. 

-Preșcolarii și copiii din clasele pregătitoare, chiar și cei din clasa I, au nevoie de 

prezența permanentă a unui adult care să asigure logarea la platformele de învățare 

și accesarea materialelor primate. Acolo unde adulții nu au lucrat de acasă și au 

fost nevoiți să fie fizic la serviciu acest ajutor nu a putut fi oferit. 

S-a încercat la nivel de inspectorate școlare și unități de învățământ să se 

identifice și rezolve problemele care împiedică desfășurarea în condiții cât mai firești 

a acestui tip de învățare. 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

6 
 

Față de 11 martie 2020 cu siguranță că toți cei implicați în școala on line au 

dobândit competențe care să le permită o desfășurare a procesului instructiv-

educativ cât mai firească dar rămân unele probleme ce trebuie în continuare 

rezolvate și unele aspect ce pot fi substantial îmbunătățite. 

Poate acest start neașteptat al învățării on line se va putea transforma într-

un plus pentru multe dintre școlile din România și mă refer aici la posibilitatea ca 

acestea să aibă, în sfârșit, acces la internet. 

În ceea ce mă privește, ca și profesor învățământ preșcolar, aș putea spune 

că la acest nivel o parte mare a sarcinilor cadrului didactic s-au mutat în terenul 

părinților. Aceștia, pe lângă faptul că au fost nevoiți să lipsescă de la serviciu pentru 

a putea supraveghea copiii s-au văzut în fața unui rol cu care erau doar în mică 

parte pregătiți, acela de a suplini rolul cadrului didactic. 

Unii dintre ei au dat dovadă de implicare totală și au colaborat foarte bine atât 

cu mine cât și cu colega de grupă dar au existat și părinți care s-au arătat încă de 

la început reticenți și prea puțin cooperanți. 

În concluzie învățământul on line nu poate egala eficiența învățământului 

clasic, față în față. Chiar dacă trendul global este spre digitalizare, componenta 

umană este esențială în dezvolatrea armonioasă, echilibrată a tinerei generații, iar 

la nivel preșcolar aș putea spune că personal consider că nici un filmuleț, oricât de 

vesel și atractiv ar fi, nu poate înlocui un joc sau o joacă pe cinste cu copii de aceeași 

vârstă care să îți zâmbească și povestească vrute și nevrute, și nici un desen animat 

nu poate fi înlocuit de o poveste lecturată în șoaptă de educatoarea înconjurată de 

năsucuri curioase. 
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UTILIZAREA TABLEI JAMBOARD ÎN ACTIVITĂŢILE ONLINE 
 

Prof. înv. preşcolar  Olah  Ionela  Cosmina - Şcoala  Gimnazială  „I.D.Sîrbu” 
Petrila 

 

Cu  ajutorul  tablei  Jamboard  am  desfăşurat  jocuri  didactice  online 

interactive. Preşcolarii  îndrumaţi  de  doamna  educatoare  şi  sprijiniţi  de  către  

părinţi    au  rezolvat  diversele   cerinţe  din  timpul  activităţii. Am  desfăşurat  

activităţi  de  educaţie  plastică  în  timpul  cărora  copiii  au  desenat  fiind  creativi  

în  realizarea  imaginilor. De  asemenea  se  foloseşte  cu  succes  la  activităţile  de  

cunoaşterea  mediului , activităţi matematice  şi  de  educarea  limbajului. Preşcolarii  

au  explorat  un  nou  instrument  digital, au  fost  încântaţi  de  folosirea  acestei  

table  online, fiecare  copil  având  posibilitatea  de  a  participa  activ  şi  cu  interes  

la  activităţile  propuse. 

Jamboard-ul este o tablă digitală a platformei G Suite care oferă o bogată 

experiență pentru învăţarea în colaborare. Un instrument ce dezvoltă creativitatea: 

se poate porni de la un document creat de tine care poate fi numai vizualizat, ca şi 

o fişă a lecţiei, dar poate fi un document care să  îl poți edita pe dispozitivul tău 

(telefonul,laptop sau tableta )și să îl poți partaja cu alții. Toată lumea poate colabora 

la acelaşi  Jamboard, oricând și  de oriunde.  

Ce poţi  face?  

• să desenezi cu diferite stilouri și culori pentru a îţi aduce ideile la viață. 

• să partajezi și lucrezi împreună cu preşcolarii în același Jamboard în timp 

real. 

• să adăugi observaţii sau completări la postările elevilor ca şi nişte 

autocolante. 

• copiii să adreseze întrebări la anumite postări din lecţie 

• poţi să introduci imagini și autocolante. 

• să imporți fișierele de disc din G Suite pentru a aduna împreună documente. 

• să evidențiezi obiectele cu instrumentul pointer laser în timp ce explicit la 

această “tablă virtuală”. 

Copiilor le va fi dat linkul creat pentru a învăța prin colaborare. După ce se va 

lucra împreună la primele slide-uri, se enumeră pentru a verifica cunoştinţele şi a îşi 

reaminti cum se lucrează cu acest instrument virtual, copiii vor lucra individual 
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completând tabla virtuală la sarcinile de pe slideuri. Voi  prezenta  câteva  sarcini  

din  cadrul  unor  jocuri  didactice  online. 

Formează  mulţimi  de  bulgări  de  zăpadă.Numără  

elementele  fiecărei  mulţimi  şi  scrie  cifra  

corespunzătoare . 

 

 

 

Recunoaşte  figurile  geometrice.Uneşte  cerculeţele  cu  

cercul  mare  iar  pătrăţelele  cu  pătratul  mare. 

 

 

 

 

 

Identifică  figurile  geometrice.Uneşte  dreptunghiurile  mici  

cu  dreptunghiul  mare  iar  triunghiurile  mici  cu  triunghiul  

mare. 

 

 

 

Desparte  în  silabe  cuvintele care  denumesc  

imaginile.Reprezintă-le  grafic. 

 

 

 

 

 

Bibliografie:1.https://www.youtube.com/watch?v=l_S1gkabaGw 

2. MEC, CNPP, 2002 –„Învăţarea activă”, Seria Calitate în formare, Bucureşti,  

3. MEC, CNPP, 2002 –“Tehnologia informaţiei şi comunicării” , Seria Calitate în 

formare, Bucureşti,  
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CUM VĂ MENȚINEȚI ÎN SIGURANȚĂ ATUNCI CÂND VIZITAȚI UN SITE 
WEB SAU O APLICAȚIE? 

 

 

Prof. înv. Primar Olar Camelia-Maria - Școala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” 
Orăștie 

 

A rămâne în siguranță online este la fel ca a rămâne în siguranță în lumea 

reală. Folosind o activitate distractivă pe semafor, elevii învață cum să identifice 

conținutul „corect”, dându-le undă verde să învețe, să se joace și să exploreze 

internetul în siguranță. 

Semaforul Internetului 

Clasele 0-4 

            Obiective de învățare : 

Să înțeleagă că a fi în siguranță online este similar cu a se menține în siguranță în 

viața reală; 

Să identifice site-urile web și aplicațiile care sunt „tocmai potrivite” și „nu sunt 

potrivite” pentru ei; 

Să afle cum pot să obțină ajutor de la un adult dacă nu sunt siguri cu privire la un 

site web. 

Vocabular cheie: prudență  

Desfășurarea activității 

Captarea atenției 

Când vă jucați afară fără un adult, care sunt unele dintre lucrurile pe care le faceți 

pentru a vă menține în siguranță? 

Elevii sunt invitați să răspundă. Răspunsurile vor varia, dar vor întări conceptul de a 

nu vorbi cu străini, de a respecta regulile și de a ști când să obțină ajutor. 

Anunțarea temei 

Astăzi vom vorbi despre modul în care rămâneți în siguranță pe internet - aplicațiile 

și site-urile pe care le vizitați - este similar cu a rămâne în siguranță în cartierul 

vostru, pe strada voastră etc. Vom începe prin a viziona un videoclip distractiv al 

cetățenilor digitali care ne arată cum rămân în siguranță online. 

https://www.commonsense.org/node/5034526
https://www.commonsense.org/node/5034526
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Înainte de a reda videoclipul, explic elevilor că vor auzi expresia „ai încredere în 

intestinul tău”. Explic elevilor că aceasta este o expresie care înseamnă că ar trebui 

să aibă încredere în sentimentul lor dacă ceva este corect sau nu. 

Ce este un site web sau o aplicație? 

Un site sau o aplicație potrivită pentru voi; 

Distracție, cu lucruri pe care trebuie să le faci și să le vezi; 

Are cuvinte adecvate. 

Încercăm să dedinim un site corect drept ceva adecvat și potrivit . Putem da 

exemplul nivelurilor de citire și modul în care elevii știu dacă o carte este sau nu 

potrivită pentru ei. 

Care sunt câteva site-uri web sau aplicații  pe care le vizitați? De unde știi că sunt 

sigure și potrivite pentru voi?  

Ce este un site web sau o aplicație nesigură? 

Un site sau o aplicație care nu sunteți sigur este „perfect” pentru voi. 

Are cuvinte greu de citit pentru tine. 

Solicită informații precum numele complet, adresa sau numărul de telefon. 

Vă solicită să completați un formular. 

Explic că precauția înseamnă a fi atent . Subliniaz faptul că trebuie să ceară 

permisiunea unui adult înainte de a accesa un site sau o aplicație nesigură. 

Ce este un site web sau o aplicații periculoase? 

Are tot ce are un site nesigur. 

Un site sau o aplicație care în mod clar nu este „tocmai potrivit” pentru voi. 

Un loc în care ai ajuns întâmplător. 

Are imagini, cuvinte sau videoclipuri destinate copiilor mai mari sau adulților. 

Un loc unde oamenii pot discuta cu persoane pe care nu le cunosc. 

Ați fost vreodată pe un site web sau o aplicație periculoasă? De unde ai știut că nu 

este potrivit doar pentru tine?  Elevii sunt rugați să împărtășească din experiența 

lor. 

Dacă participarea este mai mică pentru această întrebare, s-ar putea datora faptului 

că aceștia nu au experimentat înainte un site web sau o aplicație periculoasă sau 

pur și simplu nu știu că au. Le explic elevilor  că este perfect  dacă nu au mai fost 

pe vreun site sau aplicație periculoasă înainte, dar că este important să știe ce sunt 

și ce să facă dacă și când întâlnesc una. 

Joc: Semaforul internetului 
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Acum ne vom juca un joc care  vă ajută (ca cetățenii digitali) cum să recunoașteți și 

să rămâneți în siguranță online. 

Se distribuie coli de hârtie verzi (site/aplicații sigure), galbene (site/aplicații nesigure) 

și roșii (site/aplicații periculoase). Un set de culori rămâne la mine  pentru a dirija 

acțiunile.  

Le sunt citite mai multe tipuri de situ-ri/ aplicații.  

Sunt încurajați să ridice culoarea corespunzatoare!  

sau 

Alte reguli ale jocului: 

Pentru fiecare site sau aplicație „verde”, avansați doi pași. 

Pentru fiecare site sau aplicație „galbenă”, mergeți înainte cu un pas. 

Pentru fiecare site sau aplicație „roșie”, nu vă puteți mișca. 

Dacă primiți un răspuns greșit (de exemplu, mutați un număr greșit de pași), trebuie 

să vă întoarceți la locul unde ați stat înainte și să faceți un pas înapoi. 

Ai intrat accidental pe site-ul Games-și un străin ți-a trimis un mesaj prin care îți 

cerea numele și vârsta. ROȘU (fără pași). 

Site-ul Wacky Bunny este amuzant! Chiar și bunica ta crede că este tocmai potrivit 

pentru tine. VERDE (înainte doi pași). 

Căutați imagini cu inimi, dar dați un site care vă face să vă simțiți 

inconfortabil. ROȘU (fără pași). 

Vizitați un site despre sistemul nostru solar, dar cuvintele sunt greu de citit. GALBEN 

(înainte un pas). 

Un site pentru emisiunea TV preferată are lucruri distractive pentru copiii de vârsta 

ta. VERDE (înainte doi pași). 

Există un site de sport pentru copii pe care l-ați vizitat, care permite oamenilor să 

discute între ei. GALBEN (înainte un pas). 

Sunteți pe un site de jocuri în care apare un ecran și vă solicită adresa de e-

mail. GALBEN (înainte un pas). 

Profesorul dvs. vă spune să vizitați un site unde puteți afla lucruri despre 

girafe. VERDE (înainte doi pași). 

Urmăriți un videoclip amuzant, dar observați că videoclipurile de lângă el par a fi 

pentru copii mari. GALBEN (înainte un pas). 
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            La final amintim că am vorbit despre cum să rămână în siguranță online și 

despre ce tipuri de site-uri  și aplicații sunt potrivite sau nepotrivite pentru ei.  

 

 

Bibliografie online:                                                                              

      www.commonsense.org 

 

 

 

 

 

FII  ÎN  SIGURANŢĂ  PE  INTERNET! 
 

Prof.Înv. primar: Păcurariu Crinișoara Adina - Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 
 

 

Internetul a schimbat în mod spectaculos modul în care copiii interacţionează 

cu lumea. Ei au acces la un volum copleşitor de informaţii şi la căi infinite de 

exprimare a creativităţii, putând comunica cu personaje din întreaga lume. Cu toate 

acestea, mediul online, pe lângă beneficiile evidente, comportă în lipsa unei 

informări corecte şi a unei orientări adecvate, riscuri în faţa cărora cei vulnerabili 

sunt în special copiii. 

Statisticile arată că internetul are cea mai mare popularitate printre copii şi 

tineri. Riscurile pe care le înfruntă utilizatorii internetului pot fi grupate în cinci 

categorii: 

• caracterul necenzurat al internetului şi dificultăţile întâmpinate de adolescenţi 

în evaluarea critică a informaţiei la care sunt expuşi; 

• potenţialele pericole asociate cu oferirea de detalii personale sau cu 

stabilirea unor întâlniri personale cu indivizi întâlniţi on-line; 

• efectele negative ale expunerii la pornografie nesolicitată; 

• apariţia şi efectele solicitării sexuale; 

• efectele expunerii la site-uri care incită la ură şi violenţă. 

             O bună soluţie în prevenirea riscurilor online este explicarea pericolelor la 

care copiii se expun dezvăluindu-şi identitatea pe internet, persoanelor 
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necunoscute. Acest lucru trebuie făcut de către părinţi şi în şcoală, de către fiecare 

învăţător,  diriginte, pe înţelesul fiecărei categorii de vârstă. 

             Elevii au nevoie de 

îndrumare pentru o alegere 

corectă şi sigură a site-urilor utile 

procesului instructiv-educativ şi 

pentru a învăţa cum trebuie evitate 

acele site-uri cu conţinut negativ 

sau ilegal. Pentru ca acest lucru să 

devină o abilitate permanentă, 

elevii trebuie învăţaţi cum să 

acceseze site-uri, portaluri 

interesante sau distractive, 

urmând reguli simple, prezentate 

şi explicate prin exerciţii de către 

cadrele didactice.  

              Activitatea „Fii în 

siguranţă pe internet” pe care am 

desfăşurat-o cu elevii clasei a IV-a, 

clasă la care am predat, a avut la 

bază prezentarea similitudinilor între regulile de siguranţă din viaţa reală şi cele din 

mediul online, folosind ideea semaforului, care semnifică grade diferite de siguranţă 

şi concordanţă cu vârsta elevului și a paginilor web. Mai întâi, elevii au învăţat 

despre asemănările între a fi în siguranţă în viaţa reală şi a accesa internetul fără 

riscuri. Le-am spus elevilor că, aşa cum procedează în viaţa reală pentru a fi în afara 

pericolelor, tot astfel trebuie să facă şi în mediul online. Am făcut câteva comparaţii 

între răspunsurile elevilor privind cartierul în care locuiesc şi lumea internetului. 

Apoi, ei au folosit exemplul semaforului online şi au comparat declaraţiile lor despre 

site-urile accesate şi nivelul corect de siguranţă al acestora. Elevilor li s-a explicat 

că ei vor fi în siguranţă pe internet în măsura în care aleg website-urile potrivite 

vârstei şi interesului lor şi evită acele pagini cu conţinut nepotrivit.  

              Elevii au întocmit un regulament care trebuie respectat de către ei, pentru 

a fi în siguranţă pe internet. 

Nu vorbi cu necunoscuţii! 
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Nu da informaţii personale1 

Nu da parola ta nimănui! 

Evită imaginile supărătoare ! 

Vorbeşte cu părinţii sau cu învăţătorul despre problemele apărute în lumea virtuală! 

              La finalul activităţii, elevii au fost angrenaţi într-un joc interactiv de aflare a 

site-urilor indicate pentru vârsta lor şi realizarea unor planșe(afișe) referitoare la 

tema dezbătută.  

               

 

 

          

INTERNETUL – CUM SĂ-L UTILIZĂM ÎN SIGURANȚĂ 
Prof. Palaghia Teodora, Liceul cu Program Sportiv Bacău/Liceul Tehnologic 

Anghel Saligny Bacău 
 

Lumea virtuală, asemenea celei reale, prezintă o serie de riscuri. Atunci când 

vorbim de utilizarea Internetului de către copii şi tineri o parte dintre acestea se 

referă la: hărţuire şi ameninţare, furt de date personale, expunere la materiale 

ilegale sau cu conţinut „dăunător”, pornografie sau ademenire a minorilor către 

diverse comportamente riscante. 

Hărţuirea, cunoscută drept cyberbullying atunci când are loc pe Internet, 

implică folosirea tehnologiilor informației și comunicațiilor, cum ar fi mail-ul, 

telefoanele mobile, site-urile web defăimatoare, blog-urile etc., cu scopul de a ataca 

în mod deliberat, repetat și ostil, un individ sau un grup de indivizi. 

  Harţuirea cibernetică poate consta în trimiterea de e-mail-uri care pot conţine 

ameninţări, remarci sexuale, incitări la ură, şicanări ale victimelor precum şi afişarea 

oricăror declaraţii false ce au ca scop umilirea victimei. Ameninţările pot fi private 

sau publice, pe forumuri şi grupuri de discuţie. 

Agresorii cibernetici pot divulga date reale, cu caracter personal, despre 

victimile lor pe site-uri şi forumuri sau pot publica materiale în numele lor cu scopul 

de a le defăima şi/sau ridiculiza. De asemenea, unii agresori pot trimite şi e-mail-uri 

de ameninţare şi hărţuire, în timp ce alţii publică bârfe şi instigă alte persoane la 

comportamente răutacioase împotriva victimelor. 
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În această situaţie, victima poate să blocheze e-mailurile sau SMS- urile 

ofensatoare sau să-și creeze o nouă adresă de e- mail ori un nou cont de utilizator. 

Dacă este vorba despre un chat public sau un cont pe o rețea de socializare 

(Atenție! Copiii își pot crea un cont pe rețeaua de socializare Facebook numai dacă 

au13 ani împliniți) se poate adresa moderatorului pentru a bloca agresorul, poate 

folosi setările de confidențialitate ale contului. 

Totodată, copiii victime trebuie să păstreze (prin salvare de pagină ori fișier, 

sau captura de ecran) orice mesaj, comentariu, secvență audio sau video pe care 

agresorul le-a postat. Dacă actele de hărțuire nu încetează și au un caracter de 

amenințare pentru copil sau îi provoacă o stare de frică și insecuritate, recomandăm 

părinţilor să facă plângere la secția de poliție pe raza căreia se află unitatea de 

învăţământ sau din zona în care locuiește elevul. 

Conform ultimelor cercetări prezentate de către Organizaţia „Salvaţi Copiii” 

40% dintre tinerii Uniunii Europene sunt expuşi riscului pornografiei pe Internet. 

Încrederea se poate dezvolta rapid în mediul online, sub masca anonimatului pe 

care Internetul îl oferă. 

Agresorii on-line caută copiii prin intermediul internetului şi dezvoltă cu 

aceştia relaţii on-line - apropierea de victimă prin atenţie sporită, bunătate, schimburi 

de muzică, cunoaşterea hobby-urilor copilului, empatizarea cu eventuale probleme 

ale acestuia. Se poate ajunge până la prezentarea unor clipuri sau imagini 

pornografice copilului, în speranţa de a-l face mai uşor să accepte astfel de „acte”. 

Unii agresori întreprind demersuri de a se întâlni cu copii racolaţi prin acest mod. 

Ademenirea online poate apărea prin intermediul oricărui mijloc de comunicare 

online, nu doar prin reţele sociale – camere de chat, programe de instant 

messaging, etc. 

Conform ultimei cercetări realizate de către Organizaţia „Salvaţi Copiii”, 

jumătate dintre adolescenţii care utilizează Internetul postează fotografii pe net, iar 

92% nu ştiu unde să raporteze o situaţie de genul expunerii la un conţinut on-line 

dăunător. 

Orice acţiune cu caracter preventiv în acest domeniu trebuie să aibă ca punct 

de plecare identificarea obiceiurilor de utilizare a serviciilor de internet de către elevi. 

În acest context, insistăm să țineți cont de recomandările preventive : 

- protejarea datelor personale şi a parolei – prin date personale înţelegând inclusiv 

adresa, şcoala unde învaţă minorul, informaţii despre familie etc. 
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- evitarea întâlnirilor cu persoane cunoscute pe internet sau anunţarea părinţilor 

despre intenţia unor astfel de întâlniri; de altfel, părinţii copiilor care utilizează 

frecvent internetul şi reţelele de socializare ar trebui să se intereseze despre 

această activitate a lor, cu cine şi ce comunică, ce site-uri vizitează şi cu ce gen de 

persoane interacţionează. Acest gen de verificare se poate realiza cu ajutorul unor 

programe speciale care se pot încărca în computerele utilizate de copii, aceste 

programe putând fi achiziţionate inclusiv în România de la firmele specializate de 

software. 

- selectarea atentă a imaginilor pe care le postează pe internet – este vorba de 

conştientizarea faptului că odată postate aceste fotografii pot fi văzute sau folosite 

de oricine, oricând. Totodată, fotografiile postate „pot spune ceva” despre profilul 

tău în cadrul reţelei. 

- respingerea unor contacte „agresive” venite din partea altor persoane şi anunţarea 

acestor incidente. 

Orice situație de abuz asupra minorilor, petrecută în mediul online, trebuie 

sesizată Poliției, fie în mod direct, la cea mai mai apropiată unitate, fie prin 

intermediul Internetului, pe site-ul www.efrauda.ro.  De asemenea, Organizația  

Salvati Copiii   gestioneaza un help line destinat semnalărilor situaţiilor de abuz sau 

agresiune pe internet, oferind și consiliere privind siguranța pe internet, pentru copii 

și părinți. Acest help line poate fi accesat la www.oradenet.ro  Conform cercetării 

din 2018 a acestei asociaţii, principalele informaţii furnizate de copii pe reţele de 

socializare sunt: poze în care se distinge clar faţa copilului (81%), numele de familie 

(61%), numele şcolii la care învaţă (59%) şi vârsta sa corectă (47%). Un procent 

semnificativ dintre copii postează pe Internet chiar numărul de telefon (10%) sau 

adresa (16%). 

Ce  înseamnă date cu caracter personal? 

Datele personale sunt datele proprii unei persoane, folosite pentru 

identificarea acesteia și care au un caracter privat: nume și prenume, codul numeric 

personal, data nașterii, adresa fizică sau electronică, numerele de telefon, 

naționalitatea, limba, sexul, contul bancar, amprente, înregistrarea vocii, fotografii, 

adresa IP, școala și clasa din care fac parte, programul familiei etc. Datele personale 

permit identificarea unei persoane fie direct, fie prin alăturarea mai multor elemente 

de informație. 
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Pandemia COVID-19 a declanșat profunde transformări în mediul digital, 

evidențiind atât oportunitățile, cât și riscurile asociate internetului. Tehnologiile 

digitale pot reprezenta un mediu de lucru excelent, ce permite tinerilor să găsească 

informații, să socializeze, să învețe și să se joace, iar pentru persoanelor în vârstă 

sau aflate la distanță o modalitate să rămână conectați cu familia și prietenii, sau să 

acceseze diverse servicii de la domiciliu. În același timp au apărut și avertismente 

referitoare la faptul că multe instrumente și servicii online nu sunt concepute 

întotdeauna având în vedere interesul superior al copiilor și tinerilor. Această 

observație s-a manifestat concret, pe măsură ce o serie de probleme și amenințări 

online, cum ar fi criminalitatea cibernetică motivată economic (ransomware, 

phishing și fraude de plată), comportamente de pradă împotriva copiilor și circulația 

în exces a materialelor de abuz sexual asupra minorilor, au crescut în timpul 

pandemiei. Problemele legate de fake news, dezinformarea și teoriile conspirației, 

în special în ceea ce privește sănătatea publică, dar și aspectele legate de 

confidențialitatea în medul online sunt, de asemenea, printre preocupările de 

actualitate ale specialiștilor. 

 

Webibliografie: 

-    Ghidul utilizării în siguranţă a Internetului - Ora de net/ https://oradenet.ro  

Internet - Wikipedia 

https://ro.wikipedia.org › wiki › Internet 
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ETAPE DIN IMPLEMENTAREA  PROIECTUL  ,,DROPS  OF  STEAM”  LA  
LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA” PETROȘANI 

 

Prof. Paraschiv Camelia  - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 
Prof. Cercel Ana Maria –Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

În urma finalizării procesului de selecție, la nivelul întregului program, 44 de 

instituții educaționale din toată Europa vor fi beneficiarele unui  schimb de 

experiența  cu privire la abordarea de tip Școală Deschisă. Scopul acestor 

parteneriate este acela ca instituțiile participante să dezvolte și să implementeze un 

parteneriat de formare în contextul educației de tip Școală Deschisă, prin 

intermediul unor proiecte pilot. Acestea din urmă pot include practici educaționale 

puternic aplicative, descoperirea unor noi locuri de învățare, includerea de experți 

externi în procesul de predare, precum și alte aspecte inovative ce definesc 

abordarea de tip Școală Deschisă. 

Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petrosani a intrat în program alături de  

Facultatea de Geografie, Universitatea din București, Universitatea De Stiinte 

Agronomice Si Medicina Veterinara Bucuresti, Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman„, 

Liceul Tehnologic "Sf. Antim Ivireanu", Grup Scolar Constantin Brancusi Petrila și  

Universitatea Copiilor din București. 

Programul PHERECLOS: Parteneriate Transnaționale de Mentorat 

Educațional este un proiect internațional cu finanțare europeană ce promovează 

cultura educațională de tip Școală Deschisă. Aceasta din urmă este reprezentată 

de schimbul de resurse și idei în cadrul mediului școlar, astfel încât școala să 

răspundă la temele de interes și la provocările relevante pentru comunitățile locale, 

prin includerea acestora în practicile de predare și viața școlară de zi cu zi. Școlile 

asigură, în acest mod, către comunitatea locală creativitatea și perspectivele 

inovative ale elevilor și 

profesorilor, ca o resursă 

valoroasă pentru societate. 

În cadrul proiectului 

PHERECLOS, programul 

TEMP reprezintă o 

oportunitate pentru ca 
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instituțiile educaționale să realizeze mici inițiative de tip Școală Deschisă și acțiuni 

de învățare reciprocă împreună cu partenerii de mentorat. Astfel, instituțiile 

educaționale participante beneficiază de cunoașterea, instrumentele și experiența 

tuturor partenerilor din rețeaua proiectului. 

Parteneriatele de mentorat  educațional aduc împreună o mare diversitate  de  

culturi și resurse educaționale complementare, în cadrul unor echipe multinaționale, 

precum:  

Portugalia-Spania,  

Austria Spania-Țările de Jos,  

Germania-Grecia,  

Polonia-Irlanda-Spania,  

România-Spania,  

Spania-Grecia,  

Letonia-Danemarca,  

România-Turcia, 

Ungaria-Serbia și 

Italia-România 

Beneficii pentru comunitățile 

locale În afară de cunoașterea 

suplimentară dobândită în cadrul 

programului TEMP, instituțiile 

educaționale participante vor 

beneficia de legăturile stabilite în 

cadrul consorțiului internațional 

aferent proiectului PHERECLOS, incluzând o rețea extinsă de parteneri din toată 

Europa și din lume. Pentru implementarea proiectelor TEMP, este asigurată o 

finanțare de 15.000 euro pentru fiecare parteneriat de mentorat. Grupurile țintă ale 

activităților TEMP Planurile de lucru ale proiectelor TEMP includ activități foarte 

diverse, cu diferite grupuri țintă. Activitățile se adresează elevilor și studenților, dar 

sunt planificate și activități pentru profesori, mediul academic și comunitățile locale. 

Partenerii programului de Mentorat Transnațional În cadrul programului, au fost 

selectate 10 parteneriate TEMP, din cele propuse de 58 de instituții educaționale 

diferite, incluzând voluntari, organizații caritabile, universități, universități ale copiilor 

și școli, ce își derulează activitatea în diverse țări și medii culturale. Parteneriatele 
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de mentorat educațional aduc împreună o mare diversitate de culturi și resurse 

educaționale complementare, în cadrul unor echipe multinaționale, precum: 

Portugalia-Spania, AustriaSpania-Țările de Jos, Germania-Grecia, Polonia-Irlanda-

Spania, România-Spania, SpaniaGrecia, LetoniaDanemarca, RomâniaTurcia, 

Ungaria-Serbia și Italia-România. Prin programul TEMP, 9 noi țări au intrat în 

proiectul PHERECLOS.  

Proiectul nostru a debutat cu realizarea parteneriatelor și stabilirea 

activitaților care se vor derula pe parcursul implementării programului.     

În cadrul parteneriatului alături de Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani și 

Colegiul Tehnic ,,Constantin Brâncuși” din Petrila vor fi implicate și UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE, Istituto Statale per l'Istruzione 

Superiore – Pomigliano d'Arco (NA), Universitatea din Petroșani, 

Universitatea Copiilor din București, Asociația  Valea Jiului Implicata . 

Vor avea loc două mobilități una în România și una în Italia , la care vor participa 

elevi și cadre didactice implicate în proiect. 

Datorită pandemiei COVID 19, o parte 

din activități au fost realizate on-line. 

Toate imstituțiile implicate în proiect au 

realizat activități privind determinarea 

amprentei de cabon și apoi au diseminat 

rezultatele la întlnirile online care au 

fost desfășurate conform 

calendarului.  

 

 

 

 

 

 

Diseminarea rezultatelor se va 

face pe pagina de facebook 

create în acest scop sau pe site-

ul proiectului.  
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UTILIZAREA INTERNETULUI ÎNTRE BENEFICII ȘI CAPCANE 
Prof. PARASCHIV CAMELIA-LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE 

LEONIDA”PETROȘANI 
 

Internetul a schimbat în mod spectaculos modul în care copiii interacționează 

cu lumea. Ei au acces la un volum copleșitor de informații și la căi infinite de 

exprimare a creativității, putând comunica fără costuri și instantaneu cu persoane 

din întreaga lume. Cu toate acestea, mediul online, pe lângă beneficiile evidente, 

comportă în lipsa unei informări corecte şi a unei orientări adecvate, riscuri în fața 

cărora cei vulnerabili sunt în special copiii. În ultimul deceniu, evoluția utilizării 

Internetului de către copii a fost caracterizată prin două mari direcții, ambele punând 

în sarcina părinților și a cadrelor didactice un rol crucial în protecția copiilor împotriva 

riscurilor din mediul online:  

1) copiii accesează Internetul de la vârste din ce în ce mai mici;  

2) tehnologia utilizată în acest sens a devenit mobilă și accesibilă oriunde și oricând.  

Cifrele din România și din întreaga lume demonstrează că mulți dintre copiii 

preșcolari sunt în măsură să folosească diferite dispozitive de accesare a 

Internetului și chiar o fac cu sau fără supravegherea părinților. Acest lucru este un 

argument pentru pregătirea Siguranța copiilor pe Internet  și mobilizarea inclusiv a 

educatorilor din sistemul preșcolar de educație, și cu atât mai mult pentru învățătorii 

sau cadrele didactice de la nivelul gimnazial.  

Telefoanele ”smart” și tabletele, ca dispozitive mobile sunt prevăzute, fără 

excepție, cu tehnologia necesară conectării la Internet, la prețuri din ce în ce mai 

accesibile. Spre deosebire de calculatoarele din mediul școlar sau conexiunile 

wireless oferite în acest spațiu, care pot fi cu ușurință filtrate pentru a evita conținutul 

dăunător sau ilegal, dispozitive mobile ale copiilor dispun de propria lor legătură cu 

mediul online,iar acest aspect presupune expunerea copiilor la anumite riscuri. Deși 

la prima vedere pare a fi o problemă insurmontabilă, educatorii și profesorii pot 

stabili împreună cu elevii reguli pe care fiecare trebuie să le respecte în utilizarea 

tehnologiei mobile pentru comunicarea online. Riscurile online – categorii:  

• Expunerea la conținut ilegal și/sau dăunător; Victimizarea prin intimidare, 

hărțuire sau amenințare (sau ”cyberbullying”); Instrăinarea sau furtul datelor 

cu caracter personal;  
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• Trimiterea sau primirea de secvențe video, imagini sau mesaje cu caracter 

sexual (sau ”sexting”);  

• Grooming (ademenirea în scopul săvârşirii actelor sexuale); Identitatea, 

reputația online și securitatea pe internet; ”Download”, ”copy paste” și 

drepturile de autor;  

• Informații neverificate; 

• Utilizarea excesivă a calculatorului sau dependența de jocuri și Internet; 

• Raportarea conținutului ilegal/ dăunător.  

Părinții și educatorii trebuie să înțeleagă aceste riscuri pentru a afla la timp când 

copiii/ elevii lor trec prin astfel de experiențe online sau offline.  

Copiii ai căror părinți sau educatori pun în discuție în mod regulat siguranța pe 

Internet tind să aibă un comportament mai responsabil când folosesc rețelele 

sociale sau webcam-urile, ori când transmit mesaje, colectează informații sau 

postează pe blog-ul personal.  

Devenind persoane resursă, adulții contribuie astfel la transformarea 

Internetului într-un loc sigur și util copiilor atât acasă cât și la școală. Recomandări 

EU Kids Online pentru România Raportul EU Kids Online este rezultatul muncii unei 

rețele europene de specialiști, coordonate de The London School of Economics & 

Political Science (LSE), cu echipe de cercetare și grupuri consultative în fiecare din 

cele 25 de țări participante (inclusiv România) și un panel consultativ internațional. 

Proiectul a fost finanțat prin programul Safer Internet al Comisiei Europene pentru 

a obține datele empirice în vederea fundamentării de politici legate de siguranța pe 

Internet. România este una dintre țările în care copiii si tinerii petrec cel mai mult 

timp online, dar au și cel mai redus grad de competențe când vine vorba de mediul 

virtual.  

Utilizarea frecventă a Internetului însoțită de niveluri mici de competențe este 

probabil să ducă la experiențe online mai riscante și mai dăunătoare.  

Nu în mod surprinzător, copiii români semnalează niveluri mari de risc atunci 

când vine vorba de hărțuirea online și vizionarea/primirea de mesaje sexuale, fiind 

ulterior mai deranjați și supărați de aceste experiențe. Nu în ultimul rând, copiii 

români cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani trec prin situația de a le fi furate datele, 

aceasta depășind media europeană. Atunci când vorbim despre experiențele 

neplăcute, copiii români nu cunosc modalităţile prin care se pot proteja : ei vorbesc 

foarte puțin cu ceilalți despre experiențele lor dureroase și au tendința de a adopta 
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atitudini pasive mai mult decât alți copii atunci când fac față unor astfel de situații 

(speră că situația va trece de la sine, nu mai utilizează internetul o vreme). De 

asemenea, experiențele cu care se confruntă cel mai des și care implică risc, 

hărțuirea și vizionarea/primirea de mesaje cu conținut sexual, trec neobservate de 

părinții lor.  

Atunci când vine vorba de întâlnirea în lumea reală a unor persoane 

cunoscute online, părinții români sunt mai puțin conștienți de întâlnirile pe care le au 

copiii lor comparativ cu ceilalți părinți europeni. Atât părinții, cât și copiii declară că 

există o nevoie mai mare din partea părinților de a avea mai mult interes în ceea ce 

fac copiii online pentru a-iproteja pe aceștia de situațiile de risc. 4 

www.eukidsonline.net  

 Fiind una dintre țările cu un profil care indică o utilizare ridicată, dar și multe 

riscuri, România are nevoie de o abordare adecvată și mai intensă a politicilor: 

creșterea nivelului de conștientizare a riscurilor online din partea părinților, luarea 

unor măsuri pentru a crește nivelul de autoprotecție și a responsabilității copiilor în 

mediul online, cu accent pe dezvoltarea unor competențe digitale și strategii de a 

face față situației (de preferat, integrate în curriculum-ul educațional la nivel 

național) care să sublinieze importanța sprijinului social (copiii să fie încurajați să 

vorbească mai mult despre experiențele lor online). În plus, centrele de promovare 

a siguranței pe Internet ar trebui să lucreze pentru a disemina informații despre cele 

mai proeminente riscuri, cele mai eficiente metode de control parental și metode de 

mediere, în același timp făcându-le ușor accesibile și ușor de utilizat. 

Bibliografie: 

1. Broşura Cosmote: Cum vă protejaţi copiii de pericolele Internetului? 

2. Constantinescu, Raluca, Ionut Danaila, Utilizarea calculatorului in 7 module – 
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Kids Online (EC Safer Internet Plus Programme Deliverable D6.5.) 

4. Ranieri, Maria, Toolkit Dezvoltarea Competenţelor Digitale, Virtual Stages 
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Violence, DAPHNE Project, Salvaţi Copiii, 2012 
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                      EFICIENȚA PLATFORMELOR ONLINE DE ÎNVĂȚARE 
                                             Prof. Pato Bianca Maria - Liceul Tehnologic “Dimitrie 

Leonida” Petroșani 
 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în 

sine este condiţionată de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm, 

să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne 

autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai 

eficientă şi de dorit de până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-

learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de învăţământ electronic (sau 

virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare si 

tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 

concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin 

economia de timp pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie 

neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 

condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). 

Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea 

mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

http://www.ameinfo.com/137116.html
http://www.news.cnet.com/
http://www.commonsensemedia.org/
http://www.creativecommons.org/
http://www.cyberbullying.org/
http://www.clicksafe.be/
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 Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja 

istorie. Nu există experţi în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii 

trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare prin utilizarea 

tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de distribuție 

este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 

comunicarea și creativitatea. 

           O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care 

oferă profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, 

informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea și 

managementul educațional. 

          Utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc 

să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate 

obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o 

îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru 

a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

             Platformele online pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte 

utile, probleme rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și 

posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot 

mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de învățare.       

Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă 

susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de 

învățare. 

           Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are 

câteva beneficii indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt 

accesibile oricând, elevii putând accesa acest produs educațional online atunci când 

au timp. În plus, filmele de predare pot fi vizualizate de câte ori este nevoie, fie că 

elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea 

Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și testele, copiii 

de gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la 

Limba Română sau Matematică. 

         Cu totii stim ca internetul este foarte util in învatare, atât a celor mici, cât și a 

celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să 

existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 
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      Pot fi numite 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 întampla 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. 

  

 

 

 

 

SIGURANȚA ÎN MEDIUL ONLINE 
 

 

Profesor Perca Minodora-Elis, Liceul Tehnologic Lupeni 
 

 

În condițiile societății contemporane, utilizarea Internetului este din ce în ce 

mai frecventă. Motivele utililizării acestuia sunt variate: de la cumpărături socializare 

la educație și afaceri. Criza mondială  din domeniul sănătății cauzată de pandemia 

de Coronavirus este un alt motiv pentru care s-a continuat digitalizarea activităților 

populației. În această privință România a înregistrat progrese considerabile. 

Între anii 2011-2020, conform Eurostat, persoanele cu vârste cuprinse între 

16 și 74 de ani au folosit Internetul  zilnic 24% în 2011, procentul înregistrând o 

creștere de 38 % și ajungând la 62% în anul 2020. 
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Figura 1 Frecvența utilizării Internetului de către persoanele cu vârste cuprinse între 

16 și 74 de ani - Anii 2011-2020 

Referindu-ne la aceeași categorie de vârstă, procentul persoanelor care nu 

au utilizat Internetul niciodată a scăzut considerabil de la 54% în anul 2011 la 14% 

în anul 2020, iar procentul persoanelor care au utilizat Internetul în ultimele trei luni 

a crescut de la 40% în anul 2011 la 78% în anul 2020. 

Numărul firmelor din România care au avut acces la Internet a crescut de la 

52% în 2010 la 82% în 2017. 

Creșterea frecvenței utilizării Internetului determină și creșterea numărului de 

persoane și firme care pot fi afectate și prejudiciate de către cei care desfășoară 

activități online ilegale.  

Nu doar  persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani utilizează 

Internetul ci și copii cu vârste chiar foarte mici. Acestora li se facilitează accesul la 

desene animate, cântecele, filmulețe etc. de către persoane mai mari. 

Conform https://www.salvaticopiii.ro copiii din România foloseau Internetul în 

anul 2019, astfel: 96 % îl accesau folosind telefonul mobil, 27% petreceau peste 6 

ore online într-o zi obișnuită de școală, 99% foloseau cel puțin o rețea socială și din 

păcate 28% din dintre ei au încercat fără succes să petreacă mai puțin timp online. 

Din păcate unul din doi copii a fost victimă a diverselor forme de hărțuire în mediul 

virtual.  54% dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani au fost jigniți sau au 

fost afectați emoțional online, 43% au admis că au văzut sau au primit mesaje cu 

caracter sexual iar 48% dintre copii au afirmat că verifică rar sau deloc veridicitatea 

informațiilor citite online. 

Datele din 2019 se completează cu faptul că, din cauza pandemiei de 

Coronavirus, marea majoritate a activității școlare s-a desfășurat online, ceea de a 

adăugat alte 4-7 ore de activitate în fața calculatoarelor sau a altor dispozitive cu 

conexiune la Internet. 

Indiferent de vârstă, utilizatorii de Internet se pot confrunta cu pericolele din 

mediul virtual pe rețele de socializare sau site-uri nocive de unde pot apărea 

cyberbullying-ul sau alte forme de agresivitate. În general de aceste tipuri de 

pericole sunt afectați copiii. De aceea este bine ca părinții și copiii să fie conștienți 

de respectarea unor reguli pentru combaterea unor astfel de pericole: 

https://www.salvaticopiii.ro/
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• părinții să supravegheze activitatea copiilor în mediul virtual și să îi îndrume 

pe aceștia  în căutarea  de informații care îi interesează; 

• instruirea copiilor în utilizarea setărilor de siguranță; 

• conștientizarea copiilor de pericolul postării pe site-uri sau trimiterii  datelor 

personale, parole sau a fotografiilor personale către persoanele cu care 

corespondează; 

• copiii să nu stabilească întâlniri cu persoanele cunoscute pe Internet fără 

acordul prealabil al părinților; 

• să se comunice părinților orice fapt abuziv și să nu mai comunice cu acea 

persoană; 

• copiii să nu răspundă provocărilor lansate în mediul virtual; 

• copiii să fie antrenați să recunoască faptul că o știre este falsă;  

• să nu se lanseze online mesaje vulgare și materiale cu ipostaze indecente; 

• părinții să colaboreze cu instituțiile de învățământ în vederea utilizării 

platormelor educaționale cunoscute sigure pentru realizarea activităților 

școlare online; 

• deconectarea de la Internet atunci când nu se folosește. 

 

Utilizarea timp îndelungat a Internetului produce și efecte dăunătoare  sănătății 

cum ar fi obezitatea și  dependența. Izolarea socială, rezultate profesionale 

scăzute,înstrăinarea de familie, școală, locul de muncă  sunt alte efecte nocive al 

petrecerii unui timp îndelungat în mediul online.  

Câteva reguli care sunt aplicabile atât persoanelor fizice cât și întreprinderilor 

sunt: 

• evitarea folosirii aceleiași parole pe mai multe conturi; 

• folosirea unor adrese de mail diferite pentru activități diferite; 

• folosirea unor parole puternice și schimbarea lor în mod regulat; 

• sporirea atenției la mesaje care par că provin de la organizații oficiale și care 

cer date personale deoarece pot fi mesaje de tip phishing; 

• utilizarea programelor antivirus, firewall și antispyware; 

• securizarea routerului wireless cu parolă diferită de cea implicită cu care este 

achiziționat; 

• instalarea programelor care provin din surse sigure; 
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• selectarea mailurilor care se deschid. Cele care au ca atașament fișiere 

executabile, categoric nu se vor deschide, iar pentru celelalte e recomandat 

să se utilizeze funcția Preview; 

• nu se intră pe pagini sau butoane unde se anunță câștiguri 

• dacă se acceptă întâlnirea față-în-față cu o peersoană cunoscută prin 

Internetului, aceasta se recomandă să aibă loc într-un spațiu public și după 

ce a fost anunțată o persoană de încredere despre acest lucru; 

• efectuarea cumpărăturilor online de pe site-uri cunoscute; 

• nu se fac plăți online pe site-uri nesecurizate. 

 

Toate măsurile de precauție valabile pe Internet, de fapt sunt reguli pe care 

fiecare dintre noi le respectăm în viața reală. Să dăm dovadă de bun simț și 

precauție indiferent de locul unde ne desfășurăm activitatea. 

 

Bibliografie: 

 

https://www.alexnecula.ro 

https://covasnamedia.ro 

https://playtech.ro 
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COMUNICAREA ORGANIZAȚIONALĂ ȘI ADAPTAREA LA SCHIMBARE. 
COMUNICAREA   ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 

Comunicarea reprezintă elemental indispensabil pentru funcționarea optimă 

a oricărei organizații, indiferent de natura și mărimea ei. De calitatea acestei 

comunicări depinde în foarte mare măsură buna funcționare a tuturor segmentelor 

organizației.  

În cadrul unei organizații se întâlnesc mai multe tipuri de comunicare, precum 

cea scrisă sau orală, verbală sau nonverbală, internă formală și informală și externă. 

În cadrul comunicării interne se întâlnesc comunicarea formală și cea informală. 

Comunicarea formală respectă structurile organizației, organigrama, în timp ce 

comunicarea informală se desfășoară în contextul relațiilor interpersonale stabilite 

între angajați. Comunicarea informală se întâlnește de cele mai multe ori în cadrul 

grupurilor de lucru și poate fi considerată o trăsătură a leadership-ului informal. 

Acest tip de comunicare este utilă membrilor organizației și asigură un climat de 

armonie bazat pe înțelegerea colaboratorilor, fiind și un vector de propagare a 

valorilor organizației. 

Pe de altă parte, comunicarea verbală este cea care asigură circulația fluxului 

de informații absolut necesare pentru realizarea obiectivelor organizației și buna sa 

funcționare. Există comunicare ascendentă (între șefi și subordonați) și comunicare 

descendentă (de la niveluri ierarhice inferioare către cele superioare). Comunicarea 

orizontală se desfășoară între persoane situate la același nivel, fără diferențe de 

statut ierarhic. 

Funcțiile comunicării organizaționale sunt:  producția, menținerea și 

inovarea. Funcția de producție se referă la coordonarea și controlul activităților 

legate de producerea de bunuri sau servicii. Cuprinde instrucțiuni și proceduri și se 

referă la organizarea grupurilor sau la rapoarte ale acestora privind diferitele 

probleme care apar în timpul activității comune. 

Funcția de menținere se referă la asigurarea condițiilor de funcționare a 

organizației, adică la reguli și politici. 

Funcția de inovare se ocupă de schimbările care apar în organizație și care 

pot afecta misiunea și obiectivele acesteia, valorile și comportamentul 

organizational. 
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Astăzi, comunicarea în cadrul unei organizații a devenit din ce în ce mai importantă 

și mai nuanțată. Pandemia provocată de COVID19 a pus populația într-o situație 

fără precedent, de adaptare într-un ritm accelerat la spațiul virtual și de învățare 

intensivă a unor aptitudini tehnologice. Este cea mai importantă experiență 

profesională pe care omenirea a traversat-o, este motivul care a determinat 

transformarea digitală a multor companii, instituții, organizații. În contextul actual și 

la Școala Gimnazială Vădeni s-au luat măsuri pentru ca actul educațional să 

continue. Odată cu instalarea acestei pandemii, s-a pus problema continuității în 

ceea ce privește comunicarea și activitatea educațioanlă în sine. 

Cu toții am  înțeles foarte repede cât este de necesar să ne adaptăm la noua situație. 

Activitatea online nu este pentru noi o noutate, în cadrul Școlii Gimnaziale Vădeni 

numeroase activități se desfășurau online în mod curent înainte de pandemie. De 

asemenea, acum doar continuăm să utilizăm platforma GOOGLE CLASSROOM. 

Grupurile de comunicare de pe platforme precum Whatssapp, Facebook or 

Messengeer au devenit mai active, în lipsa întâlnirilor la cursuri  face to face. 

Prin intermediul platformelor menționate intercționăm foarte ușor cu elevii noștri. Pe 

platforma educațională  totul este ușor de accesat: suportul online, interacțiunea, 

cursurile online care pot fi oricând reaccesate. 

Pe platformele online mediul de învățare este personalizat și privat. Elevii 

beneficiază de un nivel ridicat de confort fizic, economisesc timp, putând să-și 

planifice și să realizeze sarcinile sesiunilor de studiu individual în intervalul de timp 

stabilit de către profesor.  

Așadar, învățarea online are marele avantaj de a te lăsa să înveți în ritmul și 

la locul stabilit de tine. Există însă și un revers al medaliei, deoarece pot apărea 

dezechilibre între timpul alocat familiei și cel necesar participării la programul de 

învățare online. Desigur, interacțiunea face to face este mai redusă; prin 

participarea la acest gen de program, persoanele care iubesc socializarea cu cei 

din jur și comunicarea face to face, consideră, oricât de interactiv promite a fi un 

program online, că dialogul cu instructorul și cu colegii de curs este diminuat de 

limitările spațiului virtual, că interacțiunea în interiorul grupului este mai mică pe o 

plaformă online și astfel, deschiderea spre comunicare și capacitatea de motivare 

au de suferit. Pe de altă parte unii profesori  au tendința de a se concentra pe teorie 

în detrimentul practicii iar feedbackul online acordat cursanților este limitat. Desigur, 

întotdeauna vor fi păreri pro și contra, întotdeauna vor fi oameni care preferă 
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pregătirea face to face în locul celei online. Însă nu trebuie ignorat faptul că 

pregătirea online este fără îndoială o imensă economie de costuri pentru organizații 

și persoane fizice iar utilizarea internetului pentru dezvoltarea abilităților este o cale 

sigură  spre succes. 
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1.Iacob, D., Cismaru D. M., Organizația inteligentă – zece teme de managementul 

organizațiilor ,(edtiția a doua, revăzută și adăugită), Facultatea de Comunicare și 

Relații Publice, București, 2012; 

2.Cismaru, D. M., Comunicarea internă în organizații, Buburești,Editura  Tritonic, 

2008; 

 

 

 

 

PERICOLE LA UN CLICK DISTANŢĂ 
 

Prof.Adriana Petrescu Colegiul Naţional de Informatică Carmen Sylva, 
Petroşani , Hunedoara 

 

 De la vârste tot mai mici, copiii încep să aibă conturi pe reţele sociale, să 

navigheze pe Internet şi, în mare, să înveţe să utilizeze calculatorul mai bine decat 

părinţii lor. 

Pe de altă parte, mulţi copii nu sunt conştienţi de pericolele ce se pot ascunde pe 

Internet. Cu cine este bine să vorbească şi cu cine nu? Cât de privat ar trebui să fie 

contul lor? Ce să facă atunci când se simt ameninţaţi online? 

 Lumea virtuală, asemenea celei reale, prezintă o serie de riscuri. Atunci când 

vorbim despre utilizarea Internetului de către copii şi tineri, o parte dintre aceste 

riscuri se referă la hărţuire şi ameninţare, furt de date personale, expunere la 

materiale ilegale sau cu conţinut „dăunător”, pornografie sau ademenire a minorilor 

către diverse comportamente riscante. 
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Hărţuirea, cunoscută drept cyberbullying atunci când are loc pe Internet, implică 

folosirea tehnologiilor informației și comunicațiilor, cum ar fi mail-ul, telefoanele 

mobile, site-urile web defăimătoare, blogurile etc., cu scopul de a ataca în mod 

deliberat, repetat și ostil, un individ sau un grup de indivizi. 

 Agresorii cibernetici pot divulga date reale, cu caracter personal, despre 

victimele lor pe site-uri şi forumuri sau pot publica materiale în numele lor cu scopul 

de a le defăima şi/sau ridiculiza. De asemenea, unii agresori pot trimite şi e-mail-uri 

de ameninţare şi hărţuire, în timp ce alţii publică bârfe şi instigă alte persoane la 

comportamente răutăcioase împotriva victimelor. 

În această situaţie, victima poate să blocheze e-mail-urile sau SMS-urile 

ofensatoare sau să-și creeze o nouă adresă de e-mail ori un nou cont de utilizator. 

Dacă este vorba despre un chat public sau un cont pe o rețea de socializare 

(Atenție! Copiii își pot crea un cont pe rețeaua de socializare Facebook numai dacă 

au 13 ani împliniți), victima se poate adresa moderatorului pentru a bloca agresorul 

și poate folosi setările de confidențialitate ale contului. 

Conform ultimelor cercetări prezentate de către Organizaţia „Salvaţi Copiii” 40% 

dintre tinerii Uniunii Europene sunt expuşi riscului pornografiei pe Internet. 

 Încrederea se poate dezvolta rapid în mediul online, sub masca anonimatului 

pe care Internetul îl oferă. Agresorii on-line caută copiii prin intermediul internetului 

şi dezvoltă cu aceştia relaţii on-line - apropierea de victimă prin atenţie sporită, 

bunătate, schimburi de muzică, cunoaşterea hobby-urilor copilului, empatizarea cu 

eventuale probleme ale acestuia. Se poate ajunge până la prezentarea unor clipuri 

sau imagini pornografice copilului, în speranţa de a-l face să accepte mai uşor astfel 

de „acte”. Unii agresori întreprind demersuri de a se întâlni cu copii racolaţi în acest 

mod. Ademenirea online poate apărea prin intermediul oricărui mijloc de 

comunicare online, nu doar prin reţele sociale – camere de chat, programe de 

instant messaging, etc. 

 Potrivit ultimei cercetări realizate de către Organizaţia „Salvaţi Copiii”, 

jumătate dintre adolescenţii care utilizează Internetul postează fotografii pe internet, 

iar 92% nu ştiu unde să raporteze o situaţie de genul expunerii la un conţinut on-

line dăunător. 

 Orice situație de abuz asupra minorilor, petrecută în mediul online, trebuie 

sesizată Poliției, fie în mod direct, la cea mai apropiată unitate, fie prin intermediul 

Internetului, pe site-ul www.efrauda.ro. De asemenea, Organizația Salvaţi 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

35 
 

Copiii  gestionează un help line destinat semnalărilor situaţiilor de abuz sau 

agresiune pe internet, oferind și consiliere privind siguranța pe internet, pentru copii 

și părinți. Acest help line poate fi accesat la www.oradenet.ro Conform cercetării din 

2014 a acestei asociaţii, principalele informaţii furnizate de copii pe reţele de 

socializare sunt: poze în care se distinge clar faţa copilului (81%), numele de familie 

(61%), numele şcolii la care învaţă (59%) şi vârsta sa corectă (47%). Un procent 

semnificativ dintre copii postează pe Internet chiar numărul de telefon (10%) sau 

adresa (16%). 

Orice acţiune cu caracter preventiv în acest domeniu trebuie să aibă ca punct de 

plecare identificarea obiceiurilor de utilizare a serviciilor de internet de către elevi. 

 

Ce înseamnă date cu caracter personal? 

Datele personale sunt datele proprii unei persoane, folosite pentru identificarea 

acesteia și care au un caracter privat: nume și prenume, codul numeric personal, 

data nașterii, adresa fizică sau electronică, numerele de telefon, naționalitatea, 

limba, sexul, contul bancar, amprente, înregistrarea vocii, fotografii, adresa IP, 

școala și clasa din care fac parte, programul familiei etc. Datele personale permit 

identificarea unei persoane fie direct, fie prin alăturarea mai multor elemente de 

informație. 

Recomandări pentru părinţi 

• Supravegheaţi activitatea copilului dumneavoastră în mediul virtual; 

• Folosiţi internetul împreună cu copiii, căutaţi cu ei informaţii care să-i 

intereseze; 

• Aşezaţi computerul conectat la internet într-o zonă deschisă, de unde puteţi 

uşor supraveghea copilul, de preferat în camera de zi; 

• Folosiţi anumite mecanisme de control parental şi instalaţi instrumente de 

filtrare, ca măsuri suplimentare de supraveghere; 

• Arătaţi copilului cum să folosească setările de siguranţă; 

• Învăţaţi copiii să nu dea niciodată date personale sau poze celor cu care 

corespondează on-line; 

• Explicaţii-le copiilor că nu este bine să stabilească, fără acceptul 

dumneavoastră, întâlniri cu persoane pe care le cunosc doar de pe internet. 

Discutaţi deschis despre riscurile la care se pot expune; 
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• Încurajaţi-vă copii să vă spună dacă cineva din mediul on-line îi face să se 

simtă inconfortabil ori le provoacă teamă; 

• Învăţaţi-vă copilul ce înseamnă autoprotecţia pe internet. Dacă un site 

încurajează copiii să transmită numele pentru a personaliza conţinutul acelui 

program, ajutaţi-l să-şi găsească un nume fictiv; 

• Încurajaţi-vă copilul să aibă o atitudine responsabilă, cuviincioasă inclusiv în 

mediul virtual, să nu transmită vulgarităţi, ameninţări sau injurii; 

• În cazul în care sesizaţi schimbări negative în comportamentul copiilor, 

discutaţi cu aceştia şi încercaţi să aflaţi cauzele care au generat aceste 

modificări. Discutaţi cu cadrele didactice şi apelaţi la specialişti care vă pot 

oferi sprijin în gestionarea situaţiei; 

• Pentru faptele abuzive din on-line, răspunderea e în offline, adică în mediul 

real; 

• Internetul poate crea dependență! Nu lăsați copiii să petreacă ore în șir în 

fața ecranului, stabiliți de comun acord un program de utilizare a 

calculatorului și oferiți-le alternative de petrecere a timpului liber! 

• Nu folosiți dispozitivele electronice ca alternativă la lipsa de disponibilitate de 

a petrece timp cu copiii dumneavoastră! Internetul nu poate înlocui 

afecțiunea, conversația și educația pe care le pot oferi numai părinţii în timpul 

petrecut împreună cu copiii. Dacă acest timp este pierdut, riscurile utilizării 

greșite a internetului devin din ce în ce mai mari. 

 

Recomandări pentru copii 

• Nu oferi persoanelor întâlnite pe internet informaţii personale despre tine sau 

familia ta; 

• Nu spune parola de la e-mail-ul tău altor persoane în afara părinţilor; dacă le 

comunici această parolă prietenilor sau altor persoane, acestea pot trimite 

mesaje jignitoare în numele tău sau pot intra pe site-uri interzise; 

• Dacă vrei să te întâlneşti cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe internet, 

anunţă-ţi părinţii anterior; oamenii pot fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins 

că sunt în lumea virtuală; 

• Evită să postezi pe internet fotografii care te surprind în ipostaze indecente; 

acestea sunt personale şi nu trebuie să ajungă la cunoştinţa oricui 

navighează pe internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, pentru 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

37 
 

a vă face rău, ţie sau celor apropiaţi; în plus, odată ce asemenea fotografii 

vor fi făcute publice, nu vei mai putea, decât foarte greu, să ștergi din 

amintirea ta trauma rușinii și umilinței la care ai fost expus. 

• Nu uita că nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe internet este adevărat! 

• Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le primești în cadrul 

unor jocuri online care fac referire la viața reală și te îndeamnă să săvârșești 

fapte ce îți pot pune viața în pericol sau îi pot afecta pe cei din jur; 

• Nu te teme de cei care te amenință pe internet, ca să te determine să faci 

ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, ci doar te păcălesc pe tine că 

ar avea vreo putere și doar dacă-i crezi au putere! În realitate, singurul lor atu 

este anonimatul. În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii 

sau polițiștii, medicii sau psihologii, agresorul tău se va dovedi mai neajutorat 

decât tine, pentru că el se știe vinovat. Dacă te amenință că are acces la 

informații confidențiale ca să îți arate că e bine informat, nu uita că în realitate 

are acces numai la informații care se găsesc foarte ușor pe internet și nu 

dovedesc nimic. Așa că, nu ezita să anunți un adult în care ai încredere că 

ești victima unei agresiuni sub orice formă pe Internet și vei fi protejat! 

• Dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe Internet, poţi oricând să 

renunţi la comunicarea cu acea persoană. Nu eşti obligat să stai pe Internet 

mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă neplăcere 

sau teamă. 

 

Si nu în ultimul rînd 

Descoperiti impreuna Internetul! Comunică-i deschis copilului avantajele şi 

dezavantajele lui. Fii persoana care îl inţiază în utilizarea calculatorului şi a 

telefonului mobil. Copilul trebuie să ştie că poate discuta cu părinţii despre orice 

subiect. Aspectele pozitive ale Internetului le depăşesc pe cele negative. 

Stabileşte împreună cu micuţul tău reguli de utilizare a calculatorului şi 

telefonului mobil. Obţinerea consensului determină o conduită responsabilă din 

partea copiilor. Iată câteva aspecte sensibile asupra carora veţi conveni de comun 

acord: 

– tipurile de site-uri şi activităţile permise în familie, precum şi cele interzise; 

– durata zilnică a prezenţei copiilor la calculator şi pe Internet; 

http://www.itsybitsy.ro/stii-ce-face-copilul-tau-pe-internet/
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– reguli privind datele personale (nume, vârsta, numărul de telefon, fotografii, 

adresa, şcoala la care învaţă copiii, locul tîu de muncă, detalii privind cărţile de credit 

etc.); 

– programele instalate pentru a evita virusarea sau pierderea datelor de pe 

calculator; 

– comportamentul adoptat faţă de persoanele necunoscute de pe chat, email, SMS 

etc. 

Nu restricţiona excesiv şi fără justificare accesul la calculator şi la 

Internet! Copilul va fi tentat să ascundă celor din familie preocupările legate de 

Internet. 

Aşează calculatorul în camera cea mai accesibiă. De exemplu, în camera de zi 

sau sufragerie, unde poţi urmări site-urile pe care le vizitează copilul. Evită pe cât 

posibil să iţi laşi copilul să navigheze nesupravegheat pe Internet, în intimitatea 

camerei sale.  

Discutaţi despre riscurile la care se pot expune daca acceptă întâlniri cu 

persoane necunoscute, cu care au comunicat prin e-mail, chat sau telefonul 

mobil. Nu accepta niciodată să fie singuri la întâlnire. Datele privind identitatea 

persoanelor necunoscute (nume, sex, vârstă etc.) sunt deseori false, în scopul de a 

pătrunde mai uşor într-un grup de copii. 

Asigură-te de faptul că ştii parolele de acces la e-mail-ul copilului tău sau 

paginile web personalizate. Astfel, poti descoperi din timp dacă persoane rău 

intenţionate încearcă să intre în contact cu el. În cazul adolescenţilor, îţi 

recomandăm să procedezi cu atenţie, ei putând oricând să schimbe aceste parole 

sau să-şi creeze noi adrese de e-mail. Nedivulgarea parolei trebuie considerată un 

act de responsabilitate din partea adolescentului, menit să-i asigure un anumit grad 

de autonomie. Reaminteşte-i că există riscuri la care se poate expune şi că, în orice 

situaţie dificilă se va găsi, vei fi gata să-l ajuţi. 

Încearcă să afli mai multe despre „prietenii online” ai copiilor, aşa cum doreşti 

să-i ştii şi pe cei din lumea reală.Încurajează-Ţi copilul să îţi povestească despre 

acesti prieteni (unde i-a întâlnit, ce discutaăetc.) Închiderea bruscă a calculatorului 

sau schimbarea rapidă a ferestrelor pe monitor pot fi semne că ei comunică cu 

persoane cu care nu ar trebui. 

Aminteşte-i copilului că nu tot ceea ce citeşte sau vede pe Internet este 

adevărat. Îi poţi propune şi alte surse (cărţi, reviste de specialitate) şi încurajează-l 

http://www.itsybitsy.ro/protejeaza-ti-copilul-de-hartuirea-online/
http://www.itsybitsy.ro/accesul-la-calculator-functie-de-varsta/
http://www.itsybitsy.ro/timpul-petrecut-la-calculator/
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să-şi creeze propria opinie cu privire la ceea ce este adevărat sau fals. Astăzi, 

crearea unei pagini web sau postarea de informaţii sunt operaţiuni simple, la 

îndemâna multor persoane (inclusiv copiii). În acest mod, o mare parte din informaţii 

sunt neverificate, existând riscul de a fi eronate. Fotografiile şi filmele pot fi 

modificate pe calculator cu usurinţă, prin intermediul unor soft-uri performante, şi 

pot înfaţişa situaţii nereale. 

Împărtăşeşte din experienţa ta şi altor părinţi. Îngrijorările cu care te confrunţi ar 

putea găsi o rezolvare prin solutţile pe care alţi părinţi deja le aplică. Participă la 

sesiunile de informare organizate în şcoli. 

Pentru a înlesni navigarea în siguranţă pe Internet a copiilor, foloseşte 

programe de filtrare specializate sau utilizează filtrele motoarelor de căutare 

preferate. Învaţă-ţi copilul să nu răspundă e-mail-urilor de tip Spam, la mesajele de 

hărţuire cu un conţinut jignitor, agresiv sau obscen.  

 

 

 

 

 

PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI 
 

 

Prof. înv. primar Popa Carmen Cristina - Colegiul Național ”Mihai Eminescu” 
Petroșani 

 

 

Dinamismul, schimbarea, digitalizarea și în general toate atributele definitorii 

ale perioadei în care trăim fac din evoluția societății un edificiu provocator, pe care 

educația încearcă să reașeze elementele valorice fundamentale. Transformarea 

digitală fără precedent a economiei și a societății globale va conduce la creșterea 

complexității lumii moderne, determinând creșterea vitezei schimbării, în mare 

măsură din cauza conectivității sporite. Aceste doua elemente - complexitatea și 

viteza schimbării – indică de ce conectarea învățământului la tendințele care 

modelează lumea în care trăim nu a fost niciodată atât de urgenta. 

Sectorul educațional, spre deosebire de alte sectoare de servicii, este puțin cam 

lent pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale pieței educaționale. 
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Pierderea oportunităților din domeniul digital ar împovăra în mare măsură 

sistemul educațional ceea ce ar afecta posibilitățile de dezvoltare economică și 

implicit ar afecta generațiile viitoare. Învățarea centrată pe elev, facilitată de 

instituțiile de învățământ, dezvoltă sisteme și infrastructuri integrate care permit 

dezvoltarea cunoștințelor și a competențelor prin mai multe orientări practice decât 

prin metode convenționale. Noua tehnologie are scopul de a schimba lumea fizică 

prin facilitarea virtuală, prin intermediul transformărilor digitale atenuând distanțele, 

eliminând diferențele, direcționând în timp real transmiterea informațiilor și a 

tranzacțiilor de orice fel la nivel mondial. 

Se impune o regândire a conceptuluii calității și în același timp cum putem 

construi o nouă abordare a calității care să surprindă cât mai fidel și cu acuratețe 

perfectă schimbările transformaționale profunde atât din societate, cât și din fiecare 

organizație în parte 

Putem vorbi de asemenea de o dimensiune morală a calității, care este dată 

de valori intrinseci și voințe deținute de actorii educaționali în ceea ce privește 

predarea și învățarea. 

 Școală online în perioada izolării este un moment de reflecție și reformare 

pentru educația românească. Digitalizarea forțată aduce în prim plan o serie de 

provocări care nu țin neapărat de partea tehnologică, însă care sunt accentuate și 

evidențiate de această: în lipsa cadrului rigid al școlii, al metodele de control și 

monitorizare strictă, înțelegem deconectarea elevilor de școală, lipsa interesului și 

autonomiei în învățare. 

Profesorii și părinții văd pentru prima oară atât de clar la ce (nu) îi ajută școala 

pe elevi, pentru ce viitor îi pregătește. Conștientizarea problemelor, reflecția asupra 

oportunităților sunt primii pași spre acțiune, spre regândirea unui sistem de 

învățământ în plină cădere. Refacerea acestuia va fi premisa spre o piață a muncii 

mai dezvoltată, mai performanță, mai eficiente și spre o economie mai puternică. 

Educația în perioada de pandemie este oportunitatea conectării, a dialogului și a 

soluțiilor. 

Bibliografie: 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en 

https://sites.google.com/site/leanmanagementeducational/  activitati recreative de tip 

intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic/sportiv. 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en
https://sites.google.com/site/leanmanagementeducational/
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INTERNETUL ÎN EDUCAȚIE – EDUCAȚIE ONLINE 
 

Profesor POPA MIRELA ELENA – Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida,, 
Petroșani 

 

 

Tehnologia schimbă școala la nivel mondial. Și nu vorbim doar despre 

materiile din timpul orelor, ci despre felul în care sunt predate, cine sunt adevărații 

profesori și cum sunt remotivați elevii.  

Noua abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor pentru că nimeni nu a 

fost pregătit pentru  a învăța foarte mult în mediul online. Cadrele didactice au 

fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important 

elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online; se 

poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Noua situație, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare 

de tip online, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori 

și părinți și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi, context în care 

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 deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică. 

Această provocare a devenit o lecție de învățat, s-au depășit anumite limite, 

s-au înlăturat obstacole, s-au dezvoltat abilități digitale și au mai rămas lucruri de 

rezolvat însă cele mai importante aspecte  pentru realizarea educației în toată 

această perioadă au fost comunicarea, rezolvarea de probleme și întărirea relației 

de parteneriat familie-copil-școală /profesori. 

De ce  învățarea online este pe placul elevilor 

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte 

aceeași imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu 

privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau 

auxiliare de diferite specialități. Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, 

resurse digitale sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de 
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greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus 

și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații 

de elevi ai erei digitale. 

De ce învață elevii cu plăcere folosind platformele online 

Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme 

rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare 

pe noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de 

gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de învățare. Aceste metode 

educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de 

profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate: 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice 

2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare 

3. existența conținuturilor multimedia 

4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor 

6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului 

Limite și dificultăți/ Dezavantaje ale învățării online: 

1. dificultăți în utilizarea tehnologiei 

2. lipsa comunicării reale/ fizice 

3. lipsa aparaturii electronice 

4. viteza scăzută a internetului sau lipsa acestuia. 

Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 

• Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 

• Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări) 

• Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini) 

• Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, 

proiecte) 

• Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări 

de proiecte) 

• EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de 

învățare sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe 

conținutul video) 
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• Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare 

interactivă Are elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut 

multimedia, realitate virtuală, obiecte 3D, simulări PhET) 

• Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 

• Google Jamboard (tablă interactivă) 

• Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 

• Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi 

animale) 

• Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 

Internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru 

cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație 

puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

 

Bibliografie 

Mihaela Brut – Instrumente pentru e-learning, Ghidul informatic al profesorului 

modern, Editura Polirom, Iași, 2006. 

didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje 

digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala 

digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/ 

 

 

  

 

 

CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ELEVILOR ÎN CONTEXT EUROPEAN 
                                           Popescu Maria - C.S.E.I.,, Rudolf Steiner’’ Hunedoara 

                                                                                                 

       Consilierea și orientarea carierei - aspecte generale 

Suntem contemporani cu schimbarile profunde care s-au derulat în tara 

noastra în ultima vreme și totul confirmă că acestea vor continua, probabil, într-un 

ritm în continua accelerare. Noua politica și dinamica socio-economică solicită în 

mod constant și insistent servicii de consiliere si orientare scolara și profesională 

din .ce in ce mai complexe și profesioniste, fapt ce încurajează și diversificarea 

institutională a ofertantilor. Pe de altă parte, mobilitatea profesionala, intensificarea 

contactelor interinstitutionale §i interpersonale pe plan european și mondial, fac să 

https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje
https://digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala/
https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
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sporească, cu atât mai mult, cererea unor astfel de servicii, rafinează metodele și 

tehnicile de lucru, dezvoltă structuri noi de cooperare, ameliorează formarea 

specialiștilor în consilierea carierei, ridică prestigiul social al profesiei. 

Un management rațional al resurselor umane care își asumă și o dimensiune 

morală, presupune, totdeauna, punerea în practică și respectarea dreptului 

individului de a exercita o profesie și de a-și trăi cu demnitate viața. Pe acest fond, 

noile tehnologii informationale dau o complexitate suplimentara direcțiilor dezvoltării 

și ritmului acesteia, modului și gradului de utilizare a resurselor de muncă, modifică 

structurile cunoscute ale pieței muncii, raporturile între cerere și ofertă, formare 

inițială și continuă, mobilitatea forței de muncă și stabilitatea locurilor de munca etc. 

În acest context, va trebui să recunoaștem că realitatea practică a activitații recente 

și a celei viitoare în acest domeniu, justifică din ce in ce mai temeinic să o numim 

consilierea carierei și mai puțin orientare școlara. Totuși, din considerente ce țin de 

traditie și continuitate denumirea folosită în această arie de preocupări 

multidisciplinare apare într-o formula nouă: consilierea carierei sau consilierea și 

orientarea școlară și profesională. 

Cariera acoperă și identifică diferite roluri în care individul este implicat: elev, 

angajat, membrru al comunitații, părinte etc., modul cum acționează în familie, 

scoala si societate și suita de etape prin care poate trece prin viață: căsătorie, 

pensionare.( Jigău M. 2001, pag. 9) 

Ca fenomen social, consilierea și orientarea școlara și profesionala și-a 

reliefat importanța odată cu începutul secolului XX, cu prilejul modificării 

semnificative a raportului între cererea și oferta de locuri de muncă, dezvoltării 

industriale, cât și sporirii nivelului competențelor cerute de utilizarea de  noi 

tehnologii. Dezvoltarea industrială și creșterea eficienții muncii au dus și vor duce, 

probabil din ce în ce mai mult, la reducerea numărului de locuri de muncă, odată cu 

sporirea ofertei solicitanților de activități remunerate (aceștia fiind din ce în ce mai 

calificați și instruiți) 

În logica lucrurilor, consilierea și orientarea școlară o precede pe cea profesională. 

            Învățământ tradițional vs. învățămât modern 

Reforma învățământului în România subliniază importanța comutării 

accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, atât de 

deficitară până nu demult. învățământul de tip tradițional se focalizează pe 

aspectele cognitive ale elevului, urmărind preponderent pregătirea lui secvențială 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

45 
 

pe discipline școlare. Se_ignoră astfel armonizarea laturii cognitive a persoanei cu 

cea afectivă, atitudinală și comportamentală. Într-un astfel de cadru educațional - 

elevul este tratat ca un “recipient” pentru informații și mai puțin ca o persoana reală, 

cu individualitate și reacții emoționale determinate de tribulațiile unei personalități în 

formare. Școala riscă să devină astfel un mediu artificial, rupt de exigentele și 

presiunile vietii reale. 

Învătamântul modem românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenți 

bine informați, ci formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitarile sociale 

și psihologice ale vietii, cu un sistem axiologic ferm conturat. În fapt, scopul ultim al 

educației este pregatirea pentru viața a elevului. Conceperea școlii ca o instituție 

socială cu funcții multiple, aptă să raspundă eficient nevoilor psihologice și sociale 

ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea și 

prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetățeni 

responsabili ai societății civile, este vitală. 

Sistemul de învatamant românesc nu este încă în totalitate pregătit să 

răspundă noilor exigence impuse de tipul de societate democratică spre care 

Romania tinde, și nici schimbărilor de esență pe care le aduce noul secol pe intregul 

mapamond. Conservatorismul, depersonalizarea, intelectualismul și 

antihedonismul, autoritarismul și obediența, elitismul și inegalitatea de șanse, 

segregarea școlii de persoană, familie, comunitate și societate sunt doar câteva 

dintre tarele învatamantului românesc care mai persistă din nefericire și astazi. 

 Nevoia de consiliere educațională  

Creșterea numărului de eșecuri și abandonuri școlare, de comportamente 

delicvente sau nesănătoase, de tulburări emoționale în rândul elevilor, reprezintă 

indicatori ai faptului că școala trebuie să facă mult mai mult în această direcție. 

Pentru a răspunde acestor nevoi reale, a fost propus prin noul Curriculum National 

introducerea disciplinei optionale, Consilierea și Orientarea, pentru toate cel e trei 

nivele de școlarizare: primar, gimnazial și liceal. Noua discipline vine în 

întampinarea nevoilor fundamentale ale oricarui copil și adolescent: cunoașterea de 

sine și respectul de sine, de a comunica și a se relaționa armonios cu ceilalți, de a 

poseda tehnici de învățare eficienta și creativa, de luare de decizii și rezolvare de 

probleme, de a rezista presiunilor negative ale grupului. Formarea unui stil de viață 

sănătos, integrarea sexualității în maturarea emotională, controlul stresului, 

dobândirea de repere în orientarea școlară și profesională sunt conditii esentiale 
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pentru dezvoltarea armonioasă a personalitații elevului. Profesorul trebuie să vadă 

în elev și altceva decât recipientul informațiilor pe care le transmite. Disciplina de 

Consiliere și Orientare oferă cadrul formal în care profesorul poate să lucreze nu 

doar cu dimensiunea rațional-intelectivă a elevului dar și cu cea afectivă, 

motivațională, atitudinală și socială. Trebuie subliniat faptul că formarea și 

dezvoltarea complexă a elevului  nu trebuie să se realizeze doar în cadrul orelor de 

Consiliere și Orientare; dupa nu se diminuează rolul formativ complex al celorlalte 

discipline școlare. Totuși, Consilierea și Orientarea este disciplina de învățământ 

care își propune explicit acest scop. Disciplina Consiliere §i Orientare reprezintă una 

din modalitățile esențiale prin care școala trebuie să iși urmeze scopul primordial: 

de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi și 

abilități, să raspundă nevoilor comunității și să infuzeze societatea cu persoane 

competente pentru viața privată, profesională și publică. Relevanța problematicii 

abordate prin disciplina Consiliere și Orientare explică numărul foarte mare de elevi, 

profesori și părinți care optează pentru ea. Activitatile implicate de Consiliere și 

Orientare au loc în condițiile unui relativ vid informational și formativ. Disciplina 

implică o formare specifică a profesorilor . ( Băban A. 2001 pag 11, 12 ) 

Totuși trebuie să admitem că orientarea și consilierea școlară are, un spectru  

relativ restrîns de oferte pentru atât de larga diversitate a copiilor care trebuie 

educați și formați profesional; o veritabilă ,, soluție personal,, nu poate fi oferită 

viitorilor elevi, atât timp cât ritmul progresului școlar, al capacitățiide învățare, 

maturizării intelectuale și affective sunte atât de diferite, iar alternativele școlii 

relative restrânse. 

În prezent, mulți manageri ai învatamantului reclamă cu insistență ca în 

fiecare unitate școlară să fie angajat un consilier școlar. O asemenea masură, însă, 

nu ar fi în acord pe deplin cu practica și principiile unei consilieri și orientari 

echilibrate și deschise unei realități, fără îndoială, mai largi decât universul unei 

școli. Pentru ca un consilier să-și păstreze neutralitatea, obiectivitatea, contactul cu 

lumea muncii și, totodată, să fie util tuturor parților implicate in consiliere și orientare 

(elevi, păriți, profesori, patroni), el va trebui să aibă suficientă libertate, detașare și 

independență pentru a fi imparțial și eficace.( Jgău M., 2001, pag 52) 

Orientarea școlare și profesionala a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu CES 

Statele membre ale Consiliului Europei au convenit să intensifice eforturile 

lor, atât  prin intermediul instituțiilor publice, cât și prin intermediul organizațiilor 
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neguvernamentale, în scopul promovării calității vieții și integrării sociale a 

persoanelor cu dizabilități. 

Pornind de la conținutul unor rezoluții și recomandări ale organismelor 

europene, de la recunoașterea dreptului la formarea și readaptarea profesionala a 

persoanelor cu capacitate fizică sau mintală diminuată (prevazută la articolul 15 din 

Carta Sociala Europeană) și ținând cont de declarația finală a Conferinței miniștrilor 

responsabili de politicile  sociale în favoarea persoanelor cu dizabilități din statele 

membre (Paris, 1991), Consiliul Europei a elaborat o recomandare adresată 

guvernelor statelor membre care prezintă următoarele elemente de referință în ceea 

ce privește îmbunătățirea calitaț vieții persoanelor cu cerințe speciale : 

• politica generală referitoare la persoanele cu dizabilități; 

• programele de profilaxie și educafia pentru sănătate; 

• indentificarea/depistarea și diagnosticul deficiențelor; 

• programe de terapie și recuperare; 

• educație și politici educaționale; 

• programe de orientare și pregătire profesională; 

• programe și strategii de angajare și integrare profesională; 

• programe de integrare social și în comunitate; 

• strategii de protecție socială, economică și juridică; 

• pregătirea și promovarea personalului de specialitate implicat în procesul de 

readaptare și integrare social a persoanelor cu dizabilități; 

• acțiuni de informare a membrilor comunității și sensibilizare a opiniei publice 

față de problemele persoanelor aflate în dificultate; 

• programe de cercetare ăn domeniul persoanelor cu cerințe special; 

În țara noastră, Strategia națională privind protecția specială și integrare socială 

a persoanelor cu dizabilități a urmărit coordonarea eforturilor tuturor organismelor 

guvernamentale si neguvernamentale implicate în sprijinirea persoanelor cu 

dizabilități pentru ameliorarea calității vieții și serviciilor acestor beneficiari. (Gherguț 

A. 2005, pag. 47) 

Orientarea școlară si profesională a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu CES se 

realizează prin comisia de orientare școlară și profesională( COPS) numită prin 

decizie a inspectorului școlar general județean la propunerea serviciului de evaluare 

și orientare școlară și profesională (SEOSP) din cadrul centrelor judetene de 

resurse și de asistență educațională(CJRAE).(DidactForm 2020 
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MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN EDUCAȚIA ON- LINE A 
PREȘCOLARILOR 

 

 

Prof. Înv. Preşc. PREDA MARIA - Şcoala Gimnazială ,, I.D. Sîrbu” – Petrila, 
Structura ,,Grădinița. P.N. ŞI P.P. NR. 1” 

 

Educaţia online a devenit o necesitate odată cu pandemia generată de boala 

COVID19. Drept urmare, educația s-a schimbat dramatic, odată cu creșterea 

distinctivă a e-learning-ului, prin care predarea se desfășoară de la distanță și pe 

platformele digitale. 

În această lucrare  doresc să prezint una dintre cea mai populară soluţie 

pentru educaţia online la preșcolari. De la platforme pentru management de 

conţinut, până la soluţii de învăţământ online sincron, este adresată invitaţia de a 

selecta la prima vedere o soluţie informatică. 

Google Classroom folosește instrumentele software standard pentru birou G 

Suite, cum ar fi Google Docs, precum și aplicații de calcul și de prezentare.  

Partea cu joaca în învățare a trebuit să o experimentez și cu părinții copiilor, cu 

descrieri, acolo unde era nevoie, filme, ce să facă cu obiectele. Crunt. Până la urmă 

a mers, deși îmi cam dau seama din interacțiunea online cine a făcut  un minim de 

efort și cine nu. 

La unul dintre cursurile la care am participat în această perioadă s-a pomenit 

de Jamboard, ca aplicație a unei table interactive pentru lecțiile online. Cum 

aproape toți copiii mei au avut  calculator și deprinderi de a lucra cu mouse-ul, a fost 

o variantă de joacă, la cei mici. Plus că ai mei erau înnebuniți să scrie la tablă, să 

https://jamboard.google.com/


Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

49 
 

deseneze cu creta sau să manipuleze obiecte pe table magnetic . Așa cum la 

grădiniță ies la tablă să se joace, așa ar putea și acum. Ai mei sunt mici, însă 

aplicația e de exploatat și părinții de un real ajutor fără de care nu am fi putut 

desfășura nici măcar o activitate online. 

Era însă prea tentantă aplicația ca să nu îmi fac de cap cu ea, așa că le-am 

dat linkul părinților și… cine a intrat a avut parte de „altceva“.  

Am pregătit și puteți vedea o tablă specială pe care am lucrat o activitate 

matematică – jocul didactic ,, Cum este și cum nu este această piesă !”. După cum 

se știe la preșcolari învățarea se face prin manipularea materialelor, de la concret 

la logic ceea ce am putut realiza și online prin folosirea tablei jamboard. Preșcolarii 

au primit și rezolvat sarcinile pe rând. 

Pentru fixarea cunoștințelor am folosit pe mai multe table aceleași imagini și 

sub formă de concurs am construit ( asamblat) oameni de zăpadă din figuri 

geometrice. 

 

 

Copiii care deja au dobândit autonomie în fața ecranului și care se descurcă și fără 

ajutorul părinților au rezolvat singuri provocările.  

Ce poți face pe o tablă jamboard: 

• desenezi cu mouse-ul în câteva culori, de parcă ai avea cretă /markerele 

colorate de la școalăcpui fundal cu linii, puncte, pătrățele, sau chiar colorat 

„clasic“, albastru sau negru; 

• lipești post-it-uri pe tablă , manipulezi imagini ; 

• încarci poze pe care să scrii ulterior; 

• ai laser, dacă vrei să le arăți ceva, chiar amuzant, că lasă așa, o coadă ca 

de cometă; 

• ai un burete care șterge toată tabla cu un clik, nu stai cu „guma“; 

• salvezi tabla lucrată ca poză sau pdf; 
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poți avea mai multe table în același fișier, cam cum sunt cele de prin amfiteatre, 

care se deschid/ridică, să nu fie nevoie să ștergi des și să și păstrezi ce ai lucrat. 

Copiii vor mai mult, le place, e cumva datoria mea să mă străduiesc măcar 

să fie altfel această experiență. Cum era expresia aceea, este „începutul unei 

frumoase prietenii“, aș spune eu al unei alte relații între mine și copii, mai personală, 

așa cum nu am timp la grădiniță să o transform datorită numărului mare de 

preșcolari la clasă. 
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*- Curriculumpentru educația timpurie(a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 

ani) -2019 

Aplicarea TIC în procesul de predare învățare- evaluare în învățământul primar și 

gimnazial, APMAT ,2017 

 

 
 
 
 
 
 

LA LITTÉRATURE JEUNESSE EN CLASSE DE FLE 
 

Prof. PREDESCU STANI TEODORA - C. N. Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea 
 

La lecture comme « compréhension écrite » est une des quatre compétences 

linguistique du CECRL vers lequel est orienté l’enseignement du FLE. Dans un 

monde dans laquelle, le jeu est de plus en plus « à la mode » en didactique du FLE, 

à l’heure de l’actionnel et du communic’actionnel, la lecture semble avoir un rôle 

privilégié, destiné aux connaisseurs ou aux curieux, ou plutôt à une élite scolaire. 

Par contre, ce que nous envisageons par la lecture en classe du FLE renvoie vers 

des buts assez différents : pour le professeur la lecture est « un moyen d’accroître 

le vocabulaire ou approfondir sur un thème…les élèves lisent un texte parce que 

celui-ci les intéresse » (José Arévalo Benito). 

Choisir un texte d’après José Arévalo Benito est « autre des données de la 

lecture : il serait désirable que le contenu du texte soit attirant mais la forme du texte 
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devrait être aussi très facile à reconnaître, ainsi le travail cognitif d’identifier la 

structure du texte et de formulation d’hypothèse serait moins couteux »  

Le choix du texte est la prémisse pour qu’un texte passe auprès les jeunes 

lecteurs, soit qu’il s’agit des adolescents ou des jeunes.  

Anne Claire Raymond nous introduit dans la littérature jeunesse en ce qui 

suit : « La littérature jeunesse, considérée comme de la lecture personnelle et hors 

du panthéon littéraire, a mis longtemps à s’introduire dans les programmes 

d’enseignement secondaire en France. Elle y a été introduite pour contrer la crise 

de la lecture, par ses qualités d’accessibilité, de contemporanéité, d’identification 

facilitant le goût de lire». Raymond a «traité de trois romans identifiés dans une 

catégorie dite «centrée sur la vie affective», œuvres qui ne sont pas apparentées 

officiellement à l’éducation civique mais qui y trouvent leur place parce que 

véhiculant des valeurs citoyennes et traitant de problématiques contemporaines: 

immigration et difficultés d’adaptation, racisme et préjugés, exclusion sociale ».  

Normalement, les textes choisis tiendront compte du niveau des lecteurs et 

en classe de FLE, il faudra relier le texte avec le CECRL. Rita Jover Faleiros nous 

attire l’attention sur le rôle de la lecture littéraire dans l’enseignement du FLE pour 

les niveaux débutants, notamment sur la réception d’un texte littéraire dans un cours 

de FLE destiné à l’enseignement de la lecture. Elle a observé chez les élèves des 

réactions comme : « la manifestation d’une difficulté attribuée à l’aspect littéraire du 

texte lu, cette réaction a attiré l'attention d’autant plus que le groupe a pu lire le texte 

». Elle se pose aussi une question visant la difficulté de la lecture : « L’une des 

objections faites à l’activité de lecture littéraire en classe de FLE étant le niveau de 

langue des débutants et la difficulté due à la densité du texte, ce qui a fini, surtout 

avec l’avènement de l’approche globale dès les années 80, par définir un corpus de 

lecture (représenté dans les manuels par des notices, des affiches ou des dépliants 

par exemple) assez simplifié, rassurant pour l’apprenant. Or, les expériences dans 

le sens inverse montrent que des lectures plus complexes stimulent la formation 

des lecteurs qui doivent sortir du terrain sûr des lectures correctes pour se trouver 

dans le champ déstabilisant des lectures possibles où la pluralité des voix peut avoir 

droit de cité.  » 

Dans le contexte de l’apprentissage du FLE à l’école et de la didactique des 

langues il faut observer que les dernières années, les publications traduisent un 

renforcement intérêt pour le texte littéraire, considéré comme une ressource 
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authentique différente par sa richesse culturelle, sa dimension esthétique et sa force 

émotive. (www.ciep.fr) 

Le texte littéraire est aujourd’hui présent dans les manuels de FLE roumains 

avec ou sans exploitation pédagogique et dans une variété assez large de genres 

proposés. Il y a de la littérature jeunesse, par exemple « Le Petit Prince » d’Antoine 

de Saint-Exupéry ou des textes appartenant à la littérature française consacrée.  

« La littérature française et le français langue étrangère ont une histoire commune 

vieille de plusieurs siècles » nous rappelle Riquois Estelle en continuant « … jusqu'à 

la fin du XIXe siècle, la méthode traditionnelle considérait effectivement le texte 

littéraire comme un support pédagogique parfaitement adapté à l’apprentissage 

d’une langue étrangère ».  

 Il est difficile à trouver les textes littéraire le mieux adaptés au niveau de 

compétence linguistiques des adolescents ou des jeunes lecteurs et à identifier les 

meilleures méthodes pédagogiques pour mettre en œuvre l’exploitation de 

littérature en classe de FLE a cette âge.  

Les livres pour la jeunesse existe depuis le XVIIIe siècle et, il semble que le 

premier livre pour la jeunesse «  Télémaque » de Fénelon (1699). Au XIXe siècle 

apparaissent les premières collections littéraire dues aux éditeurs Pierre – Jules 

Hetzel et Louis Hachette. C’est le moment des deux grands auteurs : Jules Verne 

et la Comtesse de Ségur. Entre 1960 – 1970 l’album illustré fait carrière, suivi par 

la création des collections pour les adolescents et les écrivains spécialisés dans ce 

champ littéraire. Les années 2000 viennent avec le développement des séries et 

des livres « grand format ». A ce moment-là, l’édition pour la jeunesse représente 

10% du marché du livre (80 éditeurs significatifs et 150 petits et micros éditeurs). 

En France, la majorité des éditeurs sont dotés d’un fond jeunesse, parmi les 

principaux éditeurs étant : Actes sud junior, Albin Michel jeunesse, Bayard éditions 

jeunesse, L’école des loisirs, Flammarion Père Castor, Gallimard Jeunesse (Anne 

Claire Raymond).  
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INTERNETUL ÎNTRE RISC ȘI NECESITATE 
 

Prof. Pureca Elena Emanuela - GPP NR.1 Căsuța Piticilor, Horezu, Vâlcea 

 

 

În grădiniţă, calculatorul este foarte util atât preşcolarului cât şi cadrului 

didactic, însă folosirea lui trebuie realizată astfel încât să conducă la îmbunătăţirea 

calitativă a  procesului instructiv-educativ şi  nu să îl îngreuneze. Calculatorul 

trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită copilului să se adapteze cerinţelor unei societăţi 

aflată într-o permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să 

le întâmpine cu entuziasm nu cu frică şi rezistenţă. Orientaţi cu încredere spre 

schimbare copiii vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor 

tipuri de profesii. 

Educaţia este într-un flux permanent de schimbare. Evoluţia  societăţii este 

din ce în ce mai alertă, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, 

complete şi corecte a realităţii înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie 

făcută ferm, oportun şi competent. Acest lucru duce la creşterea volumului de 

informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la 

necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiv-

educativ Cadrele didactice  trebuie să fie formate pentru a face faţă schimbării şi 

inovării. Activităţile educaţionale de astăzi trebuie să se desfăşoare într-o manieră 

nouă, modernă. 

http://www.lurelu.net/
http://www.ciep.fr/
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Eficienţa calculatorului  în procesul educativ este  determinată de mai mulţi 

factori: gradul de pregătire al cadrului didactic în utilizarea calculatorului, de numărul 

de copii, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi 

tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în activitate, de 

sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele 

de lucru elaborate.Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment 

nepotrivit a calculatorului în timpul activităţii conduce la plictiseală, monotonie, 

ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor copii la activitate, nerealizarea 

obiectivelor propuse şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de 

predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la 

pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea 

relaţiilor umane.  

Deasemenea, individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului 

copil-cadru didactic şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. 

Utilizarea calculatorului are şi numeroase avantaje: 

• Stimulează  capacitaţea de învăţare; 

• Consolidează  abilităţile de investigare ştiinţifică; 

• Întărireşte motivaţia copiilor în procesul de instructiv-educativ; 

• Stimulează gândirea logică, memoria  şi imaginaţia; 

• Introduce un stil cognitiv, eficent, un stil de muncă independentă; 

• Instalează un climat de autodepăşire, competitivitate; 

• Mobilizează funcţiile psihomotorii în utilizarea calculatorului; 

• Dezvoltă cultura vizuală. 

Calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. 

Astfel, prin intermediul lui se oferă copiilor modelări, justificări şi ilustrări ale 

conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau 

greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente imposibil 

de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a 

laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. 

Preşcolarii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară 

experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată 

urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri 

concluziile, pot enunţa legi. Deşi efectuarea experimentelor reale este extrem de 
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utilă deoarece aşa cum spunea un proverb chinez: ”o imagine înlocuieşte 1000 de 

cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi material didactic. Mediile 

virtuale, tehnologiile digitale nu reprezintă o simplă adăugare în planul de 

învăţământ, ele trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate 

nivelurile sistemului şcolar. Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic 

asupra calității educației.  Practic, mult din calitatea actului învățării atârnă pe umerii 

dascălilor: O mare parte 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. 

Internetul a început să facă din ce în ce mai mult parte din viața copiilor noștri, iar 

evenimentele ultimelor luni au accelerat ritmul în care am devenit cu toții mai legați 

de noile tehnologii pentru a lucra, învăța și chiar interacționa cu ceilalți. În acest 

context, este esențial să explorăm beneficiile și oportunitățile pe care acest mediu 

le oferă copiilor, precum și metodele prin care îi putem proteja pe aceștia de riscuri. 

Părinții spun „prezent” la educație 

În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți 

pentru a se putea ocupa de educația copiilor. Profesorii pot lucra cu aceștia în 

această perioadă pentru educația celor mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în 

online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În felul acesta se pot 

dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza 

mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. 

Părinții pot explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel 

învățarea se petrece și la adulți. 

Punți digitale între profesori 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, 

împărtășindu-și materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte 

mari. Sunt profesori care au predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu 

unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă din cunoștințele lor cu 

cei care au nevoie de sprijin. Vă vom ține la curent cu exemple și povești de succes 

din activitatea online a profesorilor. 

Autonomie în învățare pentru elevi 

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 
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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). 

Învățare prietenoasă de acasă 

Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și 

pentru profesori. Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica 

se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai  mult 

timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a lua 

mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot 

monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

Printre dezavantajele învățării online s-ar putea număra: 

• Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs 

tradițional 

• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la 

rețea, de joasă performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite 

grafice 

• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori 

pentru socializare 

• Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 

• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 

• Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare 

verbală a examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-

argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, 

paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi 

drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem 

spune că utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care 

doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt 

utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este 

indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor 

eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea 

competențelor elevilor 
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SIGURANȚA PE INTERNET 
                                                                      

Prof. înv. primar Repezanu Daniela Mirela - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie 
Leonida”-Petroșani 

    
           Suntem la un click distanță în ceea ce privește aproape toate aspectele vieții 

cotidiene pe care internetul le pune la dispoziția noastră, adulți și copii, deopotrivă 

.Tocmai de aceea, se pune întrebarea, cum pot fi sprijiniți, protejați copiii, să învețe, 

pe de o parte, să se ferească, de pericolele internetului și, pe de altă parte să 

valorifice în mod eficient șansele oferite de era digitalizării. 

       Internetul a devenit parte din viața noastră, școlarii mici în special, pot fi tentați 

și expuși cu ușurință în online, în acest sens, am realizat activități, discuții frecvente, 

pentru a-i ajuta să devină responsabili și atenți la ceea ce accesează, postează sau 

cu cine socializează pe internet. Astfel, împreună cu elevii mei, am dat exemple 

despre capcanele din lumea virtuală, care asemeni celei reale, prezintă o serie de 

riscuri dar, am și venit cu soluții, pentru a se proteja de posibilele riscuri în online. 

Aceste discuții, proiecte tematice, sunt binevenite în a-i ajuta pe copii să identifice 

anumite situații neplăcute și să ceară ajutor de la cei apropiați sau profesori care i-

ar putea ajuta, fără a-i învinovății sau judeca în vreun fel. 

          Elevii trebuie să conștientizeze că așa cum în viața reală au loc evenimente 

neplăcute ca violența, furtul sau alte incidente, și în lumea fascinantă a internetului 

au loc, la fel, situații în care cineva le -ar putea provoca suferință. 
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            Așa cum, copilul învață de mic să se ferească de anumite pericole, la fel 

elevul învață că nu se comunică cu necunoscuți în online și nu oferă informații 

despre familie sau sine. 

 Potrivit ultimelor cercetări realizate de către Organizația ,, Salvați copiii”, jumătate 

dintre ei postează fotografii pe internet iar 92% nu știu unde să raporteze o situație 

de genul expunerii la un conținut online dăunător.  

            În orice școală, profesorii pot:informa, asculta, încuraja, repeta și ajuta copiii 

în ceea ce privește navigarea în siguranță în mediul online. 

 

     

   

 

Bibliografie:www.siguronline.md 
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PROCESUL DE PREDARE-ÎNVATARE-EVALUARE ON-LINE 
 

prof. înv. primar Resmeriță Cosmina - Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni 
 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o 

provocare obișnuită – întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă 

nedeterminată, veștile negative ne asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează 

resursele pe diferite paliere.  

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. 

Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima 

perioadă,  presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare 

dar mai ales folosirea acestora de către profesori la oră, mai ales în această 

perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a fost înlocuit cu cel online. 

         Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru 

utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră 

între a deschide calculatorul ,a transmite, şi a manevra elementele unei lecţii. Prin 

urmare  pregătirea cadrelor didactice este un element de bază. Fără perfecţionarea 

personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune multă 

muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate.   

              Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor 

implicați în actul educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și 

personalizării procesului instructiv-educativ de către fiecare dintre noi, cadrele 

didactice, în măsura posibilităților și a priceperii. 

      Este  evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot  înlocui  pe cele 

tradiţionale  în  mod  radical. Există  domenii sau etape ale procesului de învăţământ  

în care educaţia tradiţională este de neînlocuit- faza preşcolară și primii ani de 

educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când influenţa personală a 

educatorului rămâne  determinantă și de neînlocuit!  
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          În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan 

internaţional s-au desprins  o serie de concluzii  interesante cu privire la eficienţa 

utilizării  resurselor educaționale online , dintre  care  amintim:  

• oferă informaţii organizate;  

• chestionează  pe  cel  ce  învaţă;  

• stimulează  creativitatea;  

• constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  şi  recapitula 

cunoştinţele;  

• ne  determină  să  găsim  soluţii  interactive  şi  moderne  de  abordare  a 

lecţiilor; 

• diminuează  factorul  de  stres; 

• este  prezent  caracterul  ludic;  

• reduce  timpul  de  studiu;  

• se  modifică  pozitiv  atitudinea  faţă  de  computer. 

              Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul 

educațional...dar prezența copiilor și a cadrului didactic față în față în vederea 

realizării feed-back-ului permanent, în timp real, într-un ambient potrivit/ 

instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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PREDAREA ONLINE - MODELUL ADDIE 
Prof. RODICA PASCAL – Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani 

 

Societatea se află  într-o continuă schimbare şi adaptare la tot ceea ce aduce 

nou mileniul III. Faptul că aceste schimbări au loc, ţin de normalul unei societăţi 

active, curioase, inovative, dornice de autodepăşire. Schimbările apar într-un anumit 

domeniu şi în funcţie de efectele produse, ajung treptat să cuprindă majoritatea 

câmpurilor de activitate ale oamenilor. 

Data de 11 martie 2020 a reprezentat un moment fără precedent, care avea 

să aducă schimbări majore la nivelul desfășurării actului educaţional. Acesta însă 

trebuia să continue, chiar şi în absenţa prezenţei fizice într-o sală de clasă. Şi a 

continuat să aibă loc, mai greu şi timid la început, însă cu multă implicare şi dorinţă 

de adaptare într-un timp cât mai scurt. 

Cursurile de formare desfăşurate până în momentul întreruperii contactului 

fizic cu elevii nu au pus accentul pe activităţi online, dar un aspect important mi-a 

rămas bine întipărit în minte şi a continuat să stea la baza planificării orei online, iar 

acesta era learning by doing. 

În cadrul unui curs la care am luat parte înaintea perioadei pandemice, am 

ajuns să cunosc modelul ADDIE. Modelul este recomandat în structurarea, 

implementarea şi analizarea propriilor ore de predare, astfel încât să poată aduce 

îmbunătăţiri acolo unde este cazul.  

 

Modelul ADDIE în educaţie 

 

• Analiza: colectarea informaţiilor despre contextul în care are loc predarea 

Care este grupul meu ţintă? 

Care este nivelul grupului meu ţintă? 

Care este mediul în care îmi desfăşor activitatea? 

Dispun toţi elevi de conexiune la internet? 

Deţin toţi elevii dispozitivele necesare desfăşurării orei de predare? 

Care sunt competenţele dezvoltate până în momentul actual? 

Ce doresc ca ei să ştie până la finalul orei? 

Ce au nevoie să înveţe? 

Care este obiectivul ţintă pe care îl urmăresc? 
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Ce conţinut este dorit? 

Care sunt resursele pe care eu le am? 

 

• Designul: stabilirea secvenţelor orei care urmează a fi desfăşurate, pe baza 

obiectivelor stabilite, resurselor de care dispun, activităţilor pe care doresc să le fac 

Ce doresc să realizez cu această oră de predare? 

În ce punct au ajuns elevii mei? 

Care sunt obiectivele secvenţiale ale instruirii? 

Ce modalităţi de evaluare folosesc? 

Care sunt activităţile pe care aleg să le fac? 

Care sunt secvenţele orei predate? 

Ce tipuri de resurse online/ tradiţionale voi include? 

 

• Dezvoltarea: momentul în care se conturează conţinutul şi materialele 

Pot să-mi adaptez resursele deja existente la predarea online? 

Pot adapta activităţile folosite anterior la noul context? 

Este necesar să caut resurse noi şi să gândesc alte activităţi? 

Cum pot lega resursele de activităţile predate? 

Care este informaţia pe care o transmit eu? 

 

• Implementarea: instruirea propriu zisă a elevilor cu ajutorul cursului creat 

Cum decurge ora de predare? 

Ce dificultăţi am întâmpinat eu? 

Ce dificultăţi au întâmpinat elevii? 

S-a transmis cu succes informaţia către elevi? 

Am reuşit să ajung la elevi prin conţinutul predat? 

Ce pot îmbunătăţi? 

 

• Evaluarea: se analizează rezultatele obţinute prin mijloace de evaluare 

Am îndeplinit obiectivele stabilite? 

Cât de eficient a fost cursul 

Ce pot îmbunătăţi? 

Care este părerea elevilor cu privire la conţinutul transmis? 

Ce a lipsit (din punctul meu de vedere)? 
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Ce a lipsit din (din punctul elevilor de vedere)? 

Cum pot face mai bine? 

 

Deși poate părea mult și greu de aplicat la început, odată ce există un model, 

o hartă pe care să ți-o concepi şi după care să creezi, implementezi şi analizezi 

propria activitate de predare, acest lucru devine o rutină. Părerea elevilor se poate 

obţine la finalul orei în 2- 3 minute, iar aceasta va ajuta cadrul didactic să îi 

descopere, să afle ce anume le place şi ce nu, astfel încât orele viitoare să aibă un 

mai mare succes, iar ei să simtă plăcere în ceea ce fac. 

Activitatea desfăşurată de noi, cadrele didactice, în această perioadă îşi va 

lăsa amprenta asupra elevilor, dar şi asupra noastră. Aceştia vor avea un model în 

noi, un model de adaptare, de ambiţie, de perseverenţă, de perfecţionare, de 

îmbunătăţire, pe care îl vor putea urma sau cel puţin de care îşi vor putea aminti în 

momentele dificile pe care le vor întimpina de-a lungul vieţii sau al carierei pe care 

aleg să o urmeze. Implicarea noastră şi atenţia pe care o oferim atât elevilor cât şi 

activităţii de predare, faptul că ne pasă şi că încercăm să aducem actul educativ 

mai aproape de ei, în ciuda perioadei grele în care ne aflăm, consider ca un efort 

răsplătit prin feedback-ul primit în fiecare zi de la elevii noştri. 
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ROLUL INTERNETULUI ÎN EDUCAȚIA TINERILOR 
 

Prof.  Înv. preșcolar RUSU ADRIANA - LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA 
PETROȘANI 

 

 

Cultura digitală din viața tinerilor în prezent a înregistrat cresteri rapide, 

internetul contribuind în bună măsură la procese de informație si 

comunicare.Instrumentele digitale utilizate de către profesorul învățământului 

preșcolar la grupă sau pentru derularea activităților on-line salvează timp și energie 

captând ușor atenția preșcolarilor.Profesorii trebuie să urmărească gradul de 

interacțiune ,de comunicare și dezvoltarea competențelor.Datorită instrumentului 

Wordwall am putut crea jocul unei activități numită ,,Întâlnirea de dimineață” , cu 

Jigsaw puzzle am reușit să ne dezvoltăm creativitatea,răbdarea,concentrarea și 

precizia , instrumente care au avut un impact mare la preșcolari.Instrumentele de 

învățare on-line reprezintă nu doar instrumente de lucru ci și instrumente pentru 

crearea unui mod de gândire diferit.Procesul de predare-învățare-evaluare este 

necesar să fie focalizatasupra acurateții rezolvării unor problem , puterea de 

concentrare , rezistenta la effort intellectual  , creativitate si lucru în echipă.pe lângă 

avantajele pe care le oferă internetul celor mici cu surse aproape inepuizabile de 

informații adduce cu sine și o serie de pericole.Destul de important este faptul ca 

mulți furnizori de internet oferă o lipsa exacta a site-urilor accesate de computere. 

Cu toate acestea copii trebuie să se bucure de o copilarie normală, frumoasă, 

liniștită chiar si în epoca internetului. 
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FEEDBACK-UL  ÎN ACTIVIȚĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE 
 

Prof. Şarpe Alina, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroşani 
Prof. Doroţan Manuela, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan 

          
        Feedback-ul este o reacție, un răspuns la un  comportament sau acțiune și are 

drept scop menținerea unui echilibru pentru îmbunătățirea activităților următoare, 

fiind un mijloc care ar trebui să ajute profesorul să poată adapta modul de predare 

și metodele pe care le folosește astfel încât elevii să aibă parte de o educație 

potrivită nevoilor lor. În cazul activităților de învățare online, oferirea și colectarea 

de feedback este o activitate complexă, fiind dificil pentru un profesor să observe 

ceea ce au înțeles elevii și ce nu, deoarece de multe ori ecranele inhibă 

comunicarea autentică sau elevii blochează accesul la contactul vizual. 

        Profesorul trebuie să ofere și să colecteze feedback pe tot parcursul învățării 

la distanță. El le poate cere elevilor să își exprime părerea despre modul în care 

subiectul discutat a fost prezentat și impactul pe care l-a avut asupra lor.  

Obiectivele majore ale acordarii feedback-ului pot fi: 

• crearea unui mediu de învățare pozitiv;  

• evaluarea continuă a progresului elevului;  

• sprijinirea elevilor și implicarea activă a acestora în procesul propriu de 

învățare;  

• facilitarea viitoarelor planificări. 

Oferirea și colectarea de feedback se poate face prin mai multe moduri: 

• prin aplicarea de chestionare: pot fi formulare Google docs, chestionare de 

pe platformele de lucru, trimise pe mail, pe grupuri de whattsapp etc.;  

• din discuții telefonice sau pe platforme (Whatsapp sau Zoom); 

• din discuții libere cu elevii pe platfome ca Zoom sau Teams elevii povestesc 

cum se simt, ce fel de activități au avut, ce succese au avut sau ce obstacole 

au întâmpinat; de asemenea profesorul îşi poate manifesta acordul sau 

dezacordul în legătură cu răspunsurile elevilor fiind o modalitate prin 

intermediul căreia se pot aduce nuanţări sau explicitări suplimentare unei 

probleme sau unui subiect. Eficienţa acestei modalităţi va fi cu atât mai mare 

cu cât ea se va realiza cu mai multă promptitudine, aşadar producându-se 

imediat după un răspuns al elevului sau după o anumită situaţie de învăţare. 
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• prin folosirea unor platforme ca Padlet sau Kahoot; elevii pot posta la finalul 

unei activități feedback anonim; opțional, pot participa la sondaje de opinie 

privind o activitate; 

• personalizat cu o înregistrare vocală adresată unui singur elev sau atașate 

resurse online utile pentru elevii care au dificultăți. 

       Există două condiții esențiale ale eficienței feedback-ului și anume, pe de-a 

parte, ca profesorul să cunoască nivelul de dezvoltare a elevilor săi și unde ar trebui 

să ajungă cu ei, iar pe de altă parte, ca elevii să știe foarte clar unde se poziționează 

și la ce nivel ar trebui să se situeze. Nivelul/ stadiul în care se află un elev poate fi 

depistat relativ ușor prin teste, dar mai departe, pentru a ajunge „acolo unde ar 

trebui să ajungă”, este nevoie de o atenție deosebită acordată „resurselor” elevului. 

Totodată, elevii ar trebui să cunoască ce traseu au de parcurs, pentru că astfel vor 

înțelege care sunt obiectivele, pașii de parcurs și resursele pe care trebuie să le 

aloce. Feedback-ul utilizat corect, oferit la momentul potrivit și receptat 

corespunzător crește motivația și gradul de implicare, aduce confirmarea (sau 

sugerează direcții de îmbunătățire) legată de modul în care s-a procedat.  

Hattie (2012) consideră că este nevoie ca feedback-ul să țină cont de 3 întrebări la 

care elevul trebuie să-și răspundă. 

Cele trei întrebări ale feedback-ului sunt: 

Spre ce mă îndrept? 

Cum voi ajunge acolo? 

Ce urmează? 

Cel mai important în cadrul feedback-ului este ca el să nu cauzeze reacții 

negative. El își propune să schimbe unele atitudini și comportamente, însă în câteva 

cazuri, efectul poate fi tocmai invers, iar acele comportamente sau atitudini să 

rămână la fel. Din acest motiv, se pot lua în calcul două tipuri de feedback:  

Feedback-ul constructiv încurajează exprimarea liberă a opiniilor și 

expunerea problemelor pe față;  

Feedback-ul echilibrat în vederea nuanțării lucrurilor bune din anumite 

aspecte analizate. 

Feedback-ul constructiv apare din dorința de a ajuta persoana căreia îi este 

adresat să evolueze, este concentrat asupra unui comportament specific sau 

asupra unei acțiuni, este formulat astfel încât stările emoționale să nu influențeze în 

mod semnificativ mesajul și se referă la lucrurile care pot fi îmbunătățite în viitor.  
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Pentru a colecta feedback de calitate (dar și ca oportunitate de oferire de feedback), 

profesorul  poate să încurajeze discuțiile libere și să-i ajute pe elevi să 

conștientizeze procesul prin care trec, să-i sprijine în transformarea experiențelor 

online în învățare eficientă. 

          Un feedback transmis online are mai multe avantaje: 

• mai mult timp pentru a compune un feedback scris cu atenție și detaliat; 

• abilitatea de a comunica în privat cu oricare elev, în parte; 

• imagini și videoclipuri pentru a susține comentariile și explicațiile; 

• folosirea acestuia cu regularitate conduce la o învățare eficientă, ce se poate 

remarca nu numai la nivel de conținut, ci și la nivelul metodelor și tehnicilor. 

          Feedback-ul are un dezavantaj major pentru profesor: este mare consumator 

de timp. Astfel, este necesar ca profesorul să aloce timp pentru: a afla care este 

nivelul elevilor, care sunt abilitățile și aptitudinile acestora, unde trebuie să ajungă, 

unde pot ei să ajungă din punctul de vedere al performanței. Și toate acestea doar 

într-o etapă premergătoare momentului în care feedback-ul poate fi acordat. De 

asemenea, crearea contextului în care elevul să se simtă în siguranță atunci când 

primește feedback necesită alocarea unui interval de timp ce nu poate fi prevăzut 

cu exactitate, din cauza variabilelor de natură umană. 

         Deși multor elevi, această parte de feedback li se pare inutilă, ea de fapt are 

o pondere majoră în actul educațional. Pe baza acesteia se bazează continuitatea 

eficientă a parcursului educațional, care tinde spre reușita elevilor în a cunoaște cât 

mai multe din ceea ce se predă și ca aceștia să poate aplica în diverse situații ceea 

ce au învățat.  

        Feedback-ul identifică punctele forte și punctele slabe, prin remarci verbale 

sau scrise, ghidându-l pe elev în a dezvolta noi idei și concepte. Acesta este vital în 

accelerarea progresului elevului. Totodată afectează pozitiv comportamentul clasei. 

Fie ca este vorba de feedback-ul din sala de clasa, fie ca este vorba de cel online, 

el trebuie sa fie parte integrantă a procesului educațional.  

 

 

Bibliografie: 

Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. 

London: Routledge. 
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Online:https://www.sucitoruldeminti.ro/atelier-didactic/feedback-ul-in-clasa-de-

elevi/  

Online:https://www.traininguri.ro/ce-inseamna-feedback/  

Online:https://gutenberg.ro/feedback-in-educatia-digitala-metode-de-feedback/ 

Online:https://isor.ro/2021/01/06/de-ce-feedback-ul-este-mai-important-decat-

notarea/ 

Online:http://www.isjiasi.ro/documente/activitati%20extrascolare/Dirigintele,%20an

trenor%20de%20zbor.%20Ghid%20de%20calatorie...prin%20dirigentie.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

ROLUL INTERNETULUI ÎN EDUCAȚIE 
 

Prof. Sfia-Merei Ramona-Georgiana- Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” 
Petroșani 

Prof. Moruș Magdalena Amalia - Liceul Tehnologic ,,Dimitrie 
Leonida”Petroșani 

                                

           Ultimele trei decenii au adus cu sine o dezvoltare uriașă a tehnologiei 

informației și comunicațiilor iar apariția și proliferarea internetului a făcut posibilă 

crearea unor rețele globale complexe de comunicare și colaborare. Aceste noi 

tehnologii au transformat felul în care învățăm, comunicăm și lucrăm - au 

transformat fundamental modul în care trăim. Această evoluție a adus cu sine 

oportunități și beneficii diverse din punct de vedere economic și social, dar și apariția 

unor noi provocări. Una dintre aceste provocări este faptul că, deși Internetul nu a 

fost gândit avându-i pe copii în minte, o mare parte din utilizatorii acestui mediu sunt 

chiar aceștia. Copiii au nevoi și vulnerabilități specifice ce trebuie să fie recunoscute. 

Utilizarea Internetului de către copii și tineri, într-o manieră creativă, utilă și sigură 

reprezintă o preocupare permanentă . 

Date fiind oportunitățile pe care Internetul le oferă în accesarea cunoștințelor, 

comunicare și participare, beneficiile pe care accesarea lui le poate avea în 

https://www.sucitoruldeminti.ro/atelier-didactic/feedback-ul-in-clasa-de-elevi/
https://www.sucitoruldeminti.ro/atelier-didactic/feedback-ul-in-clasa-de-elevi/
https://www.traininguri.ro/ce-inseamna-feedback/
https://gutenberg.ro/feedback-in-educatia-digitala-metode-de-feedback/
https://isor.ro/2021/01/06/de-ce-feedback-ul-este-mai-important-decat-notarea/
https://isor.ro/2021/01/06/de-ce-feedback-ul-este-mai-important-decat-notarea/
http://www.isjiasi.ro/documente/activitati%20extrascolare/Dirigintele,%20antrenor%20de%20zbor.%20Ghid%20de%20calatorie...prin%20dirigentie.pdf
http://www.isjiasi.ro/documente/activitati%20extrascolare/Dirigintele,%20antrenor%20de%20zbor.%20Ghid%20de%20calatorie...prin%20dirigentie.pdf
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dezvoltarea abilităților necesare secolului XXI, dar și sfera extinsă de riscuri și 

pericole la care copiii pot fi expuși, considerăm esențial ca deciziile pe care le luăm 

pentru tânăra generație să fie bazate pe nevoi reale și date actuale. Într-o societate 

în care tehnologia evoluează zilnic și copiii au acces de la vârste din ce în ce mai 

mici la dispozitive digitale, este necesar să ne adaptăm noilor provocări în ceea ce 

privește dezvoltarea abilităților cognitive și socio-emoționale ale copiilor. Datorită 

evoluției sale rapide și a numărului de utilizatori ce a crescut constant, atât la nivel 

internațional, cât și în România, folosirea internetului și a noilor tehnologii este un 

domeniu cu o dinamică deosebită. În ceea ce îi privește pe copii, accesul lor la 

Internet și la dispozitive mobile se face de la vârste din ce în ce mai mici. Acest 

aspect, asociat cu proliferarea aplicațiilor al căror indicatori de succes sunt atenția 

și timpul petrecut online de utilizatori, creează o nevoie stringentă de date sociale 

actuale cu privire la acest subiect. 

            Internetul în viața unui adolescent este un mijloc de cunoaştere a 

informaţiilor necesare atât pentru școala cât și pentru cultura generală. Totodată 

acesta poate fi un mijloc de relaxare sau chiar de comunicare.Avantajele internetului 

in educația elevilor sunt rapiditatea ,surse diverse și numeroase,informații din orice 

domeniu. 

Timpul în care găsești informația pe care o cauți este important. Astfel este 

un proces lung să cauți informația într-o carte comparativ cu a căuta pe internet 

unde gasești un răspuns în câteva secunde chiar din mai multe surse și nu doar din 

una. Așadar internetul este util în economisirea timpului care pentru toți este destul 

de limitat, mai ales in viața unui elev. 

Unul dintre cele mai mari avantaje ale internetului este diversitatea pe care 

ți-o oferă în orice domeniu, acest fapt fiind util în strângerea mai multor informații și 

o informare mai bună. 

Indiferent dacă elevul caută pentru a se documenta pentru școala sau pentru 

sine acesta poate găsi informații în orice domeniu s-ar gândi făcând astfel realizarea 

temelor mai ușoară și rapidă, chiar învățând lucruri noi căutând de unul singur. 

Dezavantajele internetului în educația elevilor sunt dependența, nesiguranța, 

influențele negative. 

Dependenţa este produsă de zecile de site-uri de socializare sau jocuri unde 

tinerii se pierd şi uită să mai părăsească internetul.Identitatea virtuală nu coincide 

întotdeauna cu cea reală.Accesul la internet este permis oricui, indiferent de vârstă, 
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indiferent de pricepere și experiența în domeniul informatic.Informațiile personale 

nu sunt întotdeauna în siguranță. 

Aceste lucruri pot duce chiar la hărțuirea copilului ,aceștia având posibilitatea 

de a intra în contact cu persoane cu intenții rele.                                 

              Un dezavantaj al internetului ar fi faptul că, informaţiile nu sunt întotdeauna 

selecţionate şi copilul este vulnerabil în faţa mai multor pericole. Unul dintre acestea 

este expunerea timpurie la pornografie ce poate avea consecinţe grave. Pe lângă 

materialele cu conţinut obscen, se găsesc foarte multe site-uri şi materiale care 

încurajează sau promovează violenţa şi care îi influenţează uşor pe cei mai 

vulnerabil. 

Tot la capitolul beneficii ale utilizării internetului ar putea intra şi concluziile la 

care au ajuns anumiţi cercetători şi anume că internetul stimulează dezvoltarea 

cognitivă şi psihosocială, jocurile pe calculator îmbunătăţesc orientarea vizual-

spaţială, timpul de reacţie şi atenţia.                

              Totodată, unele cercetări arată ca utilizarea frecventă a motoarelor de 

căutare îi face pe copii mai pricepuţi în a-şi aminti unde găsesc informaţiile de care 

au nevoie în loc de a fi nevoiţi să memoreze informaţiile în sine. Astfel, creierul 

nemaifiind ocupat cu memorarea unei mari cantităţi de informaţii, poate să se 

angajeze şi să aloce mai mult timp altor procese precum gândirea critică şi 

rezolvarea de probleme. 

               Concomitent, timpul îndelungat petrecut online poate avea consecinţe 

grave asupra sănătăţii fizice cât şi mentale, precum: deprivarea de somn, oboseală 

cronică, izolare, scăderea interesului şi neglijarea activităţilor legate de şcoală şi a 

timpului petrecut alături de familie şi prieteni. 

                 Așadar putem spune că efectele internetului asupra copiilor ţin foarte 

mult de modul în care este utilizat. Prin urmare, folosirea frecventă a internetului de 

către copii poate fi şi dăunatoare. 

 

 

 

 

 

INTEGRAREA TEHNOLOGIEI ȘI INSTRUMENTELOR DIGITALE LA CLASĂ 
 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

71 
 

Prof.  înv. primar Silveșan Nicoleta - Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” 
Petroșani 

 

 Nu mai este un secret pentru nimeni, că trecerea la învățământul on line a 

însemnat  o provocare uriașă pentru toți factorii implicați, dar mai ales pentru elevi, 

profesori și părinți. Ne-am trezit peste noapte puși în fața unei situații pe care nici 

măcar nu ne-am imaginat-o, aruncați în apă și obligați să învățăm să înotăm, fără 

colac de salvare, dacă  mi se permite o comparație. Modul în care am reacționat, în 

care am reușit să ne mobilizăm și să găsim soluții, pentru noi și pentru elevii noștri, 

a reprezentat cheia succesului. 

 Personal am acceptat provocarea, cu dorința de a mă perfecționa, de a 

învăța, de a mă prezenta în fața elevilor mei pregătită și de a învăța în continuare. 

Mi-au fost de un real folos resursele puse la dispoziție de platforma Indreptar digital, 

de care știam deja și pe care începusem să le folosesc la clasă înainte de trecerea 

în on line, ceea ce a reprezentat un avantaj pentru mine și pentru elevii mei, pentru 

că deja eram familiarizați cu folosirea unor aplicații pe mobil. Cel mai greu mi-a fost 

cu unii părinți, să-i conving să le dea copiilor telefoane inteligente și care să aibă și 

internet, dar copiii (elevi de clasa a IV-a),  m-au surprins ajutându-se între ei și 

dându-și internet prin hotspot. Nu vă mai spun cât de încântați au fost când am 

început să instalăm aplicații și să le folosim în cadrul lecțiilor. Nu mai exista copil 

neatent, distras sau distrat, copil plictisit sau care să nu fie activ la lecții. A fost un 

wow pentru copii dar și pentru mine,  care descopeream cu bucurie cum timpul 

parcă nu ne mai ajungea, cum orele și pauzele se legau, cum interesul, curiozitatea 

și bucuria cu care participau la lecții erau molipsitoare. 

 Prima aplicație instalată și folosită a fost Quik, când după vacanța de iarnă,  

copiii au povestit cum și-au petrecut vacanța, realizând videouri cu fotografiile din 

telefon, pe care le-au prezentat colegilor pe smartboard. Apoi nu a mai fost disciplină 

sau moment al lecției în care să nu integrăm joculețe, teste, sau aplicații on line. Mi-

au fost de ajutor și grupurile de învățători de pe facebook și altruismul colegilor care 

împărtășeau din experiența și cunoștințele lor și de la care am învățat foarte mult, 

apoi participarea la numeroase webinarii. 

 În tot ceea ce am realizat la clasă, fizic sau în on line, am încercat să găsesc 

răspuns la următoarele întrebări: 
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• Cum pot pregăti lecții cât mai experiențiale, care să încurajeze învățarea 

centrată pe elev și reflecția la clasă? 

• Care sunt modelele la care pot apela în proiectarea experiențelor online și 

mixte de învățare? 

• Ce înseamnă pentru mine rolul de profesor ca facilitator al învățării? 

• Cum îi ajută pe elevi integrarea la clasă a fiecărui instrument? 

• Cum îmbogățesc activitățile de învățare pentru elevii mei prin folosirea zilnică 

a tehnologiei? 

 •          Cum mă asigur că elevii mei înțeleg ceea ce învață, că sunt conectați cu 

ceea ce învață? 

•            Cum mă pot folosi de tehnologie pentru a face evaluarea interesantă, 

plăcută, cu feedback imediat? 

Și răspunsul l-am găsit în tehnologie și în instrumentele digitale pe care le-am folosit:  

Aplicații grafice: Wordart, Canva, WordCloud 

Aplicații video: ChatterKid, Quik Go Pro, Stop Motion 

Cărți digitale: Book Creator, Story Jumper 

Jocuri și fișe interactive: Wordwall, Liveworksheets, Kahoot, Jigsawplanet 

Evaluare: Kahoot, Quiziz, Wordwall, Edpuzzle 

Explorarea naturii: Google Maps, Google earth, Explore.org, geogra.ro 

 Toate lecțiile on line le-am desfășurat pe platforma Zoom, începând din prima 

săptămână de după închiderea școlilor. Am folosit tabla interactivă Jambord de la 

google, dar și whiteboard.fi, pentru ca și elevii să poată scrie la tablă și să pot verifica 

ceea ce au lucrat. 

 Anul aceasta școlar a venit cu o nouă provocare, lecții on line la clasa 

pregătitoare după mai puțin de două luni de școală față în față, cu copii care nu 

aveau device uri proprii, deci era nevoie de telefoanele părinților, în cele mai multe 

cazuri. Din fericire, am părinți implicați, conștienți de rolul lor, gata să ofere sprijin, 

înțelegători, așa că am reușit să ne facem treaba cum trebuie. Copiii s-au descurcat 

foarte bine, singurele probleme fiind cele cauzate de lipsa/ căderea semnalului sau 

penele de curent. Chiar dacă timpul a fost mai scurt în on line decât fizic,am reușit 

șă învățăm literele, copiii știu deja să citească, să scrie și să socotească. Foarte 

utile au fost auxiliarele de la editura Edu, deoarece au venit însoțite de cd-uri care 

conțin lecții, jocuri și cântece, toate atractive pentru copii, iar eu am putut lucra în 
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paralel cu ei. Am integrat, bineînțeles, jocuri, filmulețe și cântece de pe youtube, 

reușind să le captez și să le mențin atenția. 

 Cel mai mult am utilizat anul acesta platforma wordwall unde am abonament, 

astfel că am putut să-mi creez resurse proprii, peste 100, deoarece s-a pretat cel 

mai bine vârstei elevilor mei. Este o platformă foarte ofertantă deoarece poate fi 

utilizată pentru a crea activități atât interactive, cât și imprimabile. Cele mai multe 

dintre cele peste 20 de șabloane  sunt disponibile atât în versiunea interactivă, cât 

și imprimabilă. Cele interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru web, 

precum computer, tabletă, telefon sau tablă interactivă. Pot fi redate individual de 

către elevi sau coordonate de profesori, iar elevii ajung pe rând în fața clasei. Cele 

imprimabile pot fi imprimate direct sau descărcate ca fișier PDF. Ele pot însoți 

activitățile interactive sau independente. Șabloanele interactive pot fi prezentate în 

diferite teme. Fiecare temă schimbă aspectul cu diferite grafice, fonturi și sunete, 

ceea ce le face atractive și evită plictiseala. Un alt avantaj este și acela că toate 

exercițiile pot fi distribuite ca teme elevilor, aceștia primind feedback imediat ce 

termină de rezolvat, rezultatele fiecărui elev fiind înregistrate și puse la dispoziția 

profesorului, cu număr de răspunsuri corecte/greșite, timpul de lucru, clasament, 

ora la care s-a lucrat. Profesorul poate selecta un termen până la care se poate 

rezolva/trimite tema. 

 Am folosit și aplicația jigsawplanet unde am creat puzzle-uri pentru toate 

literele alfabetului și pentru cifre, pe măsură ce acestea erau învățate, fiind un mod 

atractiv prin care elevii și-au putut fixa literele/cifrele învățate.  

 În concluzie, tehnologia și instrumentele digitale pot fi de mare ajutor, folosite 

când, cum și cât trebuie. 

       

 

 

 

 

ȘCOALA ONLINE - O PROVOCARE PENTRU PROFESORI 
 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

74 
 

                       prof. SIMULESCU IULIANA - Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva 
 

 
             Odată cu declanșarea pandemiei COVID-19, pentru a evita răspândirea sau 

contaminarea cu virusul SARS-COv-2 una dintre măsurile luate a fost continuării 

învățării de acasă, în sistem online. În acest caz profesorii au încercat să găsească 

soluții optime pentru a putea să asigure o informare corectă privind normele de 

conduită responsabilă, dar și în asigurarea suportului teoretic, practic a continuării 

parcursului școlar, conform programelor școlare în vigoare. 

             În  această perioadă s-a pus accentul pe găsirea unor soluții care să atragă 

cât mai mulți elevi la lecțiile online, pe comunicare, păstrarea bunei dispoziții, de a 

descoperii cauza pentru care unii elevi nu pot participa (poate nu au instrumente de 

lucru, conexiune la internet, etc.). Noi cadrele didactice am devenit autodidacți în 

această perioadă, am depus eforturi pentru a găsi soluțiile cele mai bune astfel încât 

să păstrăm contactul cu cât mai mulți elevi, în condițiile date. Prima provocare a fost 

să ne putem conecta cu elevii care nu mai veneau în sala de clasă ci erau împrăștiați 

și izolați în propriile lor case, de aceea, am fost sfătuiți și ajutați de colegii de 

informatică, am urmărit tutoriale care explicau modul în care trebuie să se lucreze 

pe diverse platforme educaționale precum Google Classroom, Asq, Zooom și altele 

care permit gestionarea claselor, a resurselor de învățare și a progresului școlar. În 

cazul meu, școala a optat pentru platforma Google Classroom, unde elevii și 

profesorii au primit adrese de email conform SIIR și am pornit la organizarea pe 

structuri de tip clasă. 

                 În cadrul aplicației, în calitate de cadru didactic, am posibilitatea să adaug 

materiale precum: prezentări power point, videoclipuri, link-uri, să creez diferite 

documente, ceea ce mi se pare ca fiind o facilitate importantă.  

                Model de lecție postată pe platforma google classrom la clasa a X-a, unde 

am încărcat pentru elevi schema lecției, dar și videoclipuri de pe YouTube, sau mici 

documentare științifice și uneori curiozități.  
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                 Alături de teorie este nevoie și de explicațiile profesorului de aceea un alt 

avantaj al platformei este faptul că se pot genera videoconferințe cu toții elevii clasei, 

pe Google Meet, unde se pot prezenta materiale din calculatorul propriu, de pe site-

uri (https://learningapps.org/display?v=p3ff7fokt21), YouTube, posibilitatea de a 

scrie pe o tablă, de a distribui lecții digitale dar și o interactivitate mult mai bună.  

 

 

               Învățământul online este în general, un învățământ individual, în fața 

calculatorului, unde elevul primește lecții, materiale de studiu pe care le accesează 

de câte ori are nevoie și are un timp limitat pentru a răspunde cerințelor formulate 

de către profesor.  

              În opinia mea, viitorul nu aparține exclusiv învățământului online, va fi o 

simbioză între clasic și modern, între tehnologie și tabla de la clasă, între 

tradiționalismul profesorilor și creativitatea acestora în folosirea tehnologiei pentru 

a ușura accesul elevului la informație. Deși în acest moment este o perioadă cu totul 

neobișnuită, este și o provocare pentru toate cadrele didactice, dar și pentru 

https://learningapps.org/display?v=p3ff7fokt21
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profesorii de biologie, în special: acum, mai mult ca oricând, e nevoie de adaptare 

și de colaborare. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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2. https://www.youtube.com/results?search_query=organele+de+simt 

 

 

 

 

 

BENEFICIILE ACTIVITĂȚILOR ONLINE ÎN EDUCAȚIA TINERILOR 
 

Prof. Sîrbu Cristina - Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 
  

  

 Învățământul on-line prezintă în mod egal avantaje și dezavantaje în ceea ce 

privește implementarea lui. De voie, de nevoie educația a fost transferată în zilele 

pandemiei pe platformele on-line și toți au trebuit să se adapteze destul de rapid la 

această alternativă. 

 Cert este că, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, 

învățământul online pare singura posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie 

să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. În învățământul privat lucrurile 

stau ceva mai bine, căci acolo există resurse financiare mobilizate mai bine. 

 Avantaje ale sistemului de învățământ online:  

– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort 

fizic îndelungat și riscant, mai ales cei care fac naveta, cei care trec printr-un trafic 

aglomerant; 

 – existența unor școli fără încălzire, fără grupuri sanitare  

– se evită bullyingul, o problemă tot mai intensă în școli și licee;  

– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este 

mai interactiv  

 – se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică;  
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– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program 

mai flexibil; – se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi – o problemă în 

unele școli urbane în special;  

– teoretic, copiii din mediul rural pot avea acces la învățători și profesori mai buni, 

care altfel nu erau dispuși să facă naveta; de asemenea, au acces în general la 

resurse mai complexe în mediul online; 

 – dacă se realizează programe și alte resurse digitale interactive, avizate de 

sistemul educațional, acestea pot uniformiza modul de predare;  

– părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare 

și la teme, pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară  

– copiii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult  

 – copiii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, căci lucrând de 

acasă au toate caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei; 

 – se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de 

manualele în format fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind 

utilizate de mai multe generații de copii); 

 Peste tot am văzut că preocuparea a existat  chiar din primele zile ale 

carantinei. În mod neorganizat la început, profesorii s-au străduit să  trimită 

materiale, fișe de lucru. După un timp a început să se sesizez și o formă de 

organizare, inclusiv solicitarea de liste cu posibilitățile elevilor:  au/n-au internet, 

au/n-au computer, tabletă.  

 Secolul comunicării și al revoluției tehnologice a adus după sine o dezvoltare 

a mediilor de comunicare online, care au devenit repede una dintre cele mai 

populare și mai larg răspândite moduri de interacțiune socială. În timp ce pentru 

unele persoane comunicarea online reprezintă o prelungire, o completare a relațiilor 

formate față-în-față și un mod de a extinde cercul relațiilor deja existente, pentru 

altele, mediul online înlocuiește interacțiunea tradițională, față-în-față, oferind 

protecție de riscurile pe care situațiile sociale directe le aduc. 

 O lume nouă se întrezărește la orizont, iar în ce măsură se va și instaura 

rămâne să descoperim. O latură a acestei lumi posibile este și educația, transferată 

în zilele pandemiei pe platformele on-line. Profesori și elevi, de toate vârstele, dar 

si părinți, fiecare din casele lor, încearcă un nou tip de socializare și de interacțiune, 

pentru a duce școala mai departe. Pentru unii mai greu, pentru alții "floare la 

ureche", pentru unii aproape imposibil financiar sau tehnic, pentru alții o nimica 
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toată, lucrurile merg înainte intr-un deja devenit noul firesc, chiar dacă la viteze 

diferite. 

 Oricât de multe beneficii ar avea învâțământul on-line este obligatorie 

interacțiunea tradițională, față-în-față, deoarece retragere totală în spatele ecranului 

poate duce la o anxietate socială, care în timp nu va mai satisface nevoia de 

apartenență și contact social și va duce scăderea încrederii în abilitatea de a 

comunica cu ceilalți. 

În sistemul educaţional on-line, într-o societate viitoare, este nevoie de activități 

educative care să se desfășoare și în mediul on-line, activități ce stimulează 

creativitatea şi acest lucru este posibil prin realizarea unor cercuri de elevi. La nivelul 

școlii personal desfășor activitatea a trei cercuri de elevi: BioTEAM, Sanitarii 

pricepuți și Cu viața mea apăr viață-Protecție civilă. 

Având în vedere situația creată de această pandemie a trebuit să găsim metode și 

să creăm activități educative cât mai interesante, care să stimuleze prezența, 

creativitatea, implicarea elevilor, astfel prin aceste activități se poate promova și 

imaginea școlii. Având în vedere multitudinea de programe ce pot fi utilizate, care 

chiar atrag atenția elevilor și faptului că pot exista mulți invitați, care pot răspunde 

mai ușor prezenței, face ca aceste activități educative să devină atractive. Invitații 

din comunitatea locală pot promova mai departe activitățile desfășurate. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 

realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

 În cadrul acestor activități se folosește cu succes transdisciplinaritatea, deoarece 

în educaţie accentul trebuie să cadă pe conştientizarea învăţării, pe cooperare, pe 

o gândire critică şi de selecţie a informaţiilor. Transdisciplinaritatea apare ca o 

soluţie  la provocările lumii actuale, constituie un principiu ce trebuie aplicat, o 

modalitate de gândire si acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei și a vieţii 

economico-sociale. 

Ca profesor de biologie m-am străduit să găsesc argumente viabile pentru a 

convinge elevii, în calitatea lor de beneficiari ai acestor cercuri, că există o legătură 

determinată între tematica cercurilor şi toate celelalte discipline din planul de 

învăţământ. 

Motivarea elevilor prin folosirea mijloacelor tehnologice în cadrul orelor și activităților 

educative  vor crea o imagine pozitivă asupra școlii.  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 
 

Prof. înv. primar Șoacă Erika - Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni 
 

 

           Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri 

online spectaculoase, elevii din generația actuală rezonează cu aplicațiile de 

învățare online și din fericire, există produse educaționale create în acord perfect cu 

elevii erei digitale. 

           Predând la clasă simultană, aplicațiile online utilizate în perioada martie 

2020-2021, s-au dovedit foarte utile și după întoarcerea fizică la clasă. Elevii 

obișnuindu-se cu acest tip de învățare, după revenirea la clasă, metodele 

tradiționale au fost completate cu succes de aceste metode alternative, încurajând 

studiul și învățarea. 

           Resursele utile pe care le-am folosit în activitatea online su fost: 

www.manuale.edu.ro – manuale digitale pentru toate clasele și disciplinele 

Google Jamboard și Whiteboard, pentru table interactive. 

Quizzez – pentru crearea de teste interactive. 

Chatter Pix kids - aplicație de editare foto, prin care am dat voce unor imagini. 

Genially – platformă educațională prin care am creat jocuri atractive, de recapitulare 

a noțiunilor învățate. 

https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-in-romania
https://www.libertatea.ro/lifestyle/publicitate-avantaje-si-dezavantaje-ale-invatamantului-online-in-romania
http://www.contributors.ro/editorial/inva%C8%9Bamant-online-despre-frustrari-%C8%99i-ale-lucruri-in-contra-parerii-generale/
http://www.contributors.ro/editorial/inva%C8%9Bamant-online-despre-frustrari-%C8%99i-ale-lucruri-in-contra-parerii-generale/
http://www.manuale.edu.ro/
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WordArt – pentru crearea de imagini și hărți mentale, în vederea fixării cunoștințelor. 

Wordwall- exerciții interactive, utilizabile de la introducerea cunoștințelor, până la 

fixarea acestora, sau chiar crearea unor energizere. 

Liveworkshets – pentru evaluări interactive, foarte ușor de completat de către elevi. 

Learningapps – crearea de rebusuri, fișe de muncă individuală. 

           În continuare voi exemplifica modul în care am integrat resursele menționate 

mai sus, în activitatea de învățare.  

            Google Jamboard și Whiteboard au fost nelipsite de la activitățile sincron, 

desfășurate prin Zoom, apoi prin GoogleMeet. Utilizând o tabletă grafică, am reușit 

să realizez schițe de tablă în timp real cu explicațiile oferite elevilor, aceștia primind 

astfel și un suport vizual asupra activității de învățare. Jambord având funcția de 

inserare, atașarea imaginilor a fost foarte ușoară, realizabilă chiar și în timpul 

activității, de exemplu la explicarea unor cuvinte, noțiuni noi, singura condiție fiind o 

conexiune de Internet bună. De asemenea prin partajarea linkului de acces elevilor, 

acești au putut colabora în timp real la desfășurarea lecțiilor, realizând sarcini 

individuale sau de grup, în funcție de specificul temei abordate. Prin utilizarea 

tablelor intractive, învățarea a devenit creativă și captivantă.  

           Quizzez s-a dovedit foarte utilă pentru crearea de teste interactive, sub formă 

de joc. Am utilizat aplicația conectându-mă cu un simplu cont de Gmail, fără a mai 

avea nevoie de alte date de logare. Temele abordate în quizzuri au fost părțile de 

vorbire la clasa a 4-a, recunoașterea și citirea de litere pentru clasa I, operații de 

bază și fenomene ale naturii pentr clasa a 2-a. Am realizat de asemenea teste de 

evaluare la științe, în cazul acesta văzând în timp real rezultate elevilor, primind și 

o prelucrarea a datelor, imediat după finalizarea testului. Din acest punct de vedere 

aplicația mi s-a părut foarte eficientă în evaluare, cu toate că este foarte important 

de luat în considerare și conexiunea la Internet, aceasta influențând viteza de 

reacție a elevilor. Exemplu de test la disciplina Științe, clasa a 3-a, secția maghiară 

găsiți aici:  

https://quizizz.com/join/quiz/b4142bb24bbb2a21b739159971f9963f85cb47661f3b26e85c7

f6816fea01d7b/start?studentShare=true  
              Chatter Pix o aplicație gratuită, disponibilă atât în GooglePlay cât și în 

AppStore, a putut fi descărcată cu ușurință de elevi pe orice dispozitiv, telefon, 

tabletă, laptop. Cu ajutorul aplicației elevii pot da viață propriilor desene, prin 

înregistrarea unor mesaje scurte, de 30 de secunde. Am utilizat aplicația atât cu 

https://quizizz.com/join/quiz/b4142bb24bbb2a21b739159971f9963f85cb47661f3b26e85c7f6816fea01d7b/start?studentShare=true
https://quizizz.com/join/quiz/b4142bb24bbb2a21b739159971f9963f85cb47661f3b26e85c7f6816fea01d7b/start?studentShare=true
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elevii de clasa 1, a 2-a, cât și cu cei de clasa a 4-a. În cadrul orei de educație civică, 

elevii din clasa a 4-a au creat personaje prin desen, animându-le ulterior cu Chatter 

Pix și înzestrându-le cu propriile valori. Astfel, o temă de altfel dificilă de transmis 

micilor elevi, s-a dovedit a fi o lecție de succes, atunci când fiecare elev a reușit să-

și prezinte propriile valori cu ajutorul desenelor animate. La clasa 1 am realizat litere 

vorbitoare, astfel consolidarea pronunției și identificarea sunetelor noi a devenit mult 

mai atractivă pentru elevi.  

              Genially este o platformă educațională cu utilizabilitate ridicată, fie că 

vorbim de simple prezentări, mult mai atractive față de clasicul PPT sau noile 

escape-room-uri, care au devenit atât de populare în rândul copiilor. Cu ajutorul 

aplicației am realizat introducerea unor noi sunete și litere la clasa 1 (exemplu aici 

https://view.genial.ly/5fbb8d8a0f30a211da3fadfa/game-szavas-darts ), am exersat operații cu 

elevii clasei a 2-a (exemplu aici: https://view.genial.ly/5fad29d6f73eb10d450e2a31/game-action-

muveletek-termeszetes-szamokkal ), am creat planul unei activități cu ocazia Zilei Mondiale 

a Apei (https://view.genial.ly/605866e01e77ea0d0e1d3e75/interactive-content-a-viz-vilagnapja), 

realizând și activitățile de recapitulare semestrială cu ajutorul aplicației. Marele 

avantaj, din punctul meu de vedere este interactivitatea sporită, dezavantajul fiind 

că încă nu există interfață în limba română. 

              WordArt este o altă aplicație relativ ușor de utilizat și de elevi. Se pot realiza 

cu ajutorul acesteia imagini atractive, prin introducerea unor cuvinte într-un tabel și 

ulterior selectarea formei, culorii, dimensiunii literelor etc. Dezavantajul aplicației 

este că nu preia corect cuvintele cu diacritice, cu toate acestea elevii au realizat 

imagini interesante la fixarea cunoștințelor despre părțile de vorbire, caracteristicile 

poveștilor, textului epic sau a textului liric. Au realizat imagini cu trăsăturile lor 

pozitive în cadrul orei de dezvoltare personală/educație civică. 

              Wordwall este una din aplicațiile prin care se pot crea foarte ușor propriile 

resurse digitale, fie că vorbim de jocuri de cuvinte, chestionare, roată aleatorie, 

diagrame, găsește perechea, cuvântul lipsă, anagrame, adevărat sau fals etc. 

Dezavantajul platformei educaționale este că în varianta gratuită crearea de 

materiale este limitată la un număr de 5.  

               Una dintre cele mai mari provocări ale învățământului online s-a dovedit a 

fi evaluarea, însă pentru acest aspect am utilizat www.liveworksheets.com , cu 

ajutorul căreia am transformat tradiționalele evaluări pe suport hârtie în exerciții 

interactive și auto-corective. Elevii au avut acces cu un link la evaluări, acestea 

https://view.genial.ly/5fbb8d8a0f30a211da3fadfa/game-szavas-darts
https://view.genial.ly/5fad29d6f73eb10d450e2a31/game-action-muveletek-termeszetes-szamokkal
https://view.genial.ly/5fad29d6f73eb10d450e2a31/game-action-muveletek-termeszetes-szamokkal
https://view.genial.ly/605866e01e77ea0d0e1d3e75/interactive-content-a-viz-vilagnapja
http://www.liveworksheets.com/
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constând în exerciții de completare, alcătuire de perechi, sau chiar pronunție de 

sunete, cuvinte, existând și varianta de înregistrare audio a răspunsurilor. După 

trimiterea fișierelor de către elevi, acestea se salvau automat în căsuta profesorului, 

însă ele trebuiau descărcate în termen de 30 de zile, după acest timp, din rațiuni de 

stocare, devenint inaccesibile. 

              Learning Apps.org este o aplicație concepută pentru a sprijini procesul de 

instruire prin metode interactive. Modulele/exercițiile (denumite Apps)  existente pot 

fi integrate direct în conținuturile de învățare corespunzătoare, sau 

redactate/ajustate la necesitate, dar pot fi și elaborate online de utilizatorii. Aplicația  

LearningApps  are ca scop de a aduna module care pot fi reutilizate și de a le pune 

la dispoziția utilizatorilor. Aceste module nu conțin un scenariu concret de învățare, 

ci se axează exclusiv la partea interactivă. Exercițiile (Apps) se pot alcătui relativ 

simplu, urmînd instrucțiunile de pe site. Există numeroase modele care facilitează 

crearea acestora într-un timp relativ scurt, fiind și o interfață în limba română în 

lucru. Avantajul major al acestei aplicații este acela că se distribuie gratuit şi cu 

codul sursă deschis pentru utilizator, se integrează uşor în procesul de învăţămînt 

şi se adaptează foarte uşor pentru orice programă a oricărei discipline de studiu. 
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Prof. Stan Gabriela, Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani, Hunedoara 
 

Cum învață elevii mai bine: față în față sau online? O întrebare la care în 

urmă cu un an sau chiar mai mult răspunsul ar fi fost categoric: față în față. De ce? 

Deoarece în urmă cu doi ani consideram că poți învăța doar la școală, într-o sală 

de clasă unde profesorul scrie pe tablă, îți explică, ieși la tablă. Credeam că acasă 

aprofundezi, studiezi pentru a avea mai multe cunoștințe, dar în ultimul timp am 

realizat că învățarea se poate face atât în mediul online, cât și în celfață în față; 

depinde și disciplina pe care o predai. 

Eu, cred că mă număr printre norocoși deoarece predau limba engleză. În 

urmă cu trei ani făceam deja ore online; orele de listening, reading comprehension, 

gramatică (în laboratorul de informatică), dar elevii erau prezenți fizic, aveam control 

asupra lor, știam sigur că sunt atenți la ceea ce se întâmpla sau, în caz contrar îî 

puteam atenționa. Nu  am considerat că fac ceva ieșit din comun, erau ore absolut 

normale.  Poate de aceea trecerea la învățământul online pentru o perioadă mai 

lungă de timp nu mi s-a părut atâr de dificilă. Cu toate acestea, aveam unele temeri 

legate de predarea noțiuni noi online. Cum să poți face acest lucru? Cum să ai 

control asupra a ceea ce se întâmplă? Nu se poate, îmi spuneam. 

Dar...se poate și încă bine! Cu un plus de efort din partea profesorului, a elevilor, 

dar de multe ori și a părinților.  

La început a fost Zoom-ul. A trebuit să învăț multe lucruri deoarece 

competențele digitale pe care le dețineam nu erau suficiente, deci am început să 

studiez singură, să particip la cursuri și webinarii, toate online. Epuizant, mi-am 

spus, dar necesar.  

Copiii au fost captivați de tot ceea ce se întâmpla, dornici de a răspunde, de 

a mă învăța lucruri pe care nu le stăpâneam. Am învățat împreună, am descoperit 

platforme, modalități de predare eficientă online. 

Ce am observat? Elevii care învățau înainte de pandemia, învățau și online. 

Mai mult cei care la orele face to face erau timizi, au început să răspundă, să prindă 

curaj. Eram fascinată, însă durerea cea mare a fost legată de acei elevi pentru care 

școala era un loc unde veneau, fără a fi dornici de a dobândi vreo competență. 

Lucrurile stăteau cam la fel; invocau același motiv: ,,nu m-am putut conecta". 

Telefoane peste telefoane, părinți pe care nu îi interesa faptul că fiul/ fiica nu a 

participat la ore. Greu, foarte greu!  
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Încetul cu încetul ne-am familiarizat cu tainele online-ului, am reușit să ,,recuperez" 

toți elevii. 

A venit vara, alte cursuri, alte webinarii și vestea: vom folosi Google Meet; 

Bine, mi-am spus! A început școala, cursuri online și face to face. Ce poate fi mai 

bine? Elevii erau interesați, dornici de învățare, doar că cei care abia au reușit să 

promoveze, și-au pierdut interesul. Veneau la școală doar în săptămâna în care era 

grupa lor, iar când erau online, lipseau. 

În noiembrie a început adevărata ,,luptă", era deja prea mult. Am accesat tot 

felul de site-uri educative pentru a-i determina pe elevi să învețe. Chiar am făcut 

schimb de roluri, am fost elevă. Le-a plăcut această activitate, dar mie mi-a fost 

foarte greu. Atunci am realizat cât de obositor este să stai în fața monitorului cinci-

șase ore. Care a fost scopul acestei activități? Responsabilizarea elevilor și am 

reușit!  

Să fii profesor credeam adesea că este greu, însă acum pot spune că a fi 

elev nu e tocmai ușor; este obositor, stresant. Neavând contact vizual bun cu 

profesorul, semnalul la internet nefiind întotdeauna bun, pot să apară neînțelegeri. 

De aceea în sistemul online este necesar să faci totul cu mult mai multă 

responsabilitate. Lecția trebuie pregătită online, însă trebuie postată și în format 

word, pentru a evita eventualele neînțelegeri.  

Nu cred că putem pune bine în balanță învățământul online și cel face to face, 

clasic. Acest lucru depinde de disponibilitatea cadrului didactic spre nou, spre a 

preda altfel, spre a face totul altfel, spre realizarea unui stil propriu, diferit care să 

atragă elevi. Platformele și site-urile online pot fi folosite chiar și-n învățămîntul 

tradițional (fată în față), dar  depinde cât este cadrul didactic dispus să învețe, să 

transmită. 

Progresul sau regresul elevilor poate fi ușor observat și-n sistemul actual, 

asta presupunând evidența clară a situației școlare a fiecărui elev, legătura 

permanentă cu celelalte cadre didactice, cu consilierul școlar. Am constat progresul 

școlar la majoritatea elevilor.  Acesta poate fi vizualizat în Google Classroom (partea 

de grammar, writing -compositions, projects-).  

Acum pot spune cu mâna pe inimă că îmi place învățământul online, 

deoarece are multe avantaje, însă consider că acesta combinat cu cel face to face 

ar da rezultate mult mai bune, mult mai reale. Îmi lipsesc copiii, îmi lipsește zumzetul 

din timpul orelor, chiar și gălăgia din timpul pauzelor. 
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Voi continua să fac cu drag meseria pe care mi-am ales-o, indiferent că va fi 

online sau face to face. Este important să punem suflet în ceea ce facem, să căutăm 

modalități de a transmite cunoștințele noastre elevilor.  

În concluzie, aș spune că învățarea se poate realiza în orice mediu, atăta 

timp cât există voință din partea tuturor implicați în procesul instructiv- educativ. Eu, 

personal, optez pentru combinarea metodelor, însă aș prefera ca elevii să aibă o zi 

pe săptămână în care să 

facă ore doar online. De ce? 

Consider că este greu să fii 

dimineața online, apoi să 

mergi la cursurile față în 

fată.  

Oricum ar fi învățământul, 

procesul instructiv- educativ 

trebuie să se desfășoare cu 

maximă responsabilitate! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ȘCOALA ONLINE 
Prof. Stanc Ana - Liceul Teoretic “ Mircea Eliade”, Lupeni 

 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în 

sine este condiţionată de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: 
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să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne 

autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai 

eficientă şi de dorit de până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-

learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul deînvăţământ electronic (sau 

virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde predare – învăţare si 

tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 

concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin 

economia de timp pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie 

neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 

condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). 

Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea 

mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Pandemia ne- a impus școala online ca soluție. Dar acest lucru a fost, cu 

adevărat, o adevărată provocare atât pentru copii și parinti, cât și pentru profesori. 

Au apărut numeroase întrebări legate de această  modalitate de lucru cu elevii, 

opinii pro și contra . 

Care sunt avantajele școlii online? 

Școala online reduce riscul infectării populației cu virusul Covid-19, un virus 

extrem de contagios, în special în condițiile supra-aglomerării binecunoscute din 

școlile din România. Vorbim de mediul urban, desigur, adică acolo unde învață cea 

mai mare parte dintre copii. 

În țările civilizate școala a îmbrățișat de multă vreme digitalizarea, încercând 

să rămână în ritm cu noile generații care se ”digitalizează” de la o vârstă fragedă. 

Alte avantaje: 

• facilitarea continuității procesului educativ în condiții de siguranță; 

• facilitarea dezvoltării competențelor  digitale. Din punctul de vedere al 

specialistului în educație, aceasta este una dintre cele opt competențe-cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul întregii vieți; 

• facilitarea comunicării nonverbale; 

• mobilizarea actorilor implicați în educație pentru achiziția și utilizarea de 

tehnologie modern; 

• creșterea interacțiunii în domeniul activităților școlare între părinte și copil 

pentru o implicare responsabilă în obținerea performanțelor academice; 
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• creșterea gradului de colaborare și întrajutorare între cadre didactice. 

 

Care sunt dezavantajele școlii online? 

Dezavantajele școlii online, așa cum au fost ele identificate de elevi, părinți 

și profesori, dar și specialiști în domeniu se manifestă la mai multe niveluri: 

psiho-social: Posibilitatea scăzută de socializare a copiilor, fără interactiune 

directă, față în față cu profesorii și colegii. Pare puțin ciudat să invocăm acest 

aspect, după ce observasem în ultimii ani o creștere a interacțiunilor tinerilor în 

mediul online. Experiența recentă arată că, totuși, această modalitate de 

interacțiune are valențe limitate și utilizată exclusiv nu îndeplinește toate funcțiile pe 

care socializarea față în față le îndeplinește. 

material: Lipsa mijloacelor tehnice adecvate (laptop, tableta, conexiune la 

internet și chiar curent electric) și fluctuațiile imprevizibile ale rețelelor de internet. 

Despre acest aspect s-a discutat deja foarte mult în spațiul public și nu s-au găsit 

încă soluții pentru toți copiii. 

tehnic: Pregătirea precară a utilizatorilor – profesori și elevilor / părinți pentru 

activitatea de predare-învățare-evaluare online. 

profesional: Controlul dificil din partea profesorului asupra activității de 

învățare a copilului în timpul orei. Spațiului de acasă a devenit foarte aglomerat în 

condițiile telemuncii și școlii online. În familiile cu mai mulți copii sau cu un spațiu de 

locuit restrâns acest lucru se resimte puternic. 

Pentru a compensa limitele școlii online, enumăr câteva direcții de acțiune pentru 

părinți: 

• Fiți în contact cu copiii voștri și urmăriți-le starea emoțională! Izolarea, lipsa 

interacțiunilor cu semenii poate provoca modificări în starea emoțională și în 

comportamentul lor. Sunt copii și adolescenți care se adaptează cu mai multă 

ușurință la situație. În același timp, sunt și din aceia care pot întâmpina 

blocaje, stări de anxietate, chiar depresie. 

• Încurajați-vă copiii și adolescenții să comunice, să își exprime emoțiile, 

nevoile, gândurile.  

• Fiți curioși și implicați-vă în demersul educațional al copiilor și adolescenților 

voștri. Astfel vă veți simți alături în aceste vremuri schimbătoatre și extrem 

de dificile și veți putea împărtăși din experiența și cunoștințele 

dumneavoastră. 
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• Compensați lipsa interacțiunii sociale din timpul școlii online prin ieșiri în parc, 

în natură, joc în familie, alte activități extracurriculare.  

• Solicitați ajutorul profesorilor, psihologilor educaționali, atunci când este 

cazul. 

 

Bibliografie: 

https://lifeup.ro/blog/psihologie-pentru-viata/scoala-online/ 

https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-

dezavantaje 

https://www.pov21.ro/2020/08/27/scoala-online-cu-avantajele-si-dezavantajele-ei/ 

 

 

 

 

 

 

 

                          INTERNETUL, CU BUNE ȘI CU RELE 
 

Profesor Stoica Valentin – Ion,    Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” 
Petroșani 

 

Intrarea omenirii în Pandemia Sars Cov 2, a adus și sistemele educaționale 

de pe mapamond în fața unei provocări uriașe: învățarea online. Sigur că, țările 

dezvoltate , au trecut mult mai ușor la acest sistem nou de predare – evaluare – 

învățare, dar pentru majoritatea sta – telor lumii, noutatea a fost absolută. 

Și România a fost în rândul țărilor novice în ceea ce privește învățarea online. 

Paradoxal, deși țara noastră are una dintre cele mai bune viteze de conectare la 

internet de pe Glob, deși tinerii noștri sunt apreciați pretutindeni pentru abilitățile lor 

excepționale în ceea ce privește utiliza – rea calculatorului și creearea de 

programe/jocuri pentru pc, totuși, marea majoritate a copiilor și a tinerilor de la noi, 

nu dețin un computer/laptop sau tabletă.  

Guvernanții și responsabilii din cadrul Ministerului Educației au făcut eforturi 

, din păcate fără o coordonare eficientă, pentru a dota câți mai mulți copii cu aceste 

https://psihologiaeducatiei.wordpress.com/2020/08/05/webinar-formare-consilierea-psihologica-si-educationala-a-parintilor/
https://lifeup.ro/blog/psihologie-pentru-viata/scoala-online/
https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje
https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje
https://www.pov21.ro/2020/08/27/scoala-online-cu-avantajele-si-dezavantajele-ei/
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dispozitive , atât de necesare pentru participarea elevilor la orele și activitățile 

online. 

Au sosit și tabletele (cu întârziere incredibilă și în număr, bineînțeles, 

insuficient), iar copiii noștri, mă refer la elevi, au putut să se conecteze pe 

platformele educaționale ce îi așteptau cu ”brațele deschise”. Aici alte probleme, 

majoritatea legate de activarea conturilor pe aceste platforme. Datorită eforturilor 

(nu puține !!) profesorilor de informatică și a inginerilor ce se ocupă de rețelele 

informatice ale școlilor, aceste probleme au fost rezolvate! 

Și acum intrăm în adevărata problemă: accesul elevilor noștri la rețeaua 

Internet, mai mult decât până în prezent, a dus la numeroase probleme în ceea ce 

privește intimitatea acestor copii, expunerea vieții personale, accesul la link-uri spre 

site-uri interzise minorilor sau chiar hărțuirea lor de către adulți specializați în a-și 

racola victimele din mediul virtual. 

Da, sigur că mulți îmi vor spune că dispozitivele primite de la minister nu 

permiteau decât accesarea platformelor educaționale!  Corect, DAR temele, 

referatele, portofoliile primite de elevi ,aveau ca principală sarcină, căutarea de 

informații și conectarea la site-uri, de cele mai multe ori pline cu reclame agresive .  

Deci, tentațiile oferite acestor copii, au crescut enorm !! 

Am urmărit cu foarte mult interes știri din toată lumea despre problemele care 

au apărut odată cu utilizarea în exces a calculatorului sau laptopului. Au fost 

incredibil de multe și de diverse.  Aș puncta câteva dintre ele: 

• conturi de socializare ale căror parole au fost piratate; 

• pierderea datelor personale; 

• distribuirea către persoane străine (ce au câștigat încrederea elevilor noștri) 

a unor con- ținuturi ce țin de viața intimă – fotografii sau filmulețe video; 

• hărțuirea copiilor noștri de către cei care le câștigaseră, la un moment-dat, 

încrederea; 

• folosirea datelor personale de către site-uri, companii, firme, fără acceptul 

elevilor noștri; 

• accesarea de către copii, a reclamelor agresive, foarte vizibile și extrem de 

atractive, lucru ce a dus la virusarea dispozitivelor IT sau la pierderea de 

informații și date personale; 

• copiii au căpătat o adevărată dependență, stând ore în șir în fața 

calculatorului; 
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• avalanșa de informații la care au avut brusc acces, i-a făcut pe elevii noștri 

incapabili să facă deosebire între lucrurile reale și falsuri (aceasta este o 

mare problemă și pentru adul- ții consumatori de internet!). 

                    Este doar o mică parte a problemelor izvorâte din timpul excesiv 

petrecut pe net, în fața calculatorului. De aici înainte, tot școlii îi revine sarcina de a 

rezolva aceste probleme, de a ajuta familiile să controleze mai eficient accesul 

copiilor la net, să învețe elevii cum să evite expunerea vieții personale în rețea și 

mai ales, cum să se protejeze de cei care îi hărțu – iesc pe site-urile de socializare. 

                 Școala românească are un drum foarte greu de parcurs. Aceste 

probleme sunt re – zolvabile, dar este nevoie de o implicare mai serioasă a familiilor 

elevilor noștri, a instituțiilor specializate în acest domeniu și a celor care conduc 

destinele educației românești. 

 

 

Bibliografie: 

https://privacy.thewaltdisneycompany.com/ro/siguranta-pe-internet/ 

https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/fii-inteligent-pe-internet 

https://covasnamedia.ro/actualitate/internetul-cum-sa-l-utilizam-in-siguranta 

https://www.slideshare.net/dyyyenutzzza/siguranta-navigarii-pe-internet 

 

 

 

 

 

 

 

PREDAREA ONLINE PENTRU PREȘCOLARI POATE FI ATRACTIVĂ 
 

Prof. înv. preșc. Stoichițescu Camelia- Monica - Grădinița Lumea Copiilor, 
Lupeni 

 

Trecerea de la catedră la activităţile online a fost soluţia optimă pentru situaţia 

actuală. Pentru lecţiile în online, am creat grupul clasei, pe What’sApp și 

Messenger. Pe grup am trimis  fişe de lucru, ce cuprind exerciţii diverse la 

https://privacy.thewaltdisneycompany.com/ro/siguranta-pe-internet/
https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi/fii-inteligent-pe-internet
https://covasnamedia.ro/actualitate/internetul-cum-sa-l-utilizam-in-siguranta
https://www.slideshare.net/dyyyenutzzza/siguranta-navigarii-pe-internet
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matematică şi română, precum şi materiale cât mai inedite, colorate şi atractive, 

pentru a fi vizualizate şi rezolvate, de către copii. Aceştia trimit pe grupul creat 

fotografii realizate de părinţi, iar eu le trimit feedbackul repede, pe aceeaşi 

cale.  Acest mod de a comunica  i-a încântat mult pe preşcolari, ei fiind la vârsta 

când iau totul ca pe o joacă frumoasă. 

Motivaţia a venit din dorinţa de a fi alături de copiii din grupa mea. Mi-am dorit 

mult ca aceştia să nu regreseze în toată această perioadă, să menţinem o 

permanentă comunicare între noi, inclusiv  între mine şi părinţii lor, care sunt foarte 

implicaţi în toate demersurile didactice. Un alt aspect este dat de dorinţa de a 

progresa, alături de dascălii din ţară, de a mă plia rapid pe noul stil de predare/ 

învăţare. 

Predarea online pentru preșcolari și școlari a devenit o realitate zilnică. 

Educatorii, învățătorii și profesorii au nevoie de instrumente adaptate și practici de 

lucru pentru a susține predarea online pentru preșcolari și școlari, dar și pentru a o 

face atractivă și folositoare. 

La această vârstă, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți. Educatorii ar 

trebui să țină cont de nevoia copiilor de continuitate. Părinții trebuie să înțeleagă că 

este important pentru copii să își vadă educatorii, colegii și să se conecteze cu 

ei. Este nevoie, așadar, de o altă perspectivă asupra copilului. 

Nu vorbim practic de o predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află 

copilul. Când planificăm o activitate, trebuie să ne gândim la ce tip de experiență va 

avea copilul, nu la ce trebuie el să învețe. Când vedem această oportunitate ca pe 

o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea sesiunilor online va fi diferită.  

Un lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea 

online pentru preșcolari. În momentul în care gândim sesiunile online, trebuie să ne 

gândim la nevoile copilului la această vârstă. Tranziția este similară cu intrarea 

copilului la grădiniță, pentru că este un alt tip de experiență, nouă, diferită. Copiii au 

o altă disponibilitate dacă înțeleg că grădinița este acum online. Este tot o adaptare, 

ca și începutul de grădiniță, așa că totul trebuie abordat treptat, în funcție de 

vârstă. Durata trebuie să fie legată de cât timp se poate focusa un copil la diferite 

vârste.  

Sunt anumite lecții predate diferit. Focusul trebuie să fie pe ce putem face, 

nu pe ce nu putem face. Sesiunile online sunt un fel de joacă, ca și la grădiniță, 

pentru că astfel învață copiii cel mai bine. Online se vor folosi alte instrumente. 
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Nevoile de bază ale copiilor de la fiecare vârstă trebuie avute mereu în 

vedere atunci când structurăm lecțiile online. Acestea vor fi foarte interactive, 

folosind toate resursele disponibile în mediul online. 

Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, trebuie respectate 

câteva principii: nevoia de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activități, 

structura și pauzele, așa numitele brain breaks. 

Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea 

întregului corp. Nu ne putem aștepta ca un copil să stea "cuminte", mișcarea este 

esențială la această vârstă și este un criteriu important în planificarea activității.  

De asemenea, dacă este nevoie de obiecte ajutătoare, cum ar fi mingii sau 

jucării pentru realizarea mișcării, este bine să îi anunțăm din timp pe părinți. 

La vârste mici, nu e suficient să dăm indicații copiilor, ci și noi, ca educatori, trebuie 

să facem respectivele mișcări în fața ecranului. Întâi arătăm, apoi îi lăsăm pe cei 

mici să repete.  

Dacă părintele va înțelege importanța experienței de predare, fie ea și online, 

atunci va putea să ofere copilului sprijin și să îl susțină în procesul de învățare. 

Trebuie înțelese și temerile părintelui, pentru că odată securizat părintele, el va 

transmite sentimentul de securitate și copilului.  

Este importantă starea pe care o au copiii când încep orele. De aceasta va depinde 

disponibilitatea lor.  

Ce tip de activități se pot face în predarea online pentru preșcolari? 

Copiii au aceleași nevoi pe care le au și în grădiniță. Să își arate jucăriile, să 

folosească mâinile, să miroasă, să audă, etc. De aceea, este bine să alegem în 

online activități cu care copiii sunt deja familiari de la clasă.  

Planificarea ar trebui realizată în avans și transmisă părinților la începutul 

fiecărei săptămâni, pentru a putea fi pregătiți cu materialele și tot ce este 

necesar. Copiii pot fi și împărțiți în mai multe grupe sau educatorii pot lucra câte doi, 

dacă există această posibilitate 

Ca și în format fizic, educatorul este acolo pentru a-l ghida pe copil să 

descopere lumea. El este prezent pentru copii, nu pentru părinți. Mai puțin este mai 

mult, așa că nu vă străduiți să faceți prea multe. Important este să le oferiți copiilor 

o experiență de învățare în care să se simtă ascultați și valorizați.  

În mediul online, putem transmite emoție prin gesturi, prin voce și putem fi 

alături de copil, chiar dacă nu suntem prezenți fizic lângă el. Este important să 
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adresăm întrebări copiilor, pentru a vedea cum se simt, ce griji au, ce s-a întâmplat 

cu ei. Este foarte important să fim alături de copii și ei să simtă asta. 

Experiența online poate crea o poveste și este despre a învăța să fim împreună 

altfel. 

 

Bibliografie; 

https://blog.kinderpedia.co/10-educatie-timpurie/91-predarea-online-pentru-prescolari 

https://edict.ro/predarea-online-o-adevarata-provocare/ 

https://www.edupedu.ro/cursuri-online-cu-prescolarii-10-sfaturi-de-la-profesorii-british-

council/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBERBULLYING - UL 
 

Prof. Szekely Daniela Maria, Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni 
 

 

Tehnologia și internetul au avut parte în decursul ultimilor ani de o dezvoltare 

foarte rapidă, iar acest lucru are atât efecte pozitive, cât și negative, mai ales pentru 

tinerii utilizatori.  

https://blog.kinderpedia.co/10-educatie-timpurie/91-predarea-online-pentru-prescolari
https://edict.ro/predarea-online-o-adevarata-provocare/
https://www.edupedu.ro/cursuri-online-cu-prescolarii-10-sfaturi-de-la-profesorii-british-council/
https://www.edupedu.ro/cursuri-online-cu-prescolarii-10-sfaturi-de-la-profesorii-british-council/
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Odată cu progresul tehnologiei, a crescut și posibilitatea exploatării 

comerciale a celor tineri și neexperimentați de către persoane cu îndeletniciri 

infracționale. Tehnologia mereu în mișcare și deschiderea copiilor și a tinerilor către 

ea a dus la schimbarea posibilităților de recreere si comunicare, uneori chiar în mod 

dramatic, iar răspândirea și popularizarea reţelelor de socializare a dus la o creştere 

a agresivităţii relaţionale online. 

Există mai multe tipuri de cyberbullying, și anume:  

1) Gossip (bârfa) – presupune emiterea în mediul online a unor declarații publice 

speculative, ce pot denigra o anumită persoană sau instiga alte persoane în a 

adopta un comportament restrictiv  

2) Exclusion (excluderea) – excluderea din grupuri sau activități online a anumitor 

persoane; de exemplu, excluderea din grupul de messenger al clasei a unui coleg, 

din pricina faptului că nu este considerat suficent de bun pentru a face parte din 

același grup cu alții  

3) Harassment (hărțuire, sâcâială) – a lua în batjocură constant și deliberat o 

persoană, de pildă prin postarea de poze sau mesaje ce pot afecta integritatea 

psihică a individului  

4) Cyber stalking (urmărire online) – comportament de hărțuire intimidant, cu 

scopul de a aduce conflictul în viața reală; se manifestă atunci când necunoscuții 

solicită întâlniri față în față copiilor/adolescentților cunoscuți pe internet, 

amenințându-i de data aceasta fizic  

5) Trolling (întărâtare) – provocarea unor persoane să acționeze agresiv, prin 

insultarea implicită  

6) Comments (comentarii) – postarea de răspunsuri negative, denigrante la adresa 

unor fotografii, clipuri video sau mesaje lansate de o anumită persoană pe internet  

7) Dissing (insistență abuzivă) – postari sau trimiteri permanenete de mesaje către 

anumite persoane, în pofida refuzului lor de a comunica  

8) Fake profiles (profiluri false) – profiluri create de către agresorii pe internet ce 

împrumută identitatea altor persoane, spre a facilita comunicarea cu victimele lor; 

sub protecția anonimatului, agresorii își amenință victimele sau, alteori, își însușesc 

identitatea victimei în discuțiile cu alte persoane  

9) Trickery (dezvăluire) – folosirea de trucuri pentru a obține informațiile personale 

ale victimei, pe care agresorul urmează să le facă publice  
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10) Fraping (sabotarea) – actul de a schimba toate detaliile de pe pagina personală 

a cuiva atunci când persoana respectivă uită să restricționeze accesul; include și 

comunicarea în numele victimei  

Când agresiunea de tip bullying are loc în mediul online, simțim că suntem 

atacați oriunde ne-am afla, chiar și în propria casă. Poate părea o situație fără 

scăpare. Efectele pot fi de lungă durată și pot afecta o persoană în multe feluri: 

Psihic - te simți supărat, stânjenit, prost, chiar furios.  

Emoțional - te simți rușinat sau îți pierzi interesul pentru lucrurile care îți plac. 

Fizic - te simți obosit (ai insomnii) sau ai simptome precum dureri de stomac sau de 

cap.  

Sentimentul de a fi luat în râs sau de a fi hărțuit de alții te poate împiedica să te 

exprimi liber sau să încerci să rezolvi problema. Agresiunile de tip cyberbullying ne 

pot afecta în multe feluri. Dar situația poate fi depășită și persoanele afectate își pot 

redobândi încrederea și sănătatea. 

Cyberbullying-ul nu este o problemă de ignorat, ci, dimpotrivă, trebuie să 

învățăm să ne apărăm de astfel de pericole, mai ales în contextul în care utilizarea 

internetului a devenit o rutină. Nu trebuie să râmânem pasivi în fața acestui 

fenomen, aparent inofensiv, întrucât consecințele sunt mult mai grave și doar prin 

implicarea părinților, școlilor, autorităților și organizațiilor de profil, putem lupta 

împotriva cyberbullying-ului. Desigur, un cadru legislativ riguros, alături de alte 

măsuri sociale nu vor conduce la eliminarea completă a cyberbullying-ului, dar cu 

siguranță, în timp, va determina o ameliorare a acestui fenomen specific societății 

informaționale. 
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REALITATEA VIRTUALĂ ÎN PREDAREA FIZICII 
 

PROF. SZOLLOSI-MOȚA CRISTINA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 PETROȘANI 
 

Motto: „ Viața care se desfășoară este cel mai bun învățător” 

Nicolae Iorga 

 

În condițiile actuale, „lumea fizicii” trebuie înțeleasă în sens larg, dincolo de 

zidurile școlii prin „experimentarea” unor situații cât mai reale din viață. Elevii sunt 

implicați în activități care le permit să descopere, prin discuții, prin activități 

aplicative, investigații, studii de caz și problematizare, răspunsuri și motivații, 

proprietățile și utilizările acestora.  

Fizica ca disciplină experimentală este avantajată în utilizarea calculatorului 

la predarea – învățarea materiei de studiu. Experimentul virtual – modelarea pe 

calculator, se aplică cu succes în realizarea experimentelor în lecțiile de fizică. 

Prin utilizarea mijloacelor multimedia elevii sunt stimulați să-și construiască 

propria cunoaștere. Elevul pătrunde într-un univers al cunoașterii, al cărui trăsături 

sunt relativ identice cu lumea reală. Acesta poate efectua simulări și modelări în 

cadrul lecțiilor experimentale de laborator, poate reda  lumea ,,la scară mică”. 

Profesorul este cel care  trebuie să găsească cele mai eficiente modalități 

prin care să stimuleze potențialul creativ al fiecărui elev în parte. Astfel elevii vor fi 

implicați într-o activitate continuă, de exploatare și vor fi capabili să realizeze 

conexiuni între cunoștințele lor științifice și realitatea de zi cu zi. Se știe că nu este 

om care să nu se întâlnească cu „fizica” zilnic. 

Exemplu: Tensiunea  superficială în acțiune  



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

97 
 

            

 Tensiunea superficială este o proprietate fizică pe care o prezintă toate 

lichidele și se caracterizează prin rezistența pe care suprafețele lor o opun la orice 

creștere a suprafeței lor. 

Multe fenomene fizice pot fi explicate luând în considerare modificările pe 

care le suferă tensiunea superficială a unui lichid dar  acest fenomen împletește mai 

multe concepte chimice, cum ar fi coeziunea, aderența și forțele intermoleculare. 

Picăturile de apă pe care le vedem deasupra frunzelor nu o pot uda datorită 

suprafeței sale ceroase, hidrofobe. Acest fenomen similar se produce  în picăturile 

sferice de mercur atunci când sunt vărsate dintr-un termometru.  

Apa este cea mai uimitoare dintre toate lichidele, are o tensiune superficială 

ridicată datorită legăturilor sale de hidrogen. Moleculele de apă se întrepătrund 

puternic, formând interacțiuni dipol-dipol de tip H2OH OH. Eficiența interacțiunilor lor 

este atât de mare încât bariera moleculară apoasă poate susține chiar și unele 

corpuri înainte de a se scufunda. 

Tensiunea superficială apare în diferite fenomene zilnice. Există animale, 

păianjenii de apă sau țânțarii care merg cu eleganță  și ușurință deasupra apei. 

Acest mic individ simpatic cu picioare lungi și subțiri reușește să se comporte ca un 

adevărat patinator. Ei se deplasează pe luciul apei( membrană elastică) datorită 

tensiunii superficiale încât această podea de apă este suficient de rezistentă pentru 

a le susține greutatea.  

   Oamenii de știință au descoperit că atunci când mergem picioarele formează 

microvortexturi  care ne asigură forța ascensională pentru a ne pute deplasa.  

Tensiunea superficială joacă, de asemenea, un rol în umectarea lichidelor. Cu cât 

tensiunea sa superficială este mai mare, cu atât tendința de scurgere prin pori sau 

fisuri într-un material este mai mică. 

Produsele care se utilizează pentru a spăla rufele slăbesc tensiunea 

superficială a apei. Așa funcționează bulele și detergenții. Moleculele de apă și 

detergent  se organizează în așa fel încât țin murdăria suspendată, închizând-o în 

structuri denumite micele din latinescul micelle care înseamnă fărâmițe. Prin clătire 
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zdravănă fragmentele de pete sunt înlăturate definitiv iar bulele de aer( balonașe 

colorate) explodează datorită extinderii aerului prizonier. 

  Experimentele virtuale la fizică, pe de o parte, îi ajută pe elevi în procesul de 

studiere și cunoaștere complexă și aprofundată a fizicii, iar, pe de altă parte, le 

servește un bun exemplu de aplicații practice ale modelării științifice și simulării pe 

calculator pentru alte domenii din viitoarea lor activitate profesională.      

                  

 

https://youtu.be/pXzez3ZXgGs 

https://youtu.be/NU8dbr8u5Kk 

https://youtu.be/fASgw1dAbIM 

https://youtu.be/0HukLGnnUrM 
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DESCRIEREA UNUI SITE 
  Prof. înv. Primar Tălmaciu Claudia Colegiul Național de Informatică, Rm. 

Vâlcea 
 

În era digitală, site-urile pentru profesori și copii aduc reale beneficii în 

procesul de crestere, dezvoltare si educare. Spațiul virtual este un mediu din care 

copiii pot prelua deprinderi importante în formarea lor, câtă vreme accesul la 

informatție este unul controlat. 

https://youtu.be/pXzez3ZXgGs
https://youtu.be/NU8dbr8u5Kk
https://youtu.be/fASgw1dAbIM
https://youtu.be/0HukLGnnUrM
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 Site-ul “liveworksheets.com” vă permite să transformați modul tradițional de 

lucru cu fișe printate  (de exemplu doc, pdf, jpg...) în fișe interactive online auto-

corectoare, pe care le vom numi în contiunare "fișe interactive".  

           Elevii pot completa fișele interactive online si trimite răspunsurile lor 

profesorului. Acest mod de lucru motivează elevul, ajută profesorul să efectueze 

verificările într-un timp mai scurt, ajutând în același timp și mediul, nefiind necesară 

hârtie să se printeze.  

 

          Totodată, fișele interactive 

utilizează cele mai noi tehnologii 

în domeniul educatiei: pot include 

sunet, video, exerciții tip “drag and 

drop”, folosirea de săgeți, grile și 

chiar exerciții vorbite pe care elevii 

le pot completa cu ajutorul microfonului.  

         Site-ul “liveworksheets.com” ajută profesorii să-și creeze propriile fișe, 

putându-le utiliza totodată și pe cele încărcate de alți profesori. Site-ul include o 

colecție de mii de fișe interactive care acoperă multe noțiuni de limbă și vocabular. 

         Fișele interactive se pot crea foarte usor. În esență, se încarcă documentul 

inițial (format doc, pdf, jpg, etc) care va fi automat convertit în imagine. Apoi se vor 

desena căsuțele pe imagine și se va insera raspunsul corect. Este necesar a se 

învăța cateva comenzi în cazul în care se dorește crearea propriilor fișe, comenzi 

de tip “drag and drop”, adăugarea cu săgeți, exerciții de vorbire, etc. Site-ul este 

foarte ușor de folosit..  

 În cazul în care fișele interactive proprii vor putea fi folosite și de alți 

profesori, site-ul permite adăugarea unui număr infinit, fiind încurajată crearea unei 

comunități cat mai largi de profesori și elevi.  

Fișele interactive proprii pot fi păstrate individual, fără a putea fi accesate de 

ceilalți membrii ai comunității, caz în care un profesor poate încărca doar 30 de fișe. 
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Site-ul nu 

permite încărcarea 

de documente 

prezentate în alte 

site-uri, scanate din 

manuale și culegeri, 

în general orice 

document suspus 

legii copyright-ului 

pentru care nu exista drepturi de publicare corespunzătoare conform legii.  

 

       Alt avantaj major al site-ului este posibilitatea elevilor de a trimite fișele 

interactive lucrate profesorului direct în aplicație. Aceasta se realizează simplu, în 2 

moduri, la alegere: 

 - primul mod: elevii deschid fisa, rezolvă exercițiile și apasă butonul “Finish”. Apoi 

vor accesa optiunea “Send my answers to the teacher” (“Trimite răspunsurile mele 

profesorului”), adăugând adresa de e-mail a profesorului sau codul acestuia. 

Profesorul primește o notificare de primire e-mail, toate fișele trimise de elevi 

regăsindu-se în căsuța de e-mail a acestuia (profesorului). Profesorul poate primi 

un număr oricât de mare de astfel de fișe prin e-mail, acestea fiind șterse automat 

dupa 30 de zile chiar dacă nu au fost accesate de profesor. 

 - al doilea mod: puțin mai complicat, mult mai eficient însă. Profesorul creează 

propriile culegeri interactive (ïnteractive workbooks) cu fișele pe care dorește să le 

rezolve elevii săi (culegerea se creează prin adaugarea fișelor alese a fi lucrate). 

Profesorul va înregistra elevii pe care dorește să îi evalueze și le va asigna fișele 

specifice pe care dorește ca aceștia să le completeze. Procesul poate fi individual, 

pentru fiecare elev, sau în grup, pentru un grup de elevi. Elevii se pot înrola ei înșiși 

ca utilizatori ai culegerii respective. Elevii vor deschide culegerile utilizând user-

name-urile si parolele individuale si vor rezolva exercițiile. Profesorul poate verifica 
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progresul elevilor în orice 

moment, le poate modifica sau 

adauga teme si poate adauga 

comentarii. 

       Opțional, elevii își pot 

înregistra adresele de e-mail 

pentru a primi de la profesor 

notificări sau comentarii aferente temelor lor. 

Culegerile interactive astfel create au un grad mare de flexibilitate și 

adaptabilitate, păstrând răspunsurile elevilor și comentariile profesorilor pe o durată 

nelimitată de timp. Din acest motiv, acesta este modul recomandat de site, în ciuda 

eforturilor și timpului de lucru mai mari  de la începutul creării culegerii – este 

necesar să se înregistreze elevii și să se aleagă fișele culegerii, deși există opțiunea 

de a adăuga și șterge fișe ulterior.  

        Un profesor poate crea maxim 10 culegeri interactive, fiecare cu maxim 120 

de pagini, și poate înregistra maxim 100 de studenți. Aceasta înseamnă că un 

profesor poate avea 10*120*100 = 120000 de răspunsuri individuale înregistrate 

fără a plăti un abonament. 

În cazul în care un profesor dorește să înregistreze mai mult de 100 de 

studenți, să creeze mai mult de 10 culegeri interactive sau să păstreze mai mult de 

30 de fișe individuale, site-ul oferă abonamente contra cost. 

Site-ul oferă și posibilitatea ca un grup de profesori să asigneze culegeri 

interactive/ fișe aceluiași grup de elevi, oferind posibilitatea unui abonament scoală 

(“school subscription”). Contul Scoală se creează asemănător celui de Profesor, 

urmându-se câțiva pași specifici explicați facil și în amanunt pe site. 

         Totodata, site-ul oferă 

încărcarea fișelor interactive 

personale sau chiar a celor 

create de alți profesori – cu 

acordul acestora – pe site-uri 

personale sau blogguri, 

utilizând un simplu buton.  

 

         Multe fișe interactive pot fi descărcate în format pdf (cu acceptul autorului 
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acestora), un utilizator fără abonament putând descărca până la 10 fișe interactive 

pe zi. 

 

 

 Bibliografie: 

 

http://www.liveworksheets.com 

 

 

 

 

CALCULATORUL - INSTUMENT DE ÎNVĂȚARE ÎN PREZENT ŞI VIITOR 
Prof. Todorici Monteola-Ilona, Colegiul Tehnic „C-tin Brâncuși” Petrila 

 

 

Procesul educaţional este asociat nu numai cu şcoala sau calităţile 

intelectuale, el este strâns legat de totalitatea experienţei de viaţă şi a activităţilor 

umane, de maturizarea sentimentelor, de puterea imaginaţiei şi capacităţile 

intelectuale, de curiozitatea care însoţeşte căutarea răspunsului la toate întrebările 

şi sentimentul responsabilităţii pentru opinii şi acţiuni în activitatea socială. 

În educaţia permanentă, cărţile nu mai constituie singurul instrument al 

educaţiei. Teatrul, radioul, televizorul, cinematograful, calculatorul sunt din ce în ce 

mai utilizate. 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea 

acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-

educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor 

cunoştiinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze 

cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie 

pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm, nu cu frică şi rezistenţă. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, 

reprezentat de programele informatice special dimensionate în perspectiva predării 

unor teme specifice, ceea ce reprezintă o necesitate evidentă presupusă de această 

prioritate. 

http://www.liveworksheets.com/
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În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume 

tinde să se transforme într-o societate informaţională, apare nevoia ca, încă de la 

cele mai fragede vârste, copiii să fie pregătiţi pentru un contact benefic cu lumea în 

care trăiesc, prin intermediul calculatorului. 

unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze 

cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Aceştia trebuie să fie 

pregătiţi, orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi 

cât mai bine pentru a face fată noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea 

capacitătii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi 

alienarea.  

De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese 

şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de 

bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi 

ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 

neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor 

experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării 

necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care sunt expuşi 

elevii şi cadrul didactic. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în 

care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori 

astfel încât să poată urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot 

extrage singuri concluziile, pot enunţa legi.  

Elevul poate parcurge materialul avut la dispozitie în ritmul propriu şi nu mai 

este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să 

gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie.  

Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a 

materiei într-un timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor 

experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare care să implice procese 

cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale 

didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă 

să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta 

propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social.  

Utilizarea calculatorului în şcoala nu trebuie să fie limitată doar la un anumit 

domeniu, de exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul 

altor discipline, într-un mod raţional şi bine gândit.  
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Internetul trebuie utilizat cu foarte mare atenţie, iar copiii nu trebuie lăsaţi  sub 

nici o formă să îl folosească dacă nu sunt supravegheaţi. El îţi poate fi un prieten de 

nădejde la nevoie ,  te poate ajuta să îţi îmbogăţeşti cunoştinţele, să îţi lărgeşti 

orizontul, dar în acelaşi timp te poate face să îţi pierzi timpul preţios .   

Cu certitudine nu putem afirma că Internetul este bun sau dimpotrivă este 

rău, pentru că ar fi nejustificată o astfel de afirmaţie, dar cu siguranţă putem să fim 

mai atenţi în ce scopuri îl folosim.Prin destinaţia şi funcţiile pe care le poate realiza, 

calculatorul constituie un mijloc distinct de învăţământ. 

Timpul şcolar reprezintă o resursă pedagogică de natură materială angajată 

la nivelul sistemului de învăţământ prin intermediul unor variabile complementare 

pe verticală şi orizontală acestuia: anul şcolar - săptămâna şcolară- ziua şcolară. 

Organizarea anului de învăţământ presupune identificarea unor "date obiective" -

care vizează numărul de ore prevăzute pe an şcolar, semestru şcolar, săptămâna 

şcolară - dar şi a unor "date corelate" la nivelul raportului dintre structura anului 

şcolar şi structura vieţii sociale ( problematica timpului liber, timpului real de învăţare 

etc). 

Organizarea săptămânii şcolare presupune respectarea timpului social 

afirmat ca urmare a progresului economic, care permite integrarea şi participarea 

elevului în viaţa de familie. În această perspectivă, sistemele moderne de 

învăţământ confirmă existenta saptamanii şcolare de zile, deschisă spre diferite 

proiecte de organizare a timpului de educaţie/instruire nonformală, care include şi 

perioada intensivă necesară pentru realizarea unui studiu individual eficient. 

Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în 

prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să 

se perfecţioneze continuu. Într-o societate informatizată, calculatorul va fi utilizat pe 

scară tot mai largă.  

Profesiunile viitorului vor face apel tot mai frecvent la această creaţie a ştiinţei 

şi tehnicile de manipulare şi utilizare a calculatorului devin o practică curentă. 
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ASPECTE DE BUNE PRACTICI ÎN PREDAREA ONLINE 
 

 

Ţopescu Doina – Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 
Dumitraşcu Gabriela – Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 

 

 

Abordarea online a procesului instructiv-educativ, trebuie să fie direcționată 

în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a profesorilor, cât și a elevilor, pentru că 

nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Utilizarea 

tehnologiei își dovedește eficiența dacă profesorii urmăresc ca elevii să le fie 

parteneri de conversație, să găsească răspunsuri la întrebările lor și să descopere 

noi întrebări care merită un răspuns, să contribuie la ridicarea nivelului de 

conștientizare și stimularea creativității, să le inspire schimbarea și să-i determine 

să acționeze și să facă diferența. 

Mediul de predare nu este același, dar o predare bună rămâne una bună 

indiferent de acesta. Anumite aspecte ale unei predări bune cu siguranță trebuie să 

rămână la fel și anume: 

• comunicare clară și consistentă  într-un climat educațional stabil, deschis și 

constructiv; 

• crearea unor comportamente și deprinderi explicite și constante; 

• utilizarea strategiilor de instruire bazate pe cercetare urmărind în 

permanență realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale ale 

elevilor cu cele comune ale clasei; 

• determinarea necesității de a utiliza materiale digitale sau non-digitale pentru 

rezolvarea unor sarcini; 

• concentrarea pe învățare autentică, din pasiune, unde sunt create produse 

autentice iar elevii au cuvânt de spus și își pot alege sarcinile. 

Toate aceste lucruri pe care le cunoaștem sunt cu adevărat practici bune, care 

pot fi făcute și virtual, poate doar puțin diferit.  

Dar pentru a realiza un proces de calitate trebuie urmați o serie de pași pe care 

i-am experimentat într-o perioadă dificilă din toate punctele de vedere. 

În primul rând pentru a se realiza o comunicare eficientă, trebuie să dedicăm timp 

construirii comunității, astfel încât elevii să se simtă conectați. Elevii au nevoie să 

exerseze cu uneltele digitale pe care le vom folosi. Abilitățile socio-emoționale vor 
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fi împletite și ele în activitățile din această primă perioadă. Dacă lecțiile noastre se 

vor concentra pe aceste două lucruri, împletindu-le armonios, atunci totul devine 

posibil. 

Foarte importantă este și comunicarea cu părinții, care trebuie să fie mult 

simplificată pentru a se putea adapta rapid la acest mod de a face școală, întrucât 

ei au un rol mult mai mare în susținerea învățării elevilor, prin urmare au nevoie de 

mai mult suport din partea noastră. Atunci când părinții știu unde și când să se uite 

pentru a găsi informațiile de la noi, ei vor face o treabă mult mai bună în a ține pasul 

și a le urmări până la capăt. Comunicările săptămânale sunt o modalitate bună 

pentru a-i menține pe toți informați despre ce se întâmplă la clasă. Deși este 

important să se posteze în mod consecvent informațiile printr-o singură platformă, 

este de ajutor să se furnizeze aceste informații în mai multe feluri, iar,  părinții vor fi 

capabili să-și ajute copiii mai bine, dacă înțeleg la rândul lor cum să utilizeze 

tehnologia. 

Conexiunea și colaborarea între profesori trebuie să fie o prioritate, iar pentru 

aceasta trebuie create oportunități regulate care să permită menținerea unei legături 

permanente deoarece este mai ușor să te confrunți cu provocările învățării online 

atunci când lucrezi împreună cu ceilalți. Trebuie alocat timp și pentru susținerea 

stării de bine și a sănătății emoționale a profesorilor. Lucrând în parteneriat unii cu 

alții și împărțind acele lucruri de care au nevoie toți elevii reducem semnificativ 

timpul și spațiul necesar pentru a putea face toate acestea. 

Deoarece instruirea online este făcută în mare pentru o instruire asincronă, 

în care elevii pot accesa materialele oricând, chiar și cei care nu au acasă același 

acces la tehnologie, un serviciu de internet bun, ar fi bine de a oferi elevilor 

oportunitatea pentru învățarea activă utilizând timpul de față-în-față sau sincron. 

Dacă vrem ca elevii să fie prezenți la ore trebuie să știe că merită să-și petreacă 

timpul cu ceva activ și angajant pentru ei, că pot participa la discuții, pot organiza și 

împărtăși experiența abordând strategii adaptate pentru mediul virtual și utilizarea 

celor mai bune practici pentru învățarea colaborativă. 

Instruirea online nu este propice pentru acoperirea unor cantități mari de 

conținuturi, așa că trebuie alese cu înțelepciune, predând cele mai importante 

lucruri, într-un ritm mai lent. 

Deoarece profesorul nu se află în aceeași încăpere cu elevii, instrucțiunile 

furnizate trebuie să funcționeze mult mai bine decât atunci când ne aflăm într-o 
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clasă fizică. De aceea elevii trebuie să știe unde le vor găsi, acestea vor fi oferite 

explicit atât în scris cât și în format video pentru ca ei să poată alege varianta 

care funcționează cel mai bine. 

În predarea la distanță practicile de notare tradiționale trebuie să cedeze locul 

feedback-ului formativ rezultat din temele și sarcinilie primite de elevi. Majoritatea 

platformelor de management al învățării, au funcțiuni incluse pentru furnizarea 

acestui feedback. 

Evaluările sumative trebuie să se concentreze pe creație, întrucât există atât 

de multe modalități prin care elevii pot trișa, așa că, primind doar un simplu test sau 

chestionar, le este foarte ușor să caute acea informație. Soluția cea mai bună este 

să-i pui pe elevi să creeze, pentru că e mult mai dificil să trișezi atunci când trebuie 

să creezi sau să faci ceva individual.  

Sugerăm o serie de resurse și aplicații utile în format digital, folosite cu succes la 

activități: 

wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor 

despre vocabular, matematică, științe, istorie, educație fizică,etc.) 

www.manuale.edu.ro (manuale digitale) 

http://learningapps.org (module de învățare multimedia într-o formă atrăgătoare 

pentru a crea și gestiona online) 

www.kahoot.com (platformă educatională de învățare bazată pe joc și tehnologie)  

www.padelt.com (aplicație colaborativă care permite elevilor să creeze materiale, 

proiecte) 

https://wordart.com/create (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 

www.canva.com (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări) 

https://www.jigsawplanet.com (creare de puzzle-uri) 

https://jamboard.google.com (tablă interactivă) 
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STRATEGII DE PREDARE ONLINE LA GRĂDINIȚĂ 
Prof. Văduva Anca-Elena - Grădinița cu P.P.Ostroveni 2 Rm. Vâlcea 

   

Învățământul online  a deschis posibilitatea unei pregătiri structurate, 

coordonate și corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri 

educaționale online, care abundă media în această perioadă); reprezintă o formă 

de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa 

sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”  sau adecvată unor contexte 

speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul 

sistem de învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curriculareste 

închis. Acest mod de învӑțare este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o 

traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, 

în curȃnd de verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura 

de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, 

am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care au facilitate învӑțarea la distanțӑ. 

Platforma Kinderpedia  – folosită, de altfel, și în perioada de proces tradițional de 

instruire – ne pune la dispoziție  cadrul virtual în care putem comunica cu copiii  ( cu 

ajutorul  părinților) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi 

adecvate programei și planificărilor didactice, cu posibilitatea de a  stabili termene 

de predare a proiectelor sau de a oferi feedback-uri de modelare a performanței. 

Platforma  a reprezentat, în perioada  „altfel”, modalitatea prin care am transmis 

copiilor de la grupă mesajul de normalitate și educație în orice condiții. 

Pașii pe care i-am urmat pentru accesarea platformei au fost simpli: creearea 

contului gradiniței, adăugarea grupelor, adăugarea profesorilor și adăugarea 

copiilor-fiecare părinte a primit un cod unic al grupei sale, astfel fiind introdus 

automat în aceasta .Între modulele Kinderpedia utilizate de grădinița noastră se 

numără: managementul grupelor, managementul personalului, orarul de activități, 

calendarul de evenimente, observații individuale pentru fiecare activitate, galerie 

foto și video, notificări personalizate pe aplicația mobile, stocarea de documente în 

cloud. Practic, comunicarea cu părinții a fost transparentă, în timp real, printr-o 

platformă și o aplicație sigură și ușor de utilizat. În fiecare zi, atât în tura de 
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dimineață, cât și în tura de după amiază am încărcat activitățile propuse într-un 

subfișier cu data zilei respective, care făcea parte dintr-un fișier care denumea tema 

săptămânii, Am încărcat fișierele dar am venit cu explicații pentru fiecare activitate 

pentru a facilita înțelegerea.  

 

TEHNICI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A MUNCII ÎN ECHIPĂ LA ORELE DE 
INSTRUIRE PRACTICĂ 

AUTOR: dr.ing.Vințan Andronache Luminița Liceul Tehnologic ”Dimitrie 
Leonida” Petroșani 

 

Din cele mai vechi timpuri, oamenii, pentru a-și atinge un anumit scop, și-au 

unit eforturile în vederea realizării scopului propus. În câmpul muncii, productivitatea 

crește și calitatea produselor este ridicată, dacă angajații, împărțiți pe anumite 

sectoare de producție, respectiv echipe, conlucrează bine între ei. 

 Pentru a fi obișnuiți cu munca în echipă, în cadrul orelor de instruire practică, 

sau în cadrul laboratoarelor, elevii sunt împărțiți în echipe, cu scopuri precise, iar de 

conlucrarea lor și de împărțirea echilibrată a sarcinilor, depinde rezultatul muncii lor. 

Pentru ca o echipă să funcționeze cât mai bine, aceasta are nevoie de un lider bun, 

capabil să delege sarcini și responsabilități fiecărui membru din echipă, în funcție 

de personalitatea și atuurile lui. În clasă, acest rol revine profesorului. 

Munca în echipă dă roade atunci când fiecare membru știe exact ce are de 

făcut, când grupul funcționează precum un tot unitar și cu încredere. O echipă bine 

închegată este mediul în care membrii ei se completează și se stimulează reciproc 

într-un mod pozitiv. Iată câteva dintre avantajele lucrului în echipă: 

• Rezolvarea problemelor complexe care cer găsirea de soluții complexe țin 

de cele mai multe ori de cunoștințele mai multor oameni; 

• Lucrul în echipă îi determină pe membrii ei să lucreze către obținerea 

scopului comun și mai puțin către afirmare individuală; 

• Comunicarea bună din interiorul unei echipe duce la obținerea rezultatelor 

într-un timp mult mai rapid; 

Atuurile fiecărui membru sunt completate și valorificate; 

Informațiile circulă mai ușor de la un membru al echipei la celălalt, ceea ce 

reprezintă un mediu excelent de învățare; 

O echipă închegată poate ajuta un angajat nou venit să se integreze mult mai ușor. 
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Succesul realizărilor unei firme este influențat direct de modul în care angajații se 

conectează între ei atunci când este nevoie. O echipă unită va avea un țel comun, 

același obiectiv și în final va performa la potențial maxim. Cu siguranță nu există o 

rețetă de bază, general valabilă, pentru o colaborare mai bună între membrii unei 

echipe, dar există metode  care îi determină pe oameni să lucreze mai bine 

împreună. La fel se întâmplă și în cadrul lecțiilor de la școală. 

Comentariile de tipul „am încercat deja asta și nu a mers” sau expresii de 

genul „ce idee stupida” nu sunt permise sau susținute în cadrul unei echipe. În 

schimb, este important ca ideile să fie încurajate și membrilor să li se mulțumească 

cât de des posibil pentru ele. 

  La școală, elevii sunt motivați prin note și laude încurajatoare pentru munca 

depusă. Atmosfera deschisă dintr-o clasă face ca elevii să lucreze cu plăcere, atât 

individual, cât și în echipă. Zâmbetele sunt molipsitoare, așa cum tensiunea și 

stresul se transmit fără să fie nevoie de prea multe cuvinte. Cu cât există mai multe 

persoane cu moralul ridicat, cu atât atmosfera din echipă este mai bună și implicit 

membrii ei sunt mai productivi. 

 De aceea este foarte important climatul din timpul orei. Elevii trebuie să 

lucreze întrun mediu destins, să nu fie presați neapărat de timp. Timpul realizării 

unrei lucrări trebuie să fie stabilit în așa fel încât elevii să nu simtă presiunea 

acestuia atunci când au o sarcină de îndeplinit. 

 Este foarte importantă și comunicarea interumană. Prin acest mod ajungi să 

cunoști mai bine oamenii cu care lucrezi, respectiv elevii pe care îi pregătești și să 

stabilești o conexiune sănătoasă.  

Membrii unei echipe au nevoie să se vadă și să comunice laolaltă în 

clasă. Soluțiile  problemelor trebuie să fie căutate tot în cadrul echipei, printr-un 

brainstorming, să auzim părerea fiecăruia și să alegem soluția optimă.Membrii 

echipei trebuie lăsați să-și exprime în mod liber opiniile și  trebuie încurajați spre 

implicarea activă a fiecăruia. Vor simți că fac parte dintr-un întreg, că părerea lor 

contează  și că o vor valoriza. 

Un pas important pentru crearea unei echipe de succes este alegerea 

liderului. 

Este importantă prezența unui lider cu atitudine a cărui putere să influențeze 

și restul echipei. O astfel de persoană cunoște interesele colective și le consideră 
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mai importante decât ale lui. De asemenea, el reprezintă ehilibrul în echipă, reușind 

să-i mențină pe ceilalti concentrați. 

 Având în vedere cele spuse mai sus, elevii trebuie pregătiți să lucreze în 

echipă. Pe piața muncii se caută tot mai mult persoane care știu să interacționeze 

cu ceilalți, sunt dispuși să-și împărtățească cunoștințele cu ceilalți, sunt dispuși să 

asculte părerile celopr din jur, sunt dispuși să relaționeze cu membrii echipei sau 

firmei. 

 Pentru a avea succes și pentru a fi pregătiți cum trebuie atunci când se vor 

integra pe piața muncii, este foarte important ca ei să conlucreze în echipe încă de 

pe băncile școlii. Rolul profesorului este esențial pentru organizarea echilibrată a 

echipelor, pentru trasarea sarcinilor, pentru urmărirea realșizării acestora. 

Profesorul reprezintă, liderul, mediatorul conflictelor, factorul de echilibru, cel care 

în final recompensează pe toți membrii echipei. 
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EFECTUL INTERNETULUI ASUPRA ADOLESCENȚILOR: EXCES DEGHIZAT 
ÎN RUTINĂ 

Material realizat de: profesor consilier școlar Livia Vlad 

 

Sursă foto: Forbes 

De-a lungul secolului 21, a avut loc o evoluție semnificativă din toate punctele 

de vedere a tehnologiei; astfel, interconectarea globală este una dintre 

caracteristicile fundamentale ale așa-numitei „revoluții tehnologice”, conform 

Revistei Intelligence. 

Evoluția tehnologiei până în zilele noastre a adus o mulțime de avantaje 

omului obișnuit al secolului 21, acestea bazându-se pe o facilitare semnificativă a 

anumitor funcții de comunicare în mediul online. 

O mulțime de trend-uri, care mai de care mai catchy sau relatable constituie 

fundamentul culturii generației Z, de la fenomenul social media până la 

arhicunoscutele meme-uri, noul punct comun al adolescenților de pretutindeni. 

Majoritatea membrilor Generației Z (cei născuți în perioada 1990 - 2010) au 

folosit tehnologia digitală de la o vârstă fragedă și sunt familiarizați cu internetul și 

cu social media, dar nu sunt neapărat alfabetizați digital. Generația Z are tendința 

de a fi cumpătată și de evita riscurile în comparație cu Generația X (cei născuți în 

perioada 1960 - 1980), și are tendința de a fi mai flexibilă la locurile de muncă. Cu 

toate acestea, chiar dacă are rate mai mici de fete adolescente cu sarcini, de 

dependenți de băutură și de droguri în comparație cu generațiile anterioare, 

generația a fost caracterizată în mass-media și ca fiind anxioasă și deprimată. Unii 

comentatori cred că aceste efecte au drept cauză timpul acordat rețelelor de 

socializare, smartphone-urilor, pandemiei Coronavirus și recesiunii provocate de 

aceasta. 

Creșterea constantă a utilizatorilor de rețele sociale duce la o mărire 

automată a fluxului de conținut furnizat de către aceștia, tinerii fiind guvernați în 
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mare parte de o dorință accentuată de a fi acceptați de către semenii lor. Un studiu 

realizat de Hyunjin Seo confirmă această teorie, evidențiind faptul că nevoia 

adolescenților de a simți că aparțin unei comunități e direct proporțională cu timpul 

pe care îl petrec pe internet. Astfel, adolescentul suferă o pierdere graduală a 

sinelui, propria sa identitate fiind estompată de dorința de a se conforma. 

În ciuda nenumăratelor avantaje pe care le aduce accesarea mediului online, 

utilizarea în exces a internetului poate duce la o deziluzie perpetuă a user-ilor. 

Un studiu realizat de Yang-Sook Yo evidențiază, însă, că acest exces 

prezintă un risc mai mare în cazul anumitor adolescenți, cei mai predispuși fiind cei 

care prezentau în prealabil probleme psihice asociate depresiei și anxietății. 

Numeroase studii au confirmat această corelație între singurătate și excesul 

accesării mediului virtual, oferind o descriere detaliată asupra efectelor pe care le 

are aceasta asupra tinerilor atât la nivel psihic, cât și comportamental. 

În principiu, atunci când utilizarea internetului începe să aibă consecințe 

negative în viața copilului, în psihologie se numește Tulburarea de Dependență de 

Internet (Internet Addiction Disorder). 

Studiile empirice arată că adolescenții care petrec un timp excesiv pe rețelele 

de socializare manifestă un declin și mai pronunțat în sfera socială și psihologică, 

ceea ce poate duce la apariția sentimentului profund de singurătate cu efecte pe 

termen mediu și lung și la scăderea nivelului stimei de sine. 

Aceasta se datorează faptului că adolescentul este influențat de mediul 

exterior, de felul în care este tratat de ceilalți, fiind când copil, când om matur, și se 

simte debusolat. 

Poate apărea, de asemenea, un fenomen extrem de cunoscut în zilele 

noastre – degradarea încrederii de sine prin comparația cu figurile idealizate 

promovate în cadrul rețelelor de socializare, care are drept consecință inhibarea 

tinerilor. 

  Adolescentul crede că el nu poate atinge imaginea idealizată a lumii pe care 

o percepe pe rețelele de socializare. Atunci, își construiește propria sa lume 

interioară, un fel de cameră ascunsă în care își depozitează secretele şi gândurile. 

Orice forțare de a pătrunde în această lume creată şi cunoscută numai de el este 

privită ca o lezare a libertăților sale, fapt care poate duce la o închistare, la o 

încercare de rupere a relațiilor cu cei din jur, considerându-i violatorii propriei sale 
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intimități. Această situație duce la creșterea sentimentului de singurătate şi a 

crezului că el nu e ca cei din jurul său. 

Efectele negative la nivel comportamental care pot apărea în cazul 

adolescenților absorbiți de mediul online, aceștia dezvoltând o dorință prematură de 

a deveni adulți, negându-și astfel defectele într-o încercare disperată de a-și 

ascunde vulnerabilitatea. 

Adolescenții sunt cei mai afectați de “viața virtuală”, care ajunge să o elimine 

total pe cea reală. Este tentația de a avea orice identitate, de a fi cine ai vrea, în loc 

de cine ești. Adolescenții se prezintă drept adulți, având altă înfățișare, alte ocupații, 

alte trăsături de personalitate. Este satisfăcător să te descrii ca fiind puternic, 

dezinvolt, matur în loc de lipsit de încredere în sine sau timid. Însă, ei ajung să fie 

dependenți de internet, să trăiască doar în acea lume virtuală. 

În ceea ce privește riscurile pe care le poate aduce internetul, le recomand 

adolescenților să fie precauți. „Este esențial ca ei să înțeleagă să nu fie prea 

încrezători și că multe informații care circulă pe internet sunt false. Persoanele rău 

intenționate profită de credulitatea celor mai tineri.” 

În ciuda dezavantajelor pe care le aduce excesul, pot fi evidențiat 

multele beneficii pe care le poate aduce internetul, atunci când este utilizat 

corespunzător: 

Majoritatea adolescenților se adaptează destul de bine, iar internetul 

reprezintă un mod de socializare prețios. Pentru acei tineri care suferă de timiditate 

sau lipsă de încredere, internetul le oferă posibilitatea de a face un prim pas pentru 

a ieși din izolarea lor. 

Recomand utilizarea echilibrată a internetului, care le oferă tinerilor 

posibilitatea de a profita la maxim de avantajele tehnologiei, rămânând feriți de 

efectele negative pe care le poate cauza aceasta: Trebuie să aibă măsură, nu 

trebuie să se rupă de viața reală pentru cea virtuală. 

În ciuda numărului tot mai mare de adolescenți împătimiți ai fenomenului 

social media, există, însă, și tineri care se împotrivesc curentului. 

Cu toate acestea, o alegere care e avantajoasă pentru un tânăr nu poate fi 

general valabilă. Fiecare trebuie să conștientizeze această etapă de dezvoltare 

continuă pe care o trăiește și să țină cont de un element cheie în tot ceea ce face: 

moderația. 
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SUGURANȚA PE INTERNET 
 

Prof. Vlaicu Octavia Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni 
 

  Un sistem mondial de rețele de calculatoare interconectate, care înlesnește 

serviciile de comunicare a datelor, cum ar fi: deschiderea unei sesiuni de lucru de 

la distanță, transferul de fișiere, poșta electronică și grupurile de discuții. Internet 

este o cale de a conecta rețelele existente de calculatoare, care extinde mult 

posibilitățile fiecărui sistem participant. Internet, prefigurat de ARPAnet, a fost inițial 

realizat pentru a fi folosit de instituțiile militare, dar tehnologia sa permite practic 

oricărui sistem să se conecteze la el printr-o poartă electronică. Astfel, mii de 

sisteme de calcul ale marilor firme, precum și sisteme de poștă electronică cu plată 

ca MCI și CompuServe, au devenit părți componente din Internet. Cu peste 2 

milioane de calculatoare gazdă ce deservesc aproximativ 20 de milioane de 

utilizatori, Internet se extinde cu un milion de noi utilizatori în fiecare lună.  

Cel mai bun și sigur mod de a afla ce face copilul tău online este de a întreba. 

Dacă întrebaţi alţi părinţi, un prieten expert în utilizarea Internetului sau copilul dvs. 

în legătură cu modul în care utilizează Internetul, adresarea întrebărilor potrivite vă 

va ajuta să înţelegeţi ce face copilul dvs. online, astfel încât să vă puteţi asigura de 

faptul că acesta face alegeri online sigure. 

Întrebări de adresat copilului dvs.: 

Ce site-uri vizitezi? 

Ce faci pe respectivele site-uri? 

De ce vizitezi acel site? 

Cât timp petreci pe site? 

Trebuie să te înregistrezi? 

Ce informaţii ai oferit? 

Petreceţi-vă timpul navigând pe Web împreună cu copilul dvs. Aceasta este 

o modalitate foarte bună de a afla care sunt tipurile de interacţiuni pe care copilul 

dvs. le are online şi cu cine. 

După ce v-aţi făcut o idee despre modul în care copilul dvs. utilizează 

Internetul şi despre ceea ce este disponibil pentru acesta, puteţi stabili liniile 

directoare şi regulile online 



Consilierea și orientarea elevilor în context european, Ediția a XII-a, Iunie - 2021 

 

116 
 

Vorbiţi frecvent cu copilul dvs. despre riscurile potenţiale şi despre ce trebuie 

să facă în diferite situaţii. Încurajaţi-vă copilul să pună întrebări în legătură cu 

situaţiile pe care le întâlnesc. Fiind conştienţi de riscurile cu care copilul dvs. se 

confruntă şi comunicând frecvent cu copilul dvs. despre aceste riscuri, veţi contribui 

la dezvoltarea judecăţii şi a responsabilităţii acestuia în ceea ce priveşte utilizarea 

Internetului. 

Reguli de siguranţă 

În timp ce Internetul oferă oportunităţi extraordinare în ceea ce priveşte 

divertismentul, educaţia, conectivitatea şi multe altele, oricine vizitează Internetul 

trebuie să înţeleagă Siguranţa de bază online. Este esenţială predarea acestor 

principii fundamentale copilului dvs. 

Atunci când ţi se solicită, de către prieteni sau străini, online sau offline, nu 

divulga niciodată parolele şi ID-urile de cont. 

Nu dezvălui nicio informaţie de identitate personală în numele tău de 

utilizator, cum ar fi data ta de naştere, hobby-urile, oraşul natal sau şcoala 

frecventată. 

În orice schimb de informaţii, precum prin e-mail sau pe chat, nu oferi nicio 

informaţie personală despre tine sau despre altcineva. 

Nu partaja fotografii cu tine, familia ta sau domiciliul tău cu persoanele pe 

care le întâlneşti online. 

Nu deschide niciodată e-mail-uri care provin din surse necunoscute 

ŞTERGE-LE. 

Dacă primeşti comentarii răutăcioase sau ameninţătoare online, nu 

răspunde. Deconectează-te şi raportează activitatea părinţilor tăi. 

Nimic din ceea ce scrii pe Web nu este complet privat. Fii atent la ceea ce 

scrii şi cui. 

Nu face niciodată planuri să întâlneşti un „prieten” online în persoană. 

ATUNCI CÂND AI ÎNDOIELI: Solicită întotdeauna ajutorul părinţilor tăi. Dacă 

nu eşti sigur, deconectează-te. 

La fel cum un copil poate întâlni agresiune sau comportament agresiv din 

partea altor elevi la şcoală, acesta poate fi supus agresiunii online. Aşa-numiţii 

„agresori cibernetici” pot trimite vorbe sau imagini jignitoare şi crude prin intermediul 

Internetului sau al unui dispozitiv electronic, cum ar fi un telefon mobil, în scopul de 
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a-şi hărţui, jena, umili şi ameninţa ţinta. Alte forme de agresiune includ obţinerea 

ilegală de parole, furtul de identitate şi şantajul.  

Este important să vorbiţi deschis cu copiii despre modul de tratare a 

problemelor legate de agresivitatea cibernetică. În cazul în care copilul dvs. 

întâlneşte o formă de agresivitate cibernetică, amintiţi-vă că agresorii se hrănesc cu 

reacţiile ţintelor acestora.  

Deja de la vârsta de doi ani, copiii interacţionează cu Internetul din braţele 

părinţilor. Totuşi, pe măsură ce cresc, aceştia încep să se aventureze online de unii 

singuri, cu atât de mult sprijin şi consiliere cât puteţi oferi. Este la latitudinea părinţilor 

să decidă ce controale să pună în aplicare şi când să devină indulgenţi pe măsură 

ce copiii cresc şi se maturizează în procesul de luare a deciziilor. Iată câteva resurse 

pe care le puteţi utiliza pentru a modela utilizarea Internetului de către copilul dvs.: 

Multe site-uri dispun de ghiduri pentru părinţi. Aruncaţi o privire pentru a vă asigura 

că înţelegeţi modul în care site-urile pe care copilul dvs. le vizitează, abordează 

siguranţa. 

Anumite site-uri oferă controale parentale. Profitaţi de controalele parentale 

pentru a determina lucrurile la care copilul dvs. are acces. 

Cele mai multe browsere dispun de setări care pot bloca site-uri web sau 

domenii întregi. Utilizaţi aceste controale pentru a preselecta site-urile web pe care 

copilul dvs. le poate vizita sau nu. 

Căutaţi software-ul disponibil care poate monitoriza utilizarea Internetului de 

către copii. 
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Dicționar de calculatoare și Internet, Ed. Teora 
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“THE ROLE OF THE INTERNET IN EDUCATION OF YOUNG PEOPLE” 
 

Authors: Agnieszka Gołyźniak, Urszula Mordarska Zespół Szkół 
Ogólnokształcących in Bobowa, Poland 

 

Polish secondary schools teenagers are - without doubt -  part of the 

information society. Using the Internet became part of everyday life and lack of 

possibility to use its resources is in the contemporary world unbelievable. When you 

ask young people what do they do in their leisure time, they will say (without any 

hesitation) that they are online.  

This is how the majority of the youth spend their spare time. Is the Internet 

something wrong? What are the drawbacks  of overusing the Internet by young 

people? Reasonable using of the Internet is the matter which will be discussed in 

this article.  

The Internet is a worldwide web of computers, connecting local webs. Due to the 

high speed of  the connection and the opportunities offered by the Internet, we are 

capable of  communicating with other people in the whole world. In Poland the 

Internet became available in 19931. The number of users year after year  has been 

growing. At present, not the number of all users is estimated but users divided into 

age groups. The youngest generation, that is children aged 4-5 years old have to 

do with the Internet and are able to get a lot of information thanks to voice search 

app available in the smartphone. A vast amount of information available online, 

makes it hard to believe. How in this situation young people find themselves online? 

It seems to be a problem for them. Millions of eyes are glued to the screens of 

mobiles. The pandemic made the problem even worse because teenagers spend 

not only free time in front of the screens but due to distance learning on lessons too. 

Is the Internet in such a situation something negative?  The answer is yes and no. 

Getting used to constant access to the Internet makes them not eager to look for 

other sources of knowledge. Meeting friends online is getting common. From the 

psychological point of view these are not optimistic symptoms. A human being has 

to communicate with others face to face to feel the smell and touch of them2. The 

Internet cannot provide all the senses but without doubt has a lot of advantages and 

                                            
1 Eric Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, 5 września 2013, s. 450. 
2 Polski internet końca XX wieku, [w:] Dariusz Baran, Internet w Polsce, Oficyna Wydawnicza AFM, 

2013, 76, ISBN 978-83-7571-296-4 [dostęp 2021-05-27] (pol.). 

https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/667
https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/667/DBaran_Internet%20w%20Polsce.pdf?sequence=1#page=2&zoom=auto,-80,639
https://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788375712964
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when something worrying happens gives opportunity to contact others in a simple, 

fast and cheap way. Using all sorts of applications we can reach others much 

quicker.  

Consequences of overusing the Internet by young people can lead to 

unwanted and unexpected situations. The pandemic showed that distance learning 

causes skeletal disorder. A few hours in front of the computer is not beneficial for a 

teenager. Eyesight and spine problems appear, lung function is reduced. Lack of 

physical activity leads to passivity and lack of contact with people deteriorates our 

mental health. In such a situation teacher’s attitude is very important when they have 

to work with students online using the resources available online too. Polish 

government introduced a rule of 30- minute lesson in front of the computer and 15 

minutes with the textbook. This is how distance learning looks like. The role of the 

teacher is to show students that the Internet’s resources are important but 

interpersonal relationships are indispensable. Apart from the virtual world there is 

also the world which is crucial  - the real  world.  

Attitude to the Internet should be clever, aware of the fact that some 

information may be fake and some applications available online can be dangerous 

and cause identity theft. We cannot overlook the risk of cyberbullying which can 

result in mental health problems and even depression.  

We have asked our students about the role of the Internet in their education. 

We were curious if they use it mostly for educational purposes or entertainment too. 

The survey was carried out in April 2021 among 121 students of secondary school 

in Bobowa. The results are presented below.  

 

Bar chart 1. Ways of using the Internet 
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Source: Based on the review undertaken in April 2021 among students of secondary school  

in Bobowa 

 

Students use the Internet for doing homework but slightly over the third of 

respondents (38%). The majority (90%) use it for social media, as well as listening 

to music (85%)  and watching films (81%). The result seems to be obvious, there is 

a long way to make young people understand that although the Internet is 

indispensable, has a lot of benefits, it is better to get out of the net and go to people.  
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INTERNETUL CA INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ 
 

 

Prof. ZORILĂ COCULEANA, Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila 
 

Apariţia şi răspândirea tot mai semnificativă a învăţământului la distanţa este 

o parte importantă a mutaţiilor care au loc în învăţământ. Existenţa Internetului 

deschide extraordinar de mult porţile şcolilor pentru "studenţi" de toate vârstele şi 

gradele de pregătire. Existenţa reţelei academice RoEduNet a reprezentat un mare 

câştig al ultimilor ani, distrugerea sau transformarea ei în altceva nu este decât o 

nouă lovitură dată şcolii romaneşti. Învăţarea cu ajutorul Internetului se constituie 

ca o alternativă educaţională  atractivă care reduce restricţiile de ordin temporal, 

social, spaţial sau de altă natură. 

De fapt în toată lumea învăţământul trece prin transformări importante iar 

Internetul este o parte majoră a acestor transformări şi asta nu se aplica numai 

învăţământului de calculatoare. Învăţământul de calculatoare este de altfel dincolo 

de discuţiile legate de utilitatea Internetului, în orice facultate "respectabilă" cu profil 

de calculatoare sau informatica din lume, Internetul este în acelaşi timp un obiect 

de studiu (prin tehnologiile sale) şi o sursă de documentare semnificativă. 

Transformările au loc acum în celelalte şcoli, care încep să utilizeze Internetul ca un 

mijloc de documentare şi de expresie.                                

Limitele învăţării online ar putea fi date de faptul că: 

-pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât cea a unuia tradiţional (dar 

costurile sunt apoi amortizate rapid); 

-dispozitivele electronice de care dispunem şi conexiuni optime la reţea, de joasă 

performanţă în ceea ce priveşte sunetul şi imaginile video şi chiar al unor grafice 

extensive. Acestea solicită mult timp de încărcare, aşteptare care poate crea 

nerăbdare şi stres utilizatorului. 

Digitalizarea  culturii la nivelul societăţii a determinat apariţia recţiilor şi la 

nivelurile sistemului educativ, implementarea noilor tehnologii devenind o cerinţă tot 

mai acută în învăţământ. Drept urmare, în ultimii ani s-au intensificat preocupările 

de informatizare la nivelul şcolilor şi al universităţilor. 

Evoluţia învăţământului înregistrează o traiectorie ascedentă de la metodele 

expozitive la cele dialogate şi interactive, la desfăşurarea activităţilor prin apelul tot 

mai des la multi-media, către o didactică  a învăţământului deschis, la distanţă, către 
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o pedagogie WEB şi un învăţământ structurat, diseminat oriunde şi oricând sunt 

semnalate cerinţe şi nevoi de pregătire. Educaţia multi-media presupune mai întâi 

investiţii în infrastructura informatică, apoi alfabetizarea în domeniul informaticii, 

urmată de utilizarea concretă a calculatorului. 

La baza desing-ului instruirii online stă constructivismul învăţării, într-o formă 

moderată, care acceptă de exemplu posibilitatea şi necesitatea sprijinului 

instrucţional şi a predării sistematice. Învăţarea într-un mediu virtual se bazează pe 

teoriile învăţării autodirijate şi cooperative. 

În altă ordine de idei, comunicarea virtuală solicită efort suplimentar din 

partea agenţilor implicaţi în activitate, atât din partea cursantului cât şi a 

profesorului. 

Creşte responsabilitatea de învăţare din partea elevului, cointeresat în 

propria formare. Sarcinile e-profesorului nu se reduc, ci din contră sporesc. 

Curriculum digital şi aplicaţiile în reţea vor transforma predarea- învăţarea şi 

evaluarea  elevilor. Modalităţile de evaluare a activităţii de învăţare într-un câmp 

virtual care pot fi folosite sunt: chestionarul, observarea activităţii în spaţiul virtual, 

analiza interacţiunilor online, discuţiile online. 

Profesorii au posibilitatea să coordoneze proiecte cu clase din toată lumea, 

iar elevii şi studenţii fac cercetări pe calculatorul lor de acasă sau de la şcoală. 

Aceştia pot face schimb de experienţe pe Internet privind stiluri, metode de predare 

şi de verificare a cunoştinţelor dobândite de elevi în procesul instructiv – educativ. 

Se pot realiza lecţii în domeniul ştiinţelor exacte (fizică, chimie, astronomie), 

demonstrative şi interactive la care să participe un număr mare de şcoli conectate 

în acelaşi timp la Internet, demonstraţii care ar conduce la reducerea cheltuielilor cu 

aparate şi materiale. Un alt domeniu de utilizare a Internetului o constituie transmisia 

interactivă a video conferinţelor realizate între elevi, profesori, transmisia de 

manifestări culturale, activităţi sportive etc. 

Prin intermediul Internetului, se poate învăţa absolut orice, începând de la 

limbi străine până la cum să educăm copii. Folosit eficace în şcoli, Internetul este o 

sursă educaţională excepţională, iar folosit ineficace, este o teribilă pierdere de timp 

şi bani. Dar, dacă dorim, putem să acumulăm pur şi simplu informaţia care ne este 

prezentată într-o formă sistematizată şi organizată astfel încât, dacă ne preocupă 

doar creşterea bagajului de cunoştinţe, putem asimila extrem de repede o serie de 
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informaţii care ne pot fi de folos în domeniul de activitate sau pur şi simplu să ne 

lărgească sfera de preocupări.  

În acceaşi măsură pe sit-urile instituţiilor de învăţământ, acestea pot posta 

elemente definitorii ale programului de învăţământ, evenimente, proiecte, jurnale, 

lucrări foto şi video. Totodată părinţii sau tutorii copiilor pot urmări activitatea şcolară 

a acestora, printr-o legătură nemijlocită cu şcoala. 

Şcoala, cu ajutorul Internetului poate organiza în cadrul masei de elevi, 

sondaje privind aspecte ale procesului de învăţământ, de petrecere a timpului liber, 

a activităţilor extraşcolare şi sondaje pe teme de actualitate. 

Utilizarea Internetului în şcoli nu a făcut aşteptările pedagogice, dar există 

mai multe argumente diferite de învăţământ pentru utilizarea acestuia.  

Utilizarea calculatorului implică modificări organizaţionale ale procesului de 

învăţământ, reconsiderări metodologice în predare-învăţare şi evaluare, specializări 

ale cadrelor didactice. Competenţele e-profesorului se diversifică, ele fiind de ordin 

tehnic sau  competenţe mediatice, competenţe didactice, metodice şi competenţe 

specifice domeniului de învăţământ predat. 

Incidenţa noilor tehnologii în învăţământ atrage după sine dezvoltarea unui 

complex de aptitudini de căutare, selectare, organizare, creare a informaţiilor, 

precum şi dezvoltarea autonomă a anumitor capacităţi cognitive (gândirea 

structurată). 

Tot cu ajutorul calculatorului se realizează şi evaluarea. Feed-back-ul este 

rapid şi eficient. Există o conexiune inversă externă între elev / student şi profesor 

meditată electronic, una între utilizatorul –educat şi calculator ( prin probele de 

evaluare  pe care le rezolvă electronic şi care sunt corectate de către computer ), 

precum şi conexiune inversă internă la nivelul individului. Educatul dispune de mai 

multă autonomie, putând să lucreze în ritm propriu, alegându-şi centrele de interes, 

dispunând de o motivaţie intrinsecă, distribuindu-şi singur proprietăţile şi sarcinile, 

învăţând să-şi organizeze eficient timpul. El devine responsabil de propria evaluare, 

implicându-se activ în acest proces, elementele de negociere, de consiliere şi 

consens între educator şi educat căpătând importanţă maximă. 

După cum se observă, comunicarea profesor – elev prin Internet are atât 

avantaje, cât şi dezavantaje. Această formă de comunicare este valorificată la 

maxim în educaţia la distanţă. Nu excludem posibilitatea valorificării Internetului ca 

alternativă educaţională în învăţământul faţă în faţă, având în vedere necesitatea  
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adaptării învăţământului la cerinţele societăţii informaţionale (care au în vedere 

abilitarea elevului cu noile tehnici informaţionale). 

În concluzie, fiecare profesor ar trebui să valorifice potenţialul educativ al 

Internetului, indiferent de de formă de învăţământ în care este implicat. De 

asemenea este necesar să dezvolte şi să stimuleze abilitarea elevilor în tehnicile 

informaţionale actuale, oferind acestora posibilitatea unei bune informări în diferite 

domenii de activitate. 

 

 

 

 

 

 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ - ROLUL ȘI IMPORTANȚA EVALUĂRII INIȚIALE A 
ELEVULUI CU CES  ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ȘCOLARE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 
 

Consilier școlar:  Muntean Florin  - Liceul Tehnologic „Dimitrie  Leonida” 
Petroșani 

 

           Prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor reprezintă o activitate 

complexă și are ca principal scop combaterea consecințelor negative ale sărăciei și 

excluziunii sociale dar și crearea unor mijloace necesare pentru a întrerupe 

dezavantajele dintre generații de elevi. El constă în ansamblul de măsuri în 

domeniul educației, a condițiilor socio - economice, de utilizare a timpului liber, de 

facilitare a comunicării, de modelare a comportamentului, de ameliorare a condițiilor 

de mediu, luat în scopul diminuării (înlăturării) factorilor de risc și de întărire a 

factorilor de protecție. Unul din mijloacele de sprijin concret pentru elevul aflat în 

situație de risc și abandon școlar este realizarea orientării școlare și profesionale în 

tandem cu abilitățile, competențele și nevoile de școlarizare ale elevului. 

 Acordarea  unui Certificatului de Orientare Școlară și Profesională pentru un 

elev se realizează de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 

Centrelor de Resurse și Asistență Educațională în urma unor demersuri complexe 

și complete, prin care se confirmă faptul că elevul în cauză este în situația  de risc 

școlar crescut pe fondul unor probleme, fie de natură medicală (biologice sau 
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fiziologice), psihologică sau sociale/de mediu. În această situație vorbim despre un 

elev cu CES – Cerințe educaționale speciale, pe fondul unor dificultăți de învățare 

cu consecințe în dezvoltarea personală și un risc crescut de eșec școlar.                  

Conceptul de “dificultăți de învățare“ a fost  dezbătut și  analizat în diverse studii și  

lucrări de specialitate, el acoperă o gamă diversă de manifestări fiind rezultatul 

combinării mai multor cauze sau factori ce conduc la  manifestarea unor 

comportamente specifice. Comitetul Național Unit pentru Dificultăți de Învățare 

(NYCLD) din SUA, a propus o definiție a acestui fenomen: “dificultățile de învățare 

reprezintă un termen generic ce se referă la un grup eterogen de tulburări datorate 

unor disfuncții minimale ale sistemului nervos central, exprimate prin dificultăți 

majore în achiziționarea, utilizarea și înțelegerea limbajului, vorbirii, scrierii, citirii, 

dificultăți în utilizarea abilităților matematice și a unor abilități sociale; dificultățile de 

învățare nu trebuie înțelese ca fiind o consecință directă a unor deficiențe mintale, 

senzoriale, emoționale, comportamentale sau a unor tulburări de atenție, a unor 

influențe sociale sau de mediu nefavorabile, chiar dacă și aceste condiții și influențe 

generează la rândul lor probleme de învățare”.   

         Pentru cadrele didactice, prezența unuia sau mai mulți elevi cu Certificat de 

orientare școlară și profesională  în grupul claselor la care predă  reprezintă un efort 

suplimentar și o oarecare dificultate în ceea ce privește modalitățile de lucru cu elevii 

aflați în această situație.  

                 În acest sens este necesară realizarea unui Plan de intervenție 

personalizat care constă în adaptarea curriculară, în funcție de particularitățile 

individuale pentru a crește performantele școlare, implicare activă a elevului în 

activități de învățare individualizate și personalizate, dezvoltarea abilităților de 

comunicare și relaționare în mediul școlar conform Planului de Servicii realizat de 

managerul de caz (profesorul diriginte), adaptarea transmiterii informațiilor la nivelul 

de înțelegere al elevului, dezvoltarea unor competențe conforme cu nivelul de 

dezvoltare psiho–cognitivă, înțelegerea manifestărilor comportamentale și 

emoționale ale elevului, etc.  Evaluarea  inițială și obținerea de informații despre  

elevul cu CES este esențială și reprezintă punctul de pornire pentru demersurile și 

activitățile educaționale ulterioare de integrare/adaptare școlară, dezvoltarea 

anumitor competențe la disciplina de predare. 

  Evaluarea  inițială a elevului cu CES  reprezintă un demers foarte important 

pentru profesor și constă în principal din următoarele: 
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• Identificarea potențialului de învățare al elevului și a modului de a realizare a  

sarcinilor. 

• Identificarea achizițiilor școlare în sensul de cunoștințe, abilități sau 

competențe.  

• Identificarea lacunelor privind scrisul/cititul. 

• Identificarea modalităților de receptivitate din partea elevului, a efortului 

depus în vederea finalizării activității. 

• Observații privind comportamentul și atitudinea față de sarcinile primite, etc. 

Rolul evaluării inițiale a elevului cu CES este acela  de a realiza o ,,imagine,, de 

ansamblu cu privire  la competențele, cunoștințele și potențialul de dezvoltare al 

elevului, în  stabilirea unor obiective pertinente în integrarea și dezvoltarea unor 

competențe educaționale, sociale sau emoționale. Este importantă în aceeași 

măsură munca în echipă prin colaborarea cu profesorul itinerant/de sprijin și 

consilierul școlar sau alte persoane abilitate, pentru a dobândi informații de natură 

psihologică sau psihopedagogică. Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice cu 

specializări diverse, în procesul instructiv educativ pentru elevii cu CES integrați în 

învățământul de masă prezint următorul model de PIP utilizat la disciplina 

psihologie. 

Model Plan de intervenție personalizat utilizat la disciplina psihologie 

 

I. INFORMAȚII DE BAZĂ 

Numele și prenumele elevului: B. P.          Data nașterii: 04. 10 2004 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic “D. Leonida” Petroșani 

Domiciliul: Petroșani. 

Tata: B. D.     Mama: B. C. 

Alte date despre familie: 

Familia manifestă o atitudine pozitivă față de activitatea școlară, solicită periodic 

informații despre evoluția copilului și este receptivă la sugestiile sugerate de factorii 

educativi din școală. 

Răspunde solicitărilor venite din partea profesorului diriginte, manifestă interes 

pentru creșterea și educarea elevului.  

Data de elaborare a programului: 30. 09. 2020 

Durata de desfășurarea a programului: an școlar 2020 – 2021;    

Clasa: a  X – a     
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II. STAREA ACTUALĂ  A ELEVULUI  

Comportament cognitiv: 

- limbaj și comunicare: vocabular sărac, posibilități de exprimare reduse, vorbire 

rară, ezitantă, încetinită, citește și scrie cu mare dificultate, cu greșeli de ortografie, 

pronunție relativ bună, fără intonație, nu scrie după dictare, scris lacunar. 

- matematică: nu are formate deprinderile de numerație corectă în concentrul 0-30, 

nu înțelege noțiunea de număr compus, efectuează  operații de adunare și scădere 

simple, fără trecere 

peste ordin, neoperând cu conceptele matematice. Realizează în plan concret 

mulțimi de obiecte, dar nu înțelege corespondența mulțime de obiecte - număr, 

decât cu sprijin permanent. 

Autonomie personală și socială: 

  - aria de autoservire: elevul are formate deprinderile de igienă personală, cunoaște 

mediul ambiant și acțiunile din regimul zilnic( mesele principale, activitatea de joc, 

de odihnă). 

 Prezintă carențe în comportamentele motrice și în gesturile social-utile de 

autogospodărire . 

  - aria de socializare: elevul are o atitudine  prietenoasă, s-a acomodat relativ ușor  

în grupul de elevi  dezvoltând relații interpersonale, însă în privința achizițiilor 

cognitive, progresele au fost relativ slabe. Deplasarea este oarecum deficitară, 

necesită în permanentă sprijin, nu colaborează cu persoanele străine.  

 Psihomotricitate:  

     -  elevul prezintă dificultăți în coordonarea și stabilitatea gesturilor și mișcărilor 

sale corespunzătoare unei activități de învățare eficientă, întâmpină dificultăți în 

organizarea conduitelor și structurilor perceptiv-motrice de spațiu, lucru ce duce la 

slaba însușire a citit-scrisului. Schema corporală este structurată parțial corect iar 

lateralitatea fixată. 

 

III. EVALUARE INIŢIALĂ 

Instrumente folosite în evaluare: fișa psihopedagogică, teste proiective, observația 

spontană și dirijată, convorbirea individuală, probe curriculare, etc. 

Diagnostic: 

medical: tetrapareză spastică la membrele drepte/dificultăți de mers. 
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psihologic: deficiență mentală ușoară; deficit de atenție, percepție slabă, labilitate 

emoțională.  

 educațional: dificultăți de învățare - dificultăți de orientare, organizare și structurare 

spațială, nu face față cerințelor educaționale, adaptare la cerințele programei 

școlare pentru clasa a X - a specială și a curriculumului, citire – scriere - calcul. 

Capacități, competențe, abilități, lacune, nevoi: 

       -   competente sporite în desfășurarea activităților ludice (nu respectă regulile 

jocului și nu 

           duce  la capăt sarcina didactică la nivelul propriu).  

capacități relativ bune de învățare comportamentală prin imitație. 

posibilități reduse de comunicare orală, gestuală, expresivă. 

nevoia de afecțiune, de integrare, de modele socio-umane și de sprijin gradat. 

toleranță scăzută la frustrări. 

feed-back pozitiv în situațiile de individualizare a sarcinilor de învățare. 

 

ACŢIUNE ASUPRA ELEVULUI:   

           - Adaptarea transmiterii de informație și cunoștințe la nivelul de înțelegere al 

elevului. 

           - Fixarea unor informații și cunoștințe, funcție de capacitatea de memorare a 

elevului, 

             adaptarea curriculumului la posibilitățile individuale. 

           - Stimularea și promovare motivării pozitivă, creșterea stimei de sine prin 

evidențierea  

             acțiunilor pozitive. 

           - Implicarea în activități de grup pentru dezvoltarea capacității de colaborare. 

           - Sprijinul și suportul în realizarea sarcinilor. 

 

Nr. 
Crt. 
 

Domeniu Obiective 
 

Activități de 
învățare 

Criterii minimale 
de apreciere a 
progreselor 

Metode și 
instrumente de 
evaluare 

1.  
Cognitiv 
 

Stimularea 
dezvoltării 
intelectuale 
prin 
exersarea și 
dezvoltarea 

Exerciții și activități 
de stimulare a 
limbajului, gândirii, 
memoriei, 
imaginației, 
atenției, limbajului, 
voinței. 

- să mimeze 
acțiuni, 
comportamente, 
atitudini;  
- să alcătuiască 
obiecte sau 

Observația 
Modalități de 
manipulare a 
lucrurilor, 
obiectelor. 
Aprecieri pozitiv 
motivaționale. 
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proceselor 
psihice. 

structuri din 
corpuri mai mici; 
- să reproducă 
elemente grafice, 
geometrice, 
desene. 

 

2.  
Social-
afectiv 
 
 

Formarea și 
dezvoltarea 
abilităților de 
comunicare 
verbală și 
nonverbală 
și a unei 
atitudini 
pozitive  în 
relațiile cu 
ceilalți. 

Exerciții practice de 
comunicare 
nonverbală (gesturi 
cu semnificație 
socială) și verbală, 
în vederea 
relaționării pozitive. 
Jocuri de rol cu 
aplicarea 
regulilor însușite. 

- să recunoască 
gesturi și mimică 
facială; 
- să recunoască 
anumite mesaje 
corporale; 
- să recunoască și 
să identifice 
diverse stări 
emoționale. 

Jocuri de rol. 
Activitate 
practică. 
Aprecieri 
stimulative. 

3.  
 
 
Psiho -
motor 
 

Organizarea 
schemei 
corporale și 
formarea 
imaginii de 
sine. 
Stimularea 
motricității 
pentru 
dezvoltarea 
capacităților 
motrice 
deficitare.   

Exerciții de numire 
și indicare a părților 
corpului său și ale 
unui partener.            
Exerciții de 
cunoaștere 
a schemei 
corporale proprii /a 
partenerului. 
Exerciții de 
manipulare/prinder
e a obiectelor de 
dimensiuni diferite. 

- să manipuleze 
obiecte de 
dimensiuni 
diferite; 
- să indice părțile 
corpului său și a 
unui partener;  
- să ordoneze 
obiecte pe 
dimensiuni.  
 

Să indice părțile 
corpului său și a 
unui partener. 
 Să manipuleze 
obiecte de 
dimensiuni 
diferite. 

 

Obiective realizate …………………………………………………………….……… 

Dificultăți întâmpinate  ……………………………………..………………………… 

Metode cu impact ridicat: pozitiv/ negative  ………………………………………… 

Revizuirea programului de intervenție educațional-terapeutică (în funcție de 

rezultatele evaluărilor periodice) ……………………………………………………… 

Recomandări particulare ……………………………………………………………… 

 Rolul și modul de implicare a părinților în program ………………………………..… 

                   

 

 

Bibliografie: Gherguț A, Sinteze de psihopedagogie specială, Ed. Polirom, Iași, 

Ediția a III –a                                                                                                
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SIGURANȚA PE INTERNET  
O PROVOCARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE ROMÂNESC 

prof. dr. Dobrița Alina-Elena - Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani 
 

Abstract:  

Situația învățământului românesc, în contextul actual pandemic, desfășurat 

în varianta digitalizată/on-line a ridicat o serie de probleme dificil de gestionat, cum 

este cea a asigurării unui mediu virtual de învățare sigur. Probleme întâmpină atât 

cadrele didactice puse în fața faptului împlinit, vizavi de utilizarea unor platforme 

educaționale performante, de necesitatea elaborării unor resurse educaționale 

deschise (RED-uri) viabile și, implicit, de dobândirea unor competențe digitale care 

să permită accesul la informații actuale și relevante în procesul de predare-învățare-

evaluare, cât și elevii care trebuie să se adapteze constant și rapid la cerințele 

acestei noi forme de învățământ și totodată să cunoască metodele prin care se pot 

apăra de  cyberbullying. 

Cuvinte cheie: bullying, cyberbullying, RED-uri, învățământ digitalizat. 

1.Introducere 

Cea mai activă organizație, care a tras un semnal de alarmă și a realizat o 

serie de campanii de conștientizare a pericolului pe care îl implică învățământul on-

line, este “Salvați copiii!”, organizație care se constituie într-un MODEL DE BUNE 

PRACTICI în ceea ce privește obiectivul principal al educației on-line, respectiv 

asigurarea unui INTERNET sigur. În acest sens organizația a inițiat, venind astfel în 

sprijinul elevilor, părinților și profesorilor, activități precum: 

-organizarea unor stagii de formare și ateliere pe tema siguranței on-line adresate 

părților cointeresate elevi, părinți și profesori; 

-asigurarea de consiliere la ctrl_AJUTOR și o linie de raportare la esc_ABUZ 

ajutând astfel la construirea unui INTERNET mai sigur; 

-coordonarea unei rețele de voluntari care implementează activități educaționale la 

nivel național; 

-derularea unor proiecte în România, cel mai important fiind Ora de Net! și a unor 

campanii, respectiv O lume fără frică (www.farafrica.ro) prin care s-au făcut 

cunoscute cazuri de cyberbullying asupra copiilor, dar și asupra cadrelor didactice; 

- rezultatele notabile ale acestor inițiative constau în:  
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• organizarea unor cursuri adresate cadrelor didactice referitoare la folosirea 

creativă, utilă și sigură a INTENETULUI, pe tema “Protecția copiilor în mediul 

on-line, precum și atestarea acestora ca formatori în proiectul Ora de Net! în 

județele lor de proveniență; 

• organizarea unor școli de vară la care au acces copii din România și o serie 

de state europene, acești copii devenind ambasadori ai siguranței pe 

Internet; 

• dezvoltarea unor colaborări și parteneriate cu Ministerul Educației Naționale, 

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție și Inspectoratul 

General al Poliției Române și coordonăm câte o echipă interdisciplinară de 

specialiști la nivelul fiecărui județ, reprezentanți ai structurilor Inspectoratelor 

Școlare Județene, Centrelor Județene de Resurse și Asistență Educațională, 

Caselor Corpului Didactic, Direcțiilor Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copiilor și ai Inspectoratelor Județene de Poliție – departamente și 

birouri de Analiză și Prevenire a Criminalității Organizate. 

 

2.Despre bullying, cyberbullying și voluntariat, în școala de proveniență, la orele de 

consiliere școlară, plecând modelul de bune practici inițiat de către organizația 

“Salvați copiii”  

Tema: Misiunea “emisarilor antibullying” din școala noastră 

Metode: jocul de rol, slogan de promovare în școală a acțiunii antibullying (Fii 

responsabil! Spune NU bullying-ului/cyberbullying-ului!), lucrul în echipă, 

problematizarea, exerciții de analiză a manifestărilor violente de bullying, din context 

familiare, exerciții de diferențiere a formelor de bullying, exerciții de analiză a unor 

sugestii privind combaterea și prevenirea comportamentelor de bullying, 

conversația euristică, dezbaterea, discuțiile de grup, tehnicile specifice gândirii 

critice; 

Resurse: chestionare, coli flip-chart, markere, post-ituri, testimoniale realizate de 

către Organizația „Salvați Copiii” România, RED-uri, calculator/laptop, ecran de 

proiecție, videoproiector; 

Resurse de timp: 1 oră de curs; 

Resursă educațională on-line: 

https://www.youtube.com/watch?v=7MdDvNDUqLM 

https://www.youtube.com/watch?v=YyDJafzuUK4 

https://www.youtube.com/watch?v=7MdDvNDUqLM
https://www.youtube.com/watch?v=YyDJafzuUK4
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https://www.youtube.com/watch?v=J0EES7vdV1g 

https://www.youtube.com/watch?v=w6FfxnhRssw 

https://www.youtube.com/watch?v=pDG1-BCZvTE 

https://www.youtube.com/watch?v=EhuK0gMH-Co 

https://www.facebook.com/watch/?v=362273524601357 

Activitatea nr.1  

Tehnoredactarea unui FLYER în urma dezbaterii desfășurate, dezbatere la care au 

participat elevii claselor a VII-a, a VIII-a, a XI-a și a XII-a reprezentanți ai școlii 

(consilierul educativ/profesorul diriginte, consilierul psihologic), alți reprezentanți ai 

CJRAE HD, ISJ HD, IPJ HD, precum și ai autorităților locale în drept și părinții 

elevilor implicați (ca victime sau agresori) într-o situație de tip bullying sau 

cyberbullying; 

Bullying Cyberbullying Infracțiuni în  
Codul Penal 

Cadrul legal 

CARACTERISTICI 
GENERALE: 
-este o formă a 
violenței care are 
un caracter 
repetitiv și în 
același timp este 
îndreptată 
împotriva unui 
individ sau grup 
mai mic ca putere; 
-acest dezechilibru 
de putere se poate 
referi la forța fizică 
sau psihologică; 
-BULLY=individ 
care își folosește 
puterea pentru a 
speria sau răni 
persoane mai 
slabe; 
-ex. lovire, 
împingere, 
constrângere, 
amenințări, 
intimidări, 
tachinări, insulte, 
poreclire, 
răspândire de 
zvonuri, minciuni 

CARACTERISTICI 
GENERALE: 
-este o formă a 
bullyingului care 
are loc prin 
intermediul 
rețelelor de 
socializare online 
sau prin alte forme 
de comunicare 
electronică; 
-ex. hărțuire, 
amenințare, 
excludere, 
intimidări, jigniri, 
ridiculizări, 
spargere de parole;  
 
 
-aspectul repetitiv 
este o 
caracteristică 
similară 
bullyingului; 
 
 
 
 
 
 

INFRACȚIUNI ÎN 
CODUL PENAL: 
Lovire sau alte 
violențe – art. 193 
C.P. 

 
 
Încăierarea – art. 
198 C.P. 

 
 
 
Furt – art. 228 – 
230 C.P. 

 
 
Amenințare – art. 
206 C.P. 

 
 
 
Hărțuirea – art. 208 
C.P. 
 
 
Folosirea abuzivă a 
funcției în scop 
sexual – art. 299 
C.P. 

 

 
Ordinul 
4343/27.05.2020 
publicat în 
Monitorul Oficial 
nr. 492 din data 
10.06.2020, 
privind aprobarea 
normelor 
metodologice de 
aplicare a 
prevederilor: 
- art. 7 alin. 1 ^ 1; 
- art. 56 ^1 din 
Legea Educație 
Naționale nr. 
1/2011 cu 
modificările și 
completările 
ulterioare; 
- pct. 6^1 din 
Anexa la Legea 
Educației 
Naționale nr. 
1/2011, privind 
violența 
psihologică – 
bullying. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J0EES7vdV1g
https://www.youtube.com/watch?v=w6FfxnhRssw
https://www.youtube.com/watch?v=pDG1-BCZvTE
https://www.youtube.com/watch?v=EhuK0gMH-Co
https://www.facebook.com/watch/?v=362273524601357
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exercitate în mod 
repetat asupra 
aceluiași individ 
sau grup mai 
mic/mai slab ca 
forță; 
TRĂSĂTURI 
SPECIFICE: 
-se întâmplă într-
un anumit 
moment; 
-se manifestă 
individual sau în 
grup mic; 
-agresorul și 
victima se află 
față-n față. 

 
TRĂSĂTURI 
SPECIFICE: 
-se întâmplă pe 
termen lung; 
-este public; 
- 
agresorul/agresorii 
sunt greu de 
identificat. 

 
Purtarea abuzivă – 
art. 296 C.P. 
 

 
 
 
Bullying : elev-
elev, cadru 
didactic-elev, 
părinte-elev. 
 
 
 

 

Activitatea nr.2 

Realizați un spot publicitar, folosind platforma https://wordart.com , prin care să luați 

atitudine împotriva BULLYING-ului și CYBERBULLYING-ului devenind astfel, 

pentru școala voastră, „emisarii antibullying”. 

https://wordart.com/7a102czwrygf/word-art%203 

 

Activitatea nr.3 

AUTOEVALUAREA (FEED-BACK-ul)) realizată/realizat prin aplicarea unui 

chestionar, la încheierea activității de informare, însușire a informațiilor și dezbatere 

asupra unor situații reale cu care se poate confrunta elevul în mediul său școlar. 

Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații. Atribuie (A) afirmațiilor 

adevărate și (F) afirmațiilor false.  

a. Bullying reprezintă rănirea accidentală a unei persoane sau a unui grup, de către 

o altă persoană sau grup.(A/F); 

b. Cyberbullying-ul reprezintă agresiunea exclusiv prin intermediul rețelelor de 

socializare.(A/F); 

c. Comportamentul prin care folosești repetat porecle la adresa unui coleg, deși 

acesta ți-a cerut să încetezi, reprezintă bullying verbal.(A/F); 

d. Folosirea în exces a internetului și a rețelelor de socializare are drept consecințe 

sedentarismul și diminuarea timpului pe care copiii îl alocă activităților fizice.(A/F); 

e. Bullying-ul este ceva normal în copilărie.(A/F); 

https://wordart.com/
https://wordart.com/7a102czwrygf/word-art%203
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f. Bullying-ul întărește caracterul, îi face pe copii mai rezistenți.(A/F); 

g. Dacă spui unui adult  despre o situație de bullying înseamnă că ești „pârâcios” 

sau „turnător”?(A/F); 

h. Trimiterea de SMS-uri sau e-mail-uri jignitoare, răutăcioase, zvonurile sau 

comentariile răspândite pe site-uri  de socializare despre o persoană sunt tot o formă 

de bullying?.(A/F); 

i. Fiecare ar trebui să se descurce singur atunci când este victimă a bullying-

ului?(A/F); 

j. Agresorii sunt întotdeauna mai puternici decât cei pe care îi agresează.(A/F). 

Activitățile desfășurate în cadrul acestei lecții i-au pregătit pe elevi: 

- să recunoască și să învingă comportamentul de bullying; 

- să fie mai în siguranță pe internet. 

3.Concluzii 

Cele mai importante aspecte de reținut, din cadrul acestei teme, este un “cod de 

atenționare” în folosirea, în siguranță, a Internetului, atât la școală, cât și în afara 

programului școlar: 

Securitatea pe Internet  

Protejați-vă computerul; 

Menţineţi sistemul de operare actualizat la zi; 

Folosiţi un program antivirus; 

Folosiţi un firewall; 

Faceţi copii de siguranţă ale fişierelor importante; 

Aveţi grijă la ceea ce descărcaţi.  

Protejați-vă online 

Aveţi grijă când daţi datele personale; 

Gândiţi-vă la cine este persoana cu care discutaţi; 

Ţineţi minte că nu totul este de încredere şi nu toată lumea este cinstită online.  

Respectați următoarele reguli  

Trebuie să respectaţi legile, chiar şi atunci când vă aflaţi pe Internet;  

Ţineţi minte să aveţi grijă de ceilalţi şi de voi când sunteţi online.  

Atenție la setările privind confidențialitatea!  

Selectați atent aplicațiile sau site-urile pe care le folosiți;  

Citiți termenii și condițiile/permisiunile de care au nevoie aplicațiile pe care le 

instalăm (geolocalizare, microfon, cameră, fotografii, agenda telefonică); 
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Nu puneți excesiv de multe informații despre dvs. pe Internet; 

Folosiți unelte care respectă viața privată – pentru browser, pe mobil sau pentru 

calculator; 

Nu ziceți pe Internet ce n-ați scrie pe gard. Cînd postați informații sau comentarii pe 

Internet e ca și cum ați striga în gura mare în piață ca să vă audă toată lumea. 

Internetul este spațiu public. Facebook, Odnoklassniki este spațiu public. 

Avem grijă de copii în mediul online  

Stabiliți reguli: când, cum, cine, cât; 

Vorbiți cu ei, fiți deschiși, explicați;  

Filtrați accesul la Internet – Filtrați căutările din browser – Instalați instrumente de 

control parental pe TOATE dispozitivele digitale; 

Explicați cum să se protejeze: – Să nu dea niciodată nume, nr. telefon, parolă, 

adresă, liceu, poze, filme – Să nu deschidă mesaje de la străini – Sub nicio formă 

să nu se întâlnească fizic cu oamenii din mediu virtual Încercaţi să gândiţi înainte să 

publicaţi online! 

Bibliografie: 

Dobrița Alina-Elena –  Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți – CRED”,  ianuarie-aprilie 2021, CCD Timiș 

 RED - Fișă de prezentare pentru o actvitate de învățare la disciplina            consiliere 

și dezvoltare personal Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

https://idsi.md/files/file/siguranta_online_site.pdf 

https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/siguranta-pe-internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idsi.md/files/file/siguranta_online_site.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/siguranta-pe-internet
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SIGURANȚA ELEVILOR ÎN MEDIUL ONLINE 
Prof. Gheban Nora- Colegiul National ”Carmen Sylva” Petroșani 

 prof. Gheban Liliana -  Școala Gimnazială ”I.D. Sîrbu” Petrila 

 

Având în vedere evoluția fenomenului infracțional și caracteristicile vieții 

sociale actuale, în care tinerii petrec foarte mult timp pe internet, este necesară 

continuarea informării constante a minorilor și tinerilor  în scopul reducerii 

vulnerabilităţii la traficul de persoane, consumul de droguri, bullying și creșterea 

gradului de siguranță online în rândul elevilor. 

Traficul de persoane și diversele situații cu risc de victimizare pentru minori 

și tineri – bullying, siguranța online și efectele nocive ale consumului de substanțe 

psihoactive, transmiterea unor noțiuni de bază privind infracțiunea și răspunderea 

penală sunt cateva teme de actualitate în contextual actual. 

Chiar dacă putem spune că mie nu mi se poate întâmpla, prevenția este cea mai 

bună pentru a evita orice eveniment neplăcut, câteva dintre masurile ce le pot lua 

părinții sunt următoarele: 

Supravegheaţi activitatea copilului dumneavoastră pe internet. 

Folosiţi internetul împreună cu copiii, căutaţi cu ei informaţii care să-i intereseze. 

Aşezaţi computerul conectat la Internet într-o zonă deschisă, de unde puteţi uşor 

supraveghea copilul, de preferat în camera de zi. 

Folosiţi anumite mecanisme de control parental şi instalaţi instrumente de filtrare a 

Internetului, ca măsuri suplimentare de supraveghere. 

Arătaţi copilului cum să folosească setările de siguranţă. 

Învaţaţi copiii să nu dea niciodată date personale sau poze celor cu care 

corespondează pe Internet. 

Explicaţi-le copiilor că nu este bine să  stabilească, fără acceptul dvs., întâlniri cu 

persoane pe care le cunosc doar de pe Internet. Discutaţi despre riscurile la care se 

pot expune. 

Încurajaţi-vă copii să vă spună dacă cineva din mediul on-line îi face să se simtă 

inconfortabil ori le provoacă teamă. 

Încurajaţi-vă copilul să aibă o atitudine responsabilă, cuviincioasă inclusiv pe 

Internet, să nu transmită vulgarităţi, ameninţări sau injurii. 
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Intenetul este o sursa de informare, documentare de care putem beneficia cu toții 

dacă ne luam câteva masuri de siguranță. 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL MEDIA ȘI INVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 
 

Student Boboc Daria-Maria- Media Digitală, Universitatea de Vest din 
Timisoara 

Prof. Boboc Mariana – Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

Sunt mii de unități din zona preuniversitară și sute din cea superioară.  Cu 

toate astea, am realizat foarte repede faptul că școlile si facultățile au fost mult mai 

deschise la ceea ce reprezintă social media. De fapt, majoritatea școlilor generale, 

liceelor, universitățtilor, facultăților, departamentelor sau chiar anumite specializari 

au conturi pe Facebook și mai puține pe Twitter, Youtube sau LinkedIn. În 

comparație cu Statele Unite, diferența este considerabilă, deoarece acolo 100% din 

unitățile de învățământ sunt prezente pe social media.  

Ar avea școlile și universitățile romanești motive întemeiate să aibă conturi 

pe rețelele sociale? Bineînțeles! În primul rând, pentru realizarea unei comunicări 

mai facile cu toți cei care au legături directe cu instituția  în mod constant: 

elevi/studenti, părinți, profesori. În al doilea rând, pentru atragerea unui număr cât 

mai mare de noi elevi/ studenți. În al treilea rând, pentru a determina foștii absolvenți 

săa se implice în promovarea sau chiar susținerea instituției prin donațiii sau în 

cadrul unor proiecte. În al patrulea rând, conturile de pe rețelele sociale sunt 

monitorizate de media, care pot prelua și promova diverse statistici sau evenimente 

organizate de instituția respectivă. 

În ceea ce privește comunicarea mai facilă cu diferite categorii de persoane 

implicate direct in procesul de învățământ, social media poate imbunătăți 

interacțiunea dintre: 
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– instituție și elevi/studenți, prin informații despre evenimente sau materiale online 

transmise de profesori, dar și feedback din partea tinerilor; 

– instituție și părinți, cei din urmă avand posibilitatea de a monitoriza online 

activitatea copiilor; 

– elevi/studenți,care pot avea discuții online pe diverse subiecte analizate la cursuri; 

– profesorii de la aceeași instituție sau cu cei de la alte instituții, cu care pot împărtăși 

idei pe diverse subiecte sau proiecte. 

Mai mult decât atât, profesorii au început să folosească social media inclusiv 

în procesul de predare. Potrivit unui studiu efectuat in SUA, aproape o treime dintre 

profesori au declarat că și-au instruit elevii să vizioneze clipuri video pe YouTube ca 

parte din temele pentru acasă.  Facebook rămâne totuși cea mai cunoscută și 

utilizată platformă în educație, cu precădere în învățământul superior, pentru grupuri 

de discuție, dezbateri și teme. Twitter este utilizat în general pentru a face anunțuri, 

fiind similar cu un panou de informare, iar LinkedIn pentru a construi contacte 

profesionale pentru referințe și obținerea de informații de la profesioniști. 

Exemple de bune practici există peste tot în jurul nostru, avem nevoie doar de 

inițiativă și o minte deschisă la nou. Potențialul este infinit, atât pentru cele mai mici 

unități de învățământ, până la Ministerul Educației. Informația reprezintă cheia, dar, 

la fel de important, este și modul în care ea este transmisă. 

Interesul pentru modul in care social media pot fi utilizate in educatie se 

extinde. O initiativĂ educațională în social media pentru profesori și învățători, 

denumit Teachers on Pinterest, ca modalitatea de a împărtăși idei și practici. 

Este inutil să te împotrivești tendințelor în materie de comunicare. 

 

 

 

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN 
FORMAREA PROFESIONALĂ 

 

Prof. Obogeanu Gheorghița  – Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 
Prof. Obogeanu Gabriel – Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

Pentru a dobândi cunoștințe și abilități legate de dezvoltarea personală, de 

muncă și de angajare, precum și de activități sociale, utilizarea tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor în formarea profesională are o importanță deosebită. 
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O calitate mai bună a muncii, precum și o calitate mai bună a vieții în general, 

necesită o dezvoltare profesională și o dezvoltare constantă a competențelor. Acest 

lucru poate fi realizat prin organizarea unor serii de activități - cooperarea cu școli și 

alte instituții, chiar și cu ministere și rețele de formare profesională similare, prin 

organizarea de seminarii, conferințe, întâlniri profesionale, ateliere și forumuri. Acest 

lucru poate fi realizat și prin organizarea de cursuri de tehnologie informației și 

crearea de sesiuni de formare și cursuri online. Tehnologia calculatorului devine din 

ce în ce mai mult o forță cheie în transformarea vieții oamenilor și a societății. Ea 

afectează oamenii și natura, productivitatea și educația lor. Omul viitorului va trebui 

să stăpânească educația informațională pentru a putea înțelege și utiliza tehnologia 

informației contemporane, precum și diferite moduri în care această tehnologie 

poate fi încorporată în afaceri și în societate. 

Generațiile prezente și cele viitoare trebuie să fie pregătite pentru această 

tehnologie a informației și comunicațiilor. Generațiile mai tinere tind să folosească 

deja acest tip de tehnologie, în timp ce generațiile în vârstă par să reziste schimbării. 

Totuși, ușurința cu care se poate folosi această tehnologie nu le lasă indiferente. 

Astfel, trebuie să pregătim generațiile mai în vârstă pentru prezent și viitor, pe baza 

tehnologiei informației și comunicațiilor. 

Pregătirea profesională este un proces lung, repetitiv, o învățare pe tot 

parcursul vieții. Nu este doar o obligație, ci și o nevoie personală a fiecărui individ 

care este conștient de acțiunile și de importanța profesiei sale. 

Deoarece sunt profesor, cred că noi, și toți angajații din sectorul educației, 

jucăm un rol important în dezvoltarea elevilor ca indivizi și că putem contribui la 

versatilitatea acestei dezvoltări în beneficiul personal al elevilor și al societății. Acești 

elevi vor fi membri activi în viitor și vor ajuta să facă lumea un loc mai bun. 

Programele de formare profesională ar trebui să ajute tinerii și adulții să-și 

dezvolte cunoștințele și abilitățile prin formare, ateliere de lucru, programe și alte 

mijloace de îmbunătățire pentru a-și schimba viața în bine! 

Educația adulților din fiecare țară ar trebui să țină seama de nevoile și 

capacitățile de învățare și dezvoltare a adulților pe tot parcursul vieții în toate 

aspectele. Fiecare trebuie să aibă drepturi și șanse egale pentru dezvoltarea 

profesională și avansare, dobândirea de educație și dezvoltarea personalității, 

capacității și a rolurilor sociale. 
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Pentru că oamenii renunță la școală din diverse motive ... de la motive 

personale și sociale la reperele emoționale ale vieții. 

Scopul educației adulților este ca adulții să învețe lucrurile de care au nevoie 

în viață, începând cu cele de bază. Prin urmare, ar trebui să fim la curent cu 

tehnologia și să permitem tuturor să folosească tehnologiile informaționale. 

Indiferent de vârstă, sex, dizabilități de dezvoltare sau alte condiții de 

sănătate, indiferent de mediul cultural, religios și etnic, toată lumea ar trebui să aibă 

o oportunitate egală de a obține o educație! 

Cu toții ar trebui să ne unim și să încercăm să îmbunătățim educația adulților, 

făcând lumea un loc mai bun în acest proces! 

 

 

 

 

DESFĂȘURAREA EDUCAȚIEI FIZICE ÎN MEDIUL ONLINE 

 
Lector univ.dr. COSTA CRISTIAN - Universitatea din Petroșani  

 

Societatea, așa cum o știam până anul trecut, a suferit schimbări profunde, 

cu efecte evidente asupra populației, asupra comportamentului oamenilor atât din 

perspectiva activităților desfășurate de aceștia în mod particular, cât și din cea a 

manifestărilor colective. Schimbările survenite au influențat omul psihic, fizic, moral 

și economic, determinând modificări ample în manifestările acestuia. a atenției și 

focusarea realizându-se, în principal, pe noțiunea de „adaptare”.  

Una dintre activitățile didactice care contribuie la educarea elevilor/ 

studenților/cursanților este cea care se realizează prin mișcare în cadrul unei 

discipline fundamentale cu contribuții esențiale pentru sănătatea individului: 

educația fizică. Această formă de educație este o componentă vitală a educației 

generale, datorită efectelor desfășurării reale a ei, care se va materializa, în cele din 

urmă, într-o stare de sănătate bună la nivelul întregii societăți. Finalitatea educației 

fizice trebuie să se regăsească în necesitățile sanogenetice ale oamenilor, în 

interesele lor sociale (integrare și relaționare), în nevoia satisfacerii unor experiențe 

motrice și în atingerea unor obiective de valoare, în cultivarea ideii de spiritualitate 

și cultură.  
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De altfel, în terminologia educaţiei fizice şi sportului, educaţia fizică este 

prezentată ca fiind „activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de 

practicare a exercițiilor fizice, în scopul măririi, în principal, a potențialului biomotric 

al omului în concordanță cu cerințele sociale . Cu alte cuvinte, educația fizică își 

aduce contribuția la formarea de abilități motrice, la însușirea de cunoștințe, la 

educarea valorilor umane și a atitudinilor pentru adoptarea și menținerea unui stil 

de viață cât mai activ, sănătos, la creșterea nivelului încrederii în potențialul propriu. 

Încurajarea adoptării unui mod de viață sănătos, completat de activități motrice 

esențiale, atât în rândul copiilor preșcolari, a elevilor/studenților/ cursanților, cât și 

în rândul adulților trebuie să reprezinte o prioritate națională, cu atât mai mult cu cât 

„activitățile specifice educației fizice, desfășurate în vederea obținerii unui nivel 

crescut de pregătire fizică, implică parcurgerea unui proces complex, dinamic și 

îndelungat, în cadrul căruia factorii psihici și fizici se întrepătrund și sunt 

intercondiționați. 

Dacă în stilul clasic de predare conducerea lecției de educație fizică și 

dinamica efortului fizic sunt atributul în totalitate al conducătorului activității, în cazul 

celei desfășurate online, în funcție de tipul de lecție adoptat, se constată o distribuție 

a răspunderii asupra sarcinii de rezolvat și spre elevi/studenți/cursanți. Privarea de 

interacțiunea reală și desfășurarea educației fizice în mediul online pot constitui un 

plus pentru autocunoaștere, autocontrol și autoconducere a celor implicați în 

activitate. Conținutul de transmis trebuie să fie foarte diversificat, cu informații 

multidisciplinare, interesante astfel încât tendința de apariție a monotoniei să fie 

minimizată cât mai mult cu putință, mai ales în instituțiile de învățământ care nu au 

ca finalitate specializarea în domeniul educației fizice și sportului. În sprijinul predării 

conținutului teoretic, conducătorul activității poate utiliza o suită de mijloace tehnice 

care facilitează transmiterea informațiilor: mijloace video și audio. Un element tehnic 

care poate contribui la diversificarea modalității de predare îl constituie tableta 

grafică, foarte utilă în situația în care trebuie explicate cunoștințe specifice, dar și în 

situația în care trebuie indicate anumite mișcări sau exerciții. Acest accesoriu 

hardware aduce un plus pentru atractivitatea orei. 
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