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 Conectați permanent la viziunea de ansamblu a Uniunii Europene, constatăm că se impune  aplicarea 

unei educații de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă tuturor beneficiarilor.  Contextul actual datorat 

pandemiei  cu virusul SARS CoV-2 a generat  transformări majore în viața fiecăruia  dintre noi, elevi sau 

profesori. Această stare de lucruri a dus la tehnologizare  la  cote neatinse până acum pentru educație,  de  

pregătire și formare. Timpurile au arătat mai clar ca niciodată că viața oamenilor este într-o transformare 

permanentă, căreia trebuie să ne supunem,  pentru a rezista provocărilor,  stresului sau mai nou, fenomenului 

de burnout sau de epuizare fizică.  Cuvântul cheie al acestor timpuri este adaptare.  

 Adulții au mecanisme proprii prin care fac față acestor emoții, numite în termeni psihologici 

mecanisme de coping. Coping-ul este definit ca efortul cognitiv și comportamental prin care o persoană face 

față (reduce, stăpânește sau tolerează) solicitărilor interne și/ sau externe care îi depășesc resursele personale 

(1. Folkman și Lazarus 1984, conf Taylor 1998). Mulți dintre aceștia s-au confruntat cu o gestionare 

deficitară a stresului. Stresul ne afectează sistemul imunitar prin intermediul creierului și a sistemului 

endocrin. În condiții stresante, hipotalamusul determină creșterea secreției de cortizol din glandele 

corticosuprarenale. Acestea mobilizează resursele de energie ale organismului, dar scad, în același timp, 

răspunsul imun (scade activitatea limfocitelor care în mod natural atacă bacteriile, virușii, celulele 

cancerigene).  

  Diversitatea sistemelor educaționale se vede nevoită la reașezare, adică la adaptare  la tot ce 

presupune  inovație în era digitală.  În acest context există două strategii de acțiune din punct de vedere 

educațional: 

 ”1. Încurajarea dezvoltării unui ecosistem de educație digitală de înaltă performanță care presupune: 

infrastructură, conectivitate și echipamente digitale;o planificare și o dezvoltare ficientă a capacităților 

digitale, inclusiv capacități organizaționale actualizate; profesori și formatori motivați și competenți în 

domeniul digital; un conținut educațional de înaltă calitate, instrumente accesibile și platforme securizate 

care respectă standardele de confidențialitate și de etică.  

 2. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală.  



 

 

Pentru aceasta este nevoie de: aptitudini și competențe digitale de bază de la o vârstă fragedă. -abilități 

digitale, inclusiv combaterea dezinformării; -formare în informatică; -o bună cunoaștere și înțelegere a 

tehnologiilor care necesită o utilizare intensivă a datelor, cum ar fi inteligența artificială; 

competențe digitale avansate care pot favoriza creșterea numărului de specialiști în domeniul digital și care 

garantează o reprezentare echilibrată a fetelor și femeilor tinere în studiile și profesiile din sectorul digital. 

Toate aceste transformări si  adaptări vin însoțite de factori de disconfort psihic; acesta conduce la apariția 

unor situații alarmante de bornout, ce reprezintă un  sindrom  de epuizare profesională în rândul  tinerilor. 

Conform Planului de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), se va crea o nouă platformă de educație 

digitală  care ”va avea rolul de grup de reflecție, pentru a sprijini elaborarea de politici și practici și va 

monitoriza dezvoltarea educației digitale în Europa, inclusiv punerea în aplicare a noului Plan de acțiune 

pentru educația digitală” [2.].  

 Proiectul Erasmus+ ”STRATEGII INOVATOARE, RECREATOARE ȘI ANTISTRES  PENTRU 

TINERET” – JOY, Proiect de parteneriat strategic pentru Tineret,  Nr: 2020-1-RO01-KA205-078667  ce se 

va implementa în perioada 1 sept. 2020-31 aug. 2022, cu o finanțare de 200.881 euro,  propune prin 

materialele care se vor elabora  împreună cu partenerii din consorțiu, (ESTONIA, "EESTI PEOPLE TO 

PEOPLE”, FRANȚA, "MITRA FRANCE”, LITUANIA, "ASOCIACIJA KURYBINES ATEITIE” 

IDEJOS, NORVEGIA, "GODALEN VIDEREGÅENDE SKOLE”, ROMÂNIA, ASOCIAȚIA 

"DEMETRIUS”), conștientizarea pericolului degradării nervoase a tinerilor, oferirea de soluții de instruire 

pe scară largă, schimbul de expertize, metodologii și bune practici pentru a reduce efectele și consecințele în 

acest domeniu.  

 Obiectivele proiectului sunt: creșterea gradului de conștientizare asupra consumului nervos la tineri; 

formarea în rândul tinerilor de abilități active de prevenire și combatere a stresului; dezvoltarea unui set de 

instrumente pentru ateliere și a unei aplicații digitale pentru un management mai bun al stilului de viață 

 Rezultatele proiectului: Programă inovativă pentru activități de gestionare a stresului în mediul 

educațional. Materiale interactive și metodologii pentru stagii de formare on line și față în față pe tematica 

proiectului. Ateliere de terapie și prevenire a epuizării. Primele două module din   curriculum –ul  comun 

pentru reducerea epuizării în rândul tinerilor ,  are în vedere ”Greșelile părinților și ale educatorilor și 

mijloace de a le corecta”, toate acestea vor fi aduse la cunoștință celor interesați atât   la cursul față în față, 

cât și prin intermediul cursului on-line la care și-au adus contribuția partenerii din consorțiu. Produsele 

intelectuale create în cadrul proiectului Erasmus+, propun un material de învățare destinat instruirii 

profesioniștilor din domeniul sănătății pe tema abilităților de prevenire a epuizării tinerilor. Elementul de 

noutate constă în realizarea programului propriu-zis, rezultat al unei colaborări între parteneri cu expertiză 

complementară (club de tineret, autorități publice, ONG-uri), program ce conține metode formale și non-

formale ce pot fi puse în practică în mediul on-line. 

 Palatul Copiilor Iași, coordonator al proiectului, va dezvoltă materialul pentru modulul 2 din cele 

șase:  

• MODULE 1: BURNOUT 

• MODULE 2: COMMON MISTAKES AND CORRECTIONS 

• MODULE 3: SIGNS AND SYMPTOMS 



 

 

• MODULE 4: YOUTH GUIDE TO COPING AND PREVENTION 

• MODULE 5: YOUTH GUIDE TO ENJOY LIFE 

• MODULE 5: YOUTH GUIDE TO ENJOY LIFE 

• MODULE 6: YOUTH GUIDE TO ENJOY LIFE AND PEER SUPPORT 

 Proiectul are ca obiective: 

• recunoașterea strategiilor interpersonale nocive utilizate de narcisiști (minimizare, culpabilizare, 

cultivarea dependenței, subminarea încrederii în sine, competitivitate exacerbată, perfecționism etc.); 

• distingerea paternurilor de comunicare și conduită narcisiste de alte tipologii  parentale (autoritară, 

rigidă, anxioasă, permisivă etc.); 

• identificarea efectelor parentajului narcisist asupra adolescenților/ tinerilor (sindromul Echo, lipsa de 

autonomie, parentificarea, perfecționismul, sindromul burnout); 

• utilizarea strategiilor de coping centrate pe emoții, strategii de coping centrate pe acțiune și elemente 

de comunicare non-violentă (modelul DESC) ca modalități de evitare a epuizării în relația cu un părinte 

narcisist. 

 Cuvintele cheie ale proiectului  sunt: 

 Bucurie - Încredere în sine - Pozitivism (comportament pozitiv) – Succes - Adaptare –Scop -Implicare – 

Înțelegere – Incluziune – Formare – Inovație- Relaxare –Motivație – Prevenire –Toleranță – Asumare – 

Învățare –Sprijin -Abilități – Tineret –Imaginație –Dezvoltare –Performanță –Identitate.  

 Conform Planului de acțiune europeană pentru educația digitală-2021-2027, se va crea o nouă 

platformă de educație digitală  care ”va avea rolul de grup de reflecție, pentru a sprijini elaborarea de politici 

și practici și va monitoriza dezvoltarea educației digitale în Europa, inclusiv punerea în aplicare a noului 

plan de acțiune pentru educația digitală” [2.].  

 În lumea contemporană, timpul reprezintă cea mai mare resursă. Chiar mai important decât banii, 

timpul a devenit un lux. Faptul că în toată această perioadă de pandemie am avut timp pentru toate, putem 

considera timpul un cadou de la divinitate, pentru a ne întoarce la valorile de bază, la lucrurile care contează 

cu adevărat pentru fiecare. 
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Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROIECTUL EDUCAȚIONAL „DANSUL MÂINILOR FERMECATE” 

 

Profesor  Mihaela Andrei 

Palatul Copiilor Arad 

Cercul Teatru de păpuși/marionete 

 

1. Titlul activității: „Dansul mâinilor fermecate” 

2. Tipul activității: Educaţie culturală prin teatru 

3. Durata: 50 minute 

4. Locul desfășurării: În orice spațiu închis (clasă, acasă, club) sau deschis (curte, parc), pe o suprafață 

plană (masa, canapea). 

5. Mijlocul de comunicare: WhatsApp/ Zoom Video Conferencing/ Google Classroom 

6. Scop: Experimentarea animație palmelor și degetelor din încheietura mâinii sub forma unui dans 

creativ al unui personaj (o mână), a două personaje (două mâini) sau mai multe personaje (dacă jocul se 

desfășoară într-un grup restrâns de copii) 

7. Obiective: 

- Dezvoltarea de abilități artistice specifice educației prin teatru: mobilitatea mâinilor, creionarea 

caracterului personajelor, mișcarea personajelor în spațiul scenic propus, acțiunea personajelor în funcție de 

mesajul ce trebuie transmis spectatorilor colegi, părinți, bunici, frați etc. 

- Dezvoltarea simțului estetic al copiilor: crearea costumației personajelor, alegerea melodiei de suport 

pentru dans, crearea coregrafiei personajelor 

8. Participanți la activitate:  

- copii la stadiul/grupă de începători sau avansați 

- nivel preșcolar, primar sau gimnazial 

9. Descrierea activității:  

 Această activitate se adresează copiilor, părinților, cadrelor didactice și poate fi desfășurată într-un 

context de predare asistată de tehnologie în timpul liber (școală de vară, club de vacanță, curs de teatru) sau 

într-un context de distanțare socială (în caz de pandemie, boli ale copilăriei, absenteism școlar etc.) 

 Astfel, copiii își pot dezvolta competențe multiple, cum ar fi învățarea în mediul on-line într-o 

manieră facilă și interactivă, precum și dezvoltarea capacității  de organizare a propriilor activități de timp 

liber.  



 

 

 O activitate interesantă și amuzantă propusă de un cadru didactic poate fi aceasta: copiii să creeze un 

moment artistic în care mâinile pot deveni personaje. Acestea se pot mișca în ritm de dans pe o melodie 

aleasă și apreciată de copii.  

 Stilul, ritmul și conținutul melodiei îi va inspira pe copii să creeze caracterul personajului și implicit 

costumația adecvată.  

 Costumația personajelor poate va fi creată din mănuși de orice tip (fire tricotate, cauciuc, tricot), din 

bucăți de textile colorate, batiste, rozete de hârtie (simplă, creponată), fire textile, panglică sau orice material 

reciclabil și maleabil pentru a face pantaloni sau fuste pentru personaje. În lipsa acestor materialelor, pur și 

simplu degetele mâinii pot fi colorate cu carioci, ori pictate, astfel încât să devină un personaj veritabil, 

credibil și hazliu. 

 Capul personajului poate fi modelat din plastilină, lut, hârtie sau carton pictat, apoi prims cu un 

elastic sau sfoară de încheietura mâinii. De asemenea, poate fi folosit chiar capul unei păpuși mici dintre 

jucăriile copilului sau dintre piesele de lego pe care le deține. 

 După ce personajul a fost creat, se va experimenta mișcarea degetelor în diverse moduri simple sau 

complexe, redând mersul, apoi dansul în ritmul muzicii. Copiii vor deveni creativi în ceea ce privește 

coregrafia dansului, inventând sau preluând dintr-o coregrafie cunoscută din videoclipurile vizualizate 

câteva elemente de dans. 

 În timpul activităților, adultul care supervizează activitatea va fotografia momentele importante: 

selectarea materialelor, creația personajului (desenat, croit, decupat), dansul.  

 În cazul în care părintele sau cadrul didactic deține un aparat de filmare a acțiunii (cameră de filmat, 

telefon), acesta poate înregistra momentul coregrafic, spre deliciul copiilor creatori, care pot revedea rodul 

muncii lor. Înregistrarea poate fi folosită demonstrativ, ca material didactic pentru alți copii ca tutorial sau ca 

spectacol filmat. 

10. Evaluarea activității: Prezentarea dansului de către copii, prin filmare (dacă are posibilitatea) sau 

fotografiere a unor momente din timpul dansului 

 Rezultate calitative: 

- valorificarea în creaţiile copiilor  a unor elemente esenţiale din obiectivele proiectului 

- încurajarea exprimării, a creativităţii personale şi stimularea gândirii critice și imaginative 

- stabilirea unui proces educaţional de grup cu caracter interactiv la distanță 

- dezvoltarea spiritului cultural şi de echipă în context de distanțare socială 

 Rezultate cantitative:  

-   sporirea interesului copiilor, părinților și cadrelor didactice implicate faţă de activităţile nonformale din 

domeniul artelor spectacolului de teatru pentru copii 

 Indicatori calitativi: impactul activităților de informare derulate în rândul copiilor prin intermediul 

discuțiilor interactive, a jocului de rol și a reprezentației teatrale 



 

 

 Indicatori cantitativi: numărul momentelor dansante și numărul copiilor  participanți 

11. Diseminarea activității: Activitatea poate fi prezentată și propusă astfel: 

- printr-un tutorial al activității sau prin poze/filmulețe demonstrative trimise pe WhatsApp 

- printr-un ghid metodologic de activități nonformale cu predare asistată de tehnologie 

12. Anexe:  

- Exemplificare din înregistrările elevilor de la cercul de Teatru de păpuși/ Palatul Copiilor Arad: 
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC  

ÎN PANDEMIA COVID 19 

 

Amișculesei Simioneta – Secretar Șef 

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași 

 

 Pandemia a afectat profund educaţia şi a agravat inechităţile sociale existente în regiune. Copiii din 

familii cu venituri reduse, copiii care locuiesc în zonele rurale cu infrastructură deficitară, copiii din cadrul 

minorităţilor etnice şi lingvistice, copiii cu dizabilităţi, copiii migranţi şi refugiaţi, copiii aflaţi în conflict cu 

legea, copiii şi tinerii care nu frecventează instituţiile educaţionale, băieţii şi fetele care locuiesc în condiţii 

dificile sau în cămine abuzive se confruntau deja cu bariere semnificative pentru participarea la educaţie şi 

învăţare şi aveau parte de educaţie şi de avantaje sociale mai reduse decât cei de aceeaşi vârstă.  

 Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale şi 

emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de educaţie a 

copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare şi referire la servicii medicale 

şi sociale de bază. Provocarea care îi aşteaptă pe profesori, directori de şcoli, responsabili din sistemul de 

educaţie şi factori de decizie de la nivel local şi naţional este semnificativă. Dacă nu se va face faţă acestei 

provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai larg se 

va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic.  

 De aceea, îmbunătățirea rezilienței sistemului educaţie, prin planificarea unei educaţii incluzive de 

calitate pentru cei mai marginalizaţi copii, ar trebui să fie o prioritate maximă pentru următoarele luni şi ani 

şi ar trebui să fie principiul de bază al reconstruirii unui învăţământ mai bun şi al unor şcoli mai bune.  

 Sistemele de învăţământ ar trebui să fie mai flexibile, complet dedicate tuturor copiilor, sisteme care 

educă printr-o varietate de modalităţi/metode şi tehnologii şi care sunt mai bine echipate pentru a face faţă 

unor posibile crize. De asemeni, ar fi necesar promovarea învăţământului şi educaţiei incluzivă de calitate 

pentru toți copiii şi tinerii, în special pentru cei mai marginalizaţi copii, pe parcursul şi după fazele de 

izbucnire şi de recuperare în urma pandemiei de COVID-19.  

 Aceste considerente oferă directorilor de şcoli şi responsabililor din sistemul de învăţământ din 

cadrul autorităţilor locale, inspectoratelor şcolare judeţene şi ministerelor educaţiei un cadru general şi un set 

de repere tematice pentru procesele de luare a deciziilor, de planificare şi de elaborare a politicilor. Este 

necesar ca aceste considerente să încurajeze comunitatea educaţională să adreseze inegalităţile majore în 

ceea ce priveşte accesul la furnizarea unei educaţii incluzive de calitate şi diferenţele semnificative de 

învăţare între grupurile de copii în timpul pandemiei de COVID-19, dar şi după aceasta.  

 Directorii de şcoli şi funcţionarii sistemului educaţional sunt acum în fața unei mari provocari, 

inedite - să pună în aplicare activităţi sau strategii specifice. Mai degrabă, propune întrebări la care trebuie să 

se răspundă, pentru a se asigura că toți copiii şi tinerii pot participa la o educaţie incluzivă de calitate, pot 



 

 

învăţa şi pot fi îngrijiţi şi susţinuţi în mod corespunzător, astfel încât să fie eliminate toate barierele pentru 

participare, învăţare şi bunăstare şi pentru a creşte rezilienţa sistemului de învățământ şi capacitatea şcolilor, 

a profesorilor şi a responsabililor din sistemul de educaţie pentru ca toţi aceştia să ofere educaţie incluzivă 

de calitate pentru toți copiii, inclusiv pe timp de criză.  

 Sistemele de învăţământ trebuie să analizeze, să planifice, să dezvolte, să revizuiască şi să susţină 

strategiile în patru domenii critice interconectate:  

1. Accesul la educaţie;  

2. Educaţie incluzivă de calitate;  

3. Bunăstare (sănătate mintală şi asistenţă psihosocială);  

4. Şcoli sigure.  

 Crearea unor sisteme de educaţie reziliente în contextul pandemiei de COVID-19 au la bază 

considerente pentru factorii de decizie de la nivel naţional, local şi de unitate şcoalară și completează 

eforturile continue ale UNICEF de a se asigura că toţi copiii cresc, se dezvoltă şi învaţă.  

 Se recunoaşte că, în timp ce instituţiile de învăţământ depind în mare parte de ministerele educaţiei, 

unii copii sunt educaţi în instituţii speciale, instituţii de plasament, centre de detenţie, instituţii de învăţământ 

închise, spitale şi sanatorii care pot fi subordonate altor ministere de resort, inclusiv ministere ale educaţiei, 

ale afacerilor sociale (de exemplu, grădiniţe), ale internelor sau ale justiţiei. Aceste considerente sunt, într-o 

anumită măsură, relevante pentru toate tipurile de instituţii de învăţământ, dar nu adresează în mod 

cuprinzător specificităţile de deschidere ale fiecărei instituţii, cu excepţia şcolilor de masă. Redeschiderea 

şcolilor se referă la spaţiile fizice comune pentru elevi şi profesori din şcolile care se redeschid.  

 Copiii marginalizaţi se referă la copii sau grupuri de copii care sunt excluşi social şi educaţional. În 

Europa şi Asia Centrală aceşti copii sunt, de obicei, copii romi şi copii din alte minorităţi etnice sau 

lingvistice, copii cu dizabilităţi, copii migranţi şi refugiaţi, copii strămutați intern, copii aflaţi în conflict cu 

legea, copii din familii disfuncţionale sau vulnerabile, copii care trăiesc şi lucrează în stradă, copii care nu 

frecventează şcoala şi alţi copii care trăiesc în circumstanţe dificile, inclusiv fete în risc de a rămâne de a 

rămâne însărcinate, de a se căsători timpuriu sau de a se căsători forţat, mame și tați adolescenți, fete și 

băieți care au în grijă alte rude sau părinți bolnavi şi fete şi băieţi care sunt victime ale violenţei de gen. 

Copiii marginalizaţi pot fi fete şi/ sau băieţi, în funcţie de context. Se ştie că genul este un aspect important 

al marginalizării, care se intersectează cu alte dimensiuni ale excluderii.  

 Se ştie de asemenea că pandemia de COVID-19 poate avea ca rezultat o creştere a violenţei 

domestice şi a violenţei bazate pe gen (VBG), care afectează preponderent fetele şi femeile. Este recunoscut, 

de asemenea, că „familiile”, „părinţii” şi „comunităţile” reflectă mai multe realităţi şi nu sunt grupuri 

omogene. Familiile cu un singur părinte sau cu părinţii tineri au nevoi specifice şi pot necesita un sprijin 

corespunzător. Relaţionarea cu părinţii ar putea necesita adoptarea de strategii diferenţiate pentru mame şi 

taţi. 

 Implicarea comunităţii se referă la colaborarea cu grupuri şi lideri de la nivelul comunităţii, din 

societatea civilă, din guverne şi lideri de opinie; şi extinderea rolurilor colective sau ale grupurilor în 

adresarea aspectelor care afectează vieţile acestora. Implicarea comunităţii oferă putere grupurilor şi 



 

 

reţelelor sociale, dezvoltă diverse aspecte pe baza punctelor forte şi a capacităţilor locale şi îmbunătăţeşte 

participarea, asumarea, adaptarea şi comunicarea locală. 

 

 

CONCURSURILE  SPORTIVE  ŞCOLARE, 

MIJLOC DE STIMULARE A INTERESULUI  ELEVILOR  PENTRU  PERFORMANŢĂ 

 

 

Profesorii: Anuşca-Doglan Lucian-Dan, Hăulică Dragoș 

Liceul cu Program Sportiv  Vaslui 

 

      Motto:  

  “Succesul se află  acolo unde pregătirea  şi oportunitatea se  întâlnesc” 

 

 Pentru obţinerea  performanţei în orice domeniu, dar  în mod deosebit în sport este nevoie de o 

“doză” zilnică de motivaţie. Din dorinţa de a  oferi copiilor o motivaţie suplimentară pentru progres şi 

performanţă am iniţiat la începutul anului școlar 2020-2021, proiectul educaţional judeţean “Campionii 

viitorului”, a cărui activitate principală a fost concursul de atletism si grup ţintă au fost elevii claselor a VII-

a si a VIII-a din  municipiul  si judeţul Vaslui. 

 

          Activităţile extrașcolare propuse in proiect au fost: 

- Organizarea echipei de implementare având ca logo “Împreună vom reuși”; 

- Înregistrarea   proiectului  la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui; 

- Lansarea  proiectului; 

- „Campionii viitorului” - concurs judeţean; 

- Diseminarea rezultatelor proiectului  . 

 

          Obiectivele specifice ale proiectului:  

- asigurarea unei bune frecvenţe școlare  a elevilor participanţi la activităţile  sportive;  

 - integrarea în comunitate a tuturor copiilor fără discriminare religioasă, etnică,  în activităţile sportive; 



 

 

 - obţinerea locului I- III la competițiile incluse în proiect;  

 - formarea deprinderii de practicare a sportului  in timpul liber;  

 - promovarea  ofertei educaţionale si a  imaginii scolii în judeţul Vaslui;   

 - formarea si exersarea abilităţilor de comunicare, toleranţă si fair-play, cultivarea relaţiilor de prietenie si  

    respect   între participanţi pe terenul de sport si în viaţa cotidiană. 

 

 Durata proiectului  a fost  de  5 luni (ianuarie - mai 2021). 

 

 Descrierea  activităţilor:   

 Activitatea nr. 1: Organizare de proiect   “Împreună vom reuşi” 

Data/perioada de desfăşurare: Luna  1     

Locul desfăşurării: Baza sportivă LPS Vaslui 

Numărul de participanţi: 20 elevi, 6 cadre didactice, 2 părinți, 1 reprezentant al comunităţii locale, 1 

reprezentanţi  mass - media. 

Responsabil: prof. Anuşca - Doglan Lucian-Dan 

Beneficiari: elevi clasele V-VIII  din  municipiul si judeţul Vaslui, cadre didactice, părinţi, comunitatea 

locală. 

Metode/mijloace de realizare: dezbatere/ conversaţia . 

Modalităţi de evaluare: minuta/proces verbal . 

 Descrierea activității: constituirea echipei de proiect; întocmirea planului de activităţi si calendarul  

derulării acestora; repartizarea sarcinilor  fiecărui membru al echipei de proiect ( monitorizare - responsabil, 

prof. Hăulică Dragoș, evaluare - responsabil, prof. Anuşca-Doglan Lucian-Dan, diseminare - responsabil, 

prof. Ramona Pavel, Hăulică Dragoş  şi Anuşca-Doglan .Lucian-Dan; editarea regulamentului competiţiei 

sportive din proiect: responsabili, profesorii: Anusca-Doglan Lucian–Dan si Hăulică Dragoș; stabilirea 

partenerilor pentru concursurile incluse în proiect, contactarea acestora și încheierea protocolului de 

colaborare pentru  activităţile proiectului - responsabili, profesorii: Anușca-Doglan Lucian–Dan și Hăulică 

Dragoș; contactarea partenerilor care vor susține organizatoric/ logistic  activitățile  proiectului ( baza 

materiala, premii, asistenta medicala) – responsabili, profesorii: Anușca-Doglan Lucian –Dan și Hăulică 

Dragoș. 

 

Activitatea nr. 2: Înregistrarea proiectului la ISJ Vaslui 

 Data/perioada de desfăşurare:  Luna  1   



 

 

Locul desfăşurării: ISJ Vaslui  

Numărul de participanţi: 1 (coordonatorul proiectului) 

Responsabil: prof. Anușca- Doglan Lucian-Dan 

Beneficiari: elevi ai claselor V-VIII din municipiul și județul  Vaslui . 

Metode/mijloace de realizare:  depunerea proiectului la secretariatul ISJ; 

Modalităţi de evaluare: număr de înregistrare . 

Descrierea activității: depunerea proiectului  pentru aprobare la  secretariatul ISJ Vaslui, în doua exemplare 

pana pe data de 05.11.2020. 

 

Activitatea nr. 3: Lansarea  proiectului - Ședința de lucru 

Data/perioada de desfăşurare: Luna  2 

Locul desfăşurării: Baza Sportiva LPS Vaslui 

Numărul de participanţi: 10 elevi, 4 cadre didactice, 1parinte, 1 reprezentant al comunității locale, 1  

reprezentant  mass - media; 

Responsabil: prof. Anușca- Doglan Lucian-Dan; 

Beneficiari:  elevi ai claselor V-VIII, din municipiul și județul Vaslui. 

Metode/mijloace de realizare: conversația, corespondenta electronica; 

Modalităţi de evaluare: confirmări de participare la activitățile  proiectului. 

Descrierea activității: promovarea in presa  a  proiectului  județean “Campionii Viitorului”. 

 

  Activitatea nr. 4:  “Campionii Viitorului” - Concurs sportiv  județean. 

Data/perioada de desfăşurare: Luna  3   

Locul desfăşurării: Baza Sportiva LPS Vaslui. 

Numărul de participanţi: aproximativ 100 de elevi din clasele VII,VIII din  municipiul și județul Vaslui, 10 

profesori/antrenori, 6 evaluatori, 10 membri in comisia de organizare, 10 părinți, 50 spectatori, 1 

reprezentant al comunității locale, 1medic/ asistent medical, reprezentanți mass - media; 

Responsabili, profesorii: Anușca-Doglan Lucian-Dan și Hăulică Dragoș; 

Beneficiari: elevi din clasele V-VIII din municipiul și județul Vaslui. 

Metode/mijloace de realizare * activitate practică: alergare de viteză:100, 200 400 m.p., alergare de 

semifond: 800 m.p. 



 

 

Modalităţi de evaluare: fisa de concurs, jurizare, diplome, certificate de participare etc. 

 Descrierea activității:  activitatea finală   s-a desfăşurat în 2  runde, conform regulamentului elaborat 

de organizatori la Baza Sportivă LPS Vaslui ( runda 1 = echipajul claselor a VII - VIII-a, runda 2 = echipajul 

claselor a IX -a); responsabil comisie de organizare, profesorii: Pavel Ramona, Hăulică Dragoş, Anuşca-

Doglan Lucian-Dan și membrii, profesorii: Anușca-Doglan Cristian,  Lupu Vasile, Mironescu Elena, Varlan 

Luminiţa,  Pacuraru Marius, Epure Daniel, Paslaru Ionut, Pivniceru Madalina, Borcan Silviu;  responsabil 

echipa de arbitri/evaluare, profesorii: Anușca-Doglan Lucian-Dan, Hăulică Dragoș și membri: profesorii: 

Anusca-Doglan Cristian, Lupu Vasile, Mironescu Elena, Varlan Luminiţa;  responsabil ordine concurs, 

evidență și secretariat concurs,  profesorii: Anusca-Doglan Cristian si Varlan Luminiţa;  responsabili 

premiere, profesorii:  Ramona Pavel, Anusca-Doglan Lucian-Dan, Hăulică Dragoș. 

 

     Activitatea nr. 5: Diseminarea rezultatelor proiectului   - Masă rotundă. 

Data/perioada de desfăşurare:  Luna 4   

Locul desfăşurării: Baza Sportivă   a L.P.S.  Vaslui 

Nr. participanţi: 20 elevi, 6 profesori, 2 părinţi,1 reprezentant al comunităţii locale, reprezentant mass - 

media. 

 

Responsabil: prof. Anusca-Doglan Lucian-Dan 

Beneficiari: elevi din clasele V-VIII din municipiul si judeţul Vaslui. 

Metode/mijloace de realizare:  conversaţia 

Modalităţi de evaluare:  portofoliul proiectului, diplome, CD, articole in presa/internet etc. 

 Descrierea activității: se vor face cunoscute realizările proiectului, contribuţia / implicarea 

partenerilor in derularea  activităţilor  si vor fi prezentați  premianții. 

 In urma implementării proiectului  așteptăm: 

1. O buna  frecventa școlară a elevilor participanți la activitățile  sportive; 

2. integrarea în activitățile educative extrașcolare a tuturor copiilor fără discriminare religioasa, etnica etc; 

3. Creșterea performantei sportive  și obținerea locului I- III la competițiile incluse în proiect; 

4. Creșterea numărului de copii și tineri care vor practica sportul în timpul liber; 

5. O buna promovare a ofertei educaționale  și a imaginii Liceului cu Program Sportiv Vaslui  în școlile din 

municipiul și județul Vaslui; 

6. Formarea și exersarea abilităților de comunicare, cultivarea relațiilor de prietenie și respect între 

participanți; 



 

 

7. Conștientizarea unui număr cât mai mare de copii și tineri asupra pericolului de deteriorare a stării de 

sănătate datorită sedentarismului, consumului de droguri, tutun, alcool. 

         Monitorizarea  activităților incluse în proiect s-a făcut pe baza tabelelor nominale de participare, pe 

baza foilor  de concurs, raportări în cadrul  consiliului profesoral; 

         Evaluarea progresului s-a făcut  prin  elaborarea clasamentelor în urma concursului;  

         Rezultate așteptate: îmbunătățirea  frecvenței școlare a participanților, conform estimărilor (datorită   

faptului că frecvența bună la școală este o condiție pentru a putea participa la concurs); 

          Integrarea în activitățile sportive a tuturor copiilor fără discriminare religioasa, etnica etc; 

          Indicatori de evaluare: a. cantitativ: 100 % procent de participare la activitățile proiectului din  

numărul  de echipaje invitate; 100 %  probele desfășurate din  numărul programat;  1 portofoliu  cu imagini  

și  alte materiale aferente  activităților derulate; b. calitativ: activități desfășurate  fără incidente. 

          Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost aproximativ 100 de elevi ai claselor VII-VIII  din municipiul 

și județul Vaslui. Beneficiarii  indirecţi ai proiectului au fost  părinții, comunitatea  educativa lărgită, 

comunitatea  locala. 

          Continuitatea/ sustenabilitatea proiectului va fi asigurata de elevii iubitori ai sportului, prin  

identificarea  si atragerea unor noi parteneri participanți la activitățile incluse în proiect  și parteneri  care să  

asigure resursele materiale și financiare prevăzute în devizul de cheltuieli. 

            Diseminarea informațiilor  pe parcursul implementării proiectului și după încheierea acestuia s-a 

făcut și se va face prin: colțul sportiv,  consiliul elevilor,  comitetul de părinți, consiliul profesoral, cercuri 

pedagogice,  portofoliul activităților, articole în presa scrisă, afișe, pliante, ecusoane, fanioane, 

corespondență:  posta electronica. 

            Implementarea proiectului a fost un mijloc de creştere a motivaţiei copiilor pentru  performanţa 

sportivă,  promovarea ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii  prin activităţi sportive la nivelul judeţului 

Vaslui,  exemplu de bună practică a organizării timpului liber al copiilor cu influenţă pozitivă  asupra  

integrării în activităţile sportive a  tuturor copiilor fără discriminare religioasă, etnică, stare materială a 

familiei,  influenţă pozitivă  asupra progresului învăţării şi frecvenţei şcolare a participanţilor. 

Implementarea proiectului a fost un mijloc accesibil pentru formarea și exersarea abilităților de comunicare, 

cultivarea relațiilor de prietenie  şi respect   între participanţi. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROIECTUL EDUCAȚIONAL ÎN PERIOADA ONLINE 

 

Prof. Anca Apetroaiei 

Palatul Copiilor Iași 

 

 Perioada de desfășurare a activităților artistice online este și va rămâne o provocare pentru toate 

cadrele didactice. Lucrul alături de copii în învățământul non formal presupune foarte multă creativitate din 

partea profesorului, deoarece copiii trebuie să-și dorească și să se simtă atrași de ceea ce li se oferă în cadrul 

cercurilor. 

 Schimbările apărute au dus la impedimente de natură logistică, pedagogică, de conținut și tehnică, 

devenind provocări cărora profesorii și copiii au trebuit să le facă față în ritmul rapid de desfășurare al lor, 

manifestând disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. Continuarea activităților artistice la 

distanță a fost facilitată de tehnologia digitală, însă lipsa activităților de suport, comunicarea și relaționarea, 

chiar lipsa cunoașterii digitale din partea profesorilor au dus la disfuncții în ceea ce privește activitatea 

didactică. Dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță au constat în lipsa instrumentelor pentru 

gestionarea grupelor, pentru evaluare, dificultăți de ordin tehnic (platforme ce au necesitat instalare), lipsa 

suportului pedagogic digital în realizarea anumitor activități, lipsa resurselor digitale pentru fiecare 

disciplină, și, mai ales, lipsa timpului pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor digitale. 

 În desfășurarea activităților vocale de muzică ușoară și cor de divertisment sunt și avantaje și 

dezavantaje. Ca avantaj consider că activitatea nu se întrerupe, descoperim noi metode de a lucra online prin 

intermediul aplicațiilor educaționale. Din păcate dezavantajele sunt mai multe și anume: lipsa interacțiunii, a 

emoțiilor transmise prin cântec, mișcarea coregrafică, lipsa scenei și a publicului.  

 Cu siguranță nu a fost o perioadă ușoară, dar am reușit să găsim modalități pentru a realiza 

concursuri, recitaluri, schimburi de experiență cu alte școli în mediul online. 

 Copiii s-au adaptat repede acestei metode de lucru și, bineînțeles, au participat la multe concursuri, 

mobilizându-se și creând clipuri video filmate cu telefonul. Probleme am întâmpinat la cei de vârste mici, 

acolo unde ajutorul părinților a fost obligatoriu, colaborarea cu aceștia fiind definitorie pentru succesul 

activităților. 

 Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectarea online au fost diferite: prin întâlniri video 

(Zoom, Meet), filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații, etc., care au fost trimise 

părinților. Profesorii au înțeles că în această perioadă cel mai mult contează starea emoțională a copiilor, 

îndrumând părinții în motivarea copiilor pentru activitățile cu valoare educativă superioară. 

 În ceea ce privește corul de copii, aici a fost un pic mai dificil de lucrat, deoarece nu am putut cânta 

în grup din cauza producerii acelui ecou care împiedica buna desfășurare a activității. S-a observat lipsa unor 



 

 

instrumente tehnice corespondente variatelor activități pe care profesorii le desfășoară cu grupa de elevi, 

destinate managementului de ansamblu al clasei, realizărilor activităților de evaluare. 

 Se știe că preșcolarii au nevoie sistematic de îndrumarea profesorului pentru a realiza sarcinile date, 

astfel colaborarea cu părinții, în această perioadă, a fost determinată pentru realizarea activităților propuse. 

 Lipsa scenei și a interacțiunii cu publicul se resimt încă, reflectându-se în comportamentul emoțional 

al copilului. De asemenea putem nota și dificultățile elevilor apărute în derularea activităților online: 

dificultăți tehnice, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul tehnologiei, lipsa unui dispozitiv adecvat, lipsa 

unui program acasă, lipsa controlului și monitorizării constante a activității, acces limitat la internet, lipsa 

suportului din partea adulților. 

 Mutarea activităților extrașcolare exclusiv online a fost benefică pentru implicarea copiilor într-o 

învățare continuă. Cursurile muzicale au urmărit dezvoltarea copiilor, iar pentru cei mici o posibilitate de 

descoperire în ritm intens a formatului digital și utilizarea acestuia în scop educativ. Aceste activități joacă 

un rol important în formarea personalității și a unor competențe ale copilului pentru o dezvoltare personală și 

socială armonioasă. Astfel vorbim de acele activități în care copiii își pot descoperi talentele și pasiunile, dar 

și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul școlii. 
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PEDAGOGIA 

 ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 

 

Prof. dr. biolog Babă Liliana 

Palatul Copiilor Timișoara 

 

“Copiii nu se pregătesc pentru școală, ci pentru viață. Ce fel de viață? Pentru o viață mult mai complicată” 

            Institutul de Științe ale Educației 

 

 O incursiune în istoria școlii și a presei bănățene, în colecția Revista de  Pedagogie, model de bune 

practici și promotor pentru științele educației, mi-a permis  desfășurarea unei activități de documentare  și 

cercetare, pentru a scoate în lumină importanța elaborării și editării unui periodic la nivelul sistemului de 

învățământ preuniversitar,  în promovarea ideilor pentru educația ornitologică în contextul dezvoltării 

durabile.  

 Educația. ”Sărbătoarea păsărilor și a pomilor”. "Viitorul unei națiuni este hotărât de modul în care 

aceasta își pregătește tineretul“, afirma, încă din secolul al XVII-lea, marele umanist olandez Erasmus. Într-o 

altă abordare educația este cea mai importantă componentă a modernizării unei societăți. Educația reprezintă 

obiectul de studiu al pedagogiei. ”Deschiderea Preparandiei, întâia școală pedagogică românească (și printre 

primele în Europa), a avut loc la 3/15 septembrie 1812, în Arad. Preparandia Arădeană a luat ființă ca 

urmare a îndelungatei lupte a românilor din Transilvania pentru dreptate socială, școală și limbă, marcând 

procesul redeșteptării naționale în perioada dominată de iluminism. Prin rezoluția din 17 septembrie 1862 

împăratul aprobă înființarea Astrei -  societate culturală)  - ˝o deșteptare a credinței˝.  Prin ridicarea 

problemei "unității ortografice" Astra arădeană a atins o problemă esențială a societății românești, cea 

unității tuturor românilor. În 1866 Ioan Popovici Desseanu trimite societății Astra o cerere în care propune 

folosirea ˝limbii române în interes public și înființarea unui gimnaziu de stat cu predare în limba română˝. 

Odată cu înființarea Astrei arădene, Aradul a devenit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea un important 

centru cultural și politic al românilor din imperiu, iar în unele situații Aradul a devenit puntea de legătura 

dintre București și Viena. 

 „În anul 1869, Preparandia își schimbă caracterul de institut regesc și devine institut greco-oriental 

român, intrând sub jurisdicția Consistoriului  Eparhial din Arad. După confesionalizarea institutului, se iau 

inițiative pentru organizarea și dezvoltarea lui, în conformitate cu cerințele învățământului de tip 

confesional, dar și cu imperativele pedagogice ale epocii. Pentru a suplini insuficiența profesorilor, 

Consistoriul eparhial a instituit cu începerea anului școlar 1881-1882 la catedra de științe pedagogice, pe dr. 

Petru Pipoș, care și-a adus apoi o însemnată contribuție la evoluția pedagogiei românești, prin 

fundamentarea conceptului de educație națională. 



 

 

 La aproape o sută de ani distanță Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 

(UNESCO) a propus un plan de protejare a bunurilor culturale și naturale din lume, prin Convenția privind 

Protecția Patrimoniului Mondial Cultural și Natural, aprobată în 1972. ”Păstrarea patrimoniului cultural, 

creației contemporane și diversității culturale ca premisă a coeziunii și solidarității europene este menționată 

în mod expres în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă UE și se regăsește în principalele documente politice 

ale Uniunii Europene, inclusiv în Tratatul de la Lisabona, precum și într-o serie de convenii multilaterale 

adoptate sub egida UNESCO sau a Consiliului Europei. Dezvoltarea durabilă ca obiectiv strategic 

fundamental presupune încetățenirea unor practici și instrumente libere și diverse de acces la educație și 

cunoaștere, la tezaurul cultural al propriei națiuni și al umanității în ansamblu, la toate resursele care pot 

dezvolta creativitatea și spiritul novator. 

 În anul 1876, episcopul Ioan Popasu reușește să obțină consimțământul Ministerului de Culte și 

Instrucțiune Publică, pentru înființarea Institutului Pedagogic Diecezan necesar pregătirii viitorilor învățători 

de la școlile confesionale românești. Pentru tinerii din comitatul Timiș care aspirau la această profesie, 

institutul din Caransebeș constituia o nouă alternativă, față de perioada de până atunci când nu existase decât 

o singură preparandie in zonă, cea din Arad. În sensul implementării la nivelul școlilor poporale a metodelor 

și procedeelor moderne de predare-învățare cât mai apropiate de realitatea satului bănățean, erau emise 

circulare și ordine. Un astfel de document este şi circularul nr. 3572, șc. ex. din 1913, elaborat de episcopul 

Dr. E. Miron Cristea către „toți învățătorii și catiheții de la școlile confesionale greco-ortodoxe române din 

eparhia Caransebeșului”. În conținutul său se critica predarea de definiții copiilor de vârstă mică și învățarea 

mecanică a acestora. Se insistă pe necesitatea însușirii, de către învățători, a „metodului intuitiv” și a 

„aplicării pentru viață” a cunoștințelor teoretice prin citirea de prelegeri - model publicate în revistele 

pedagogice, cât și prin participarea la conferințe și cursuri de perfecționare, unde învățători „cu praxă” 

țineau astfel de prelegeri. Se credea că în acest mod, învățământul va deveni „vioi, practic, atrăgător” și 

școala va fi un veritabil „așezământ practic și de folos obștesc”. De asemenea, se insista pe necesitatea 

cunoașterii de către învățători a planului de învățământ și a conținutului materiilor ce trebuiau predate adresa 

(Sursa Internet: http://www.insse.ro). 

 Pentru modernizarea școlii confesionale românești și pentru apropierea dascălilor de practicile 

pedagogice internaționale, aplicabile la nivelul comunităților locale bănățene, era momentul încercării de 

corelare a cursurilor și ideilor predate în Banat cu cele conținute de practicile occidentale, prin 

implementarea unor sărbători școlare importante și prin colaborarea cu diferite societăți cu caracter cultural 

sau economic. Un astfel de exemplu îl constituie fixarea „Sărbătorii paserilor și a pomilor” primăvara, în 

colaborare cu „Societatea pentru protecția animalelor”, model preluat din pedagogia și practica americană, 

(Birds and arbors day). "Pentru aplicarea cunoștințelor   practică, încă din 1865 o școală primară e destinată 

ca școală de aplicație…În viața școlii de aplicație un rol educativ îl avea maialul ”Serbarea pomilor şi a 

păsărilor“ care se desfășura festiv afară în crâng. Tot despre Sărbătoarea pomilor și păsărilor găsim 

informații interesante în revista de pedagogie Școala Nouă. 

 „Serbarea pomilor“/„Arbors day“  a fost sărbătorită prima dată în U.S.A. în anul 1872, în Nebraska 

City, de J. Sterling Morton. Această sărbătoare a reprezentat un  model în pedagogia şi practica americană. 

Charles Almanzo Babcock, profesor la școala Oil City Pennsylvania instituie la  4 mai, 1894, Bird Day, ca 

un fenomen internațional care mereu a fost celebrat apoi împreună cu Arbor Day (sursa Internet: 

https://memory.loc.gov/ammem/amrvhtml). 



 

 

 Alte teme propuse priveau aspecte ale imaginii publice pe care un cadru didactic trebuia să o aibă în 

comunitatea locală în care își desfășura activitatea cu caracter educativ și necesitatea colaborării instituției 

școlare cu familia: „În ce chip își poate câștiga și susține învățătorul autoritatea și respectul în afara școlii?” 

Revista  de Pedagogie își mai edita culegeri metodice: Radioteleșcoală, Învățământ preșcolar, Perfecționarea 

activității metodice în școală, Almanahul educației dedicat părinților. La începutul sec. XX - lea prin 

intermediul presei se creau legături puternice între reuniunile de învățători și alte asociații cu profil 

economic și agricol. Astfel, Reuniunea Română de Agricultură din Comitatul Sibiului editează la preț redus 

trei broșuri: Serbarea pomilor și a paserilor, Monilia (o boală a pomilor fructiferi) și De-ale pomăritului care 

includea și un calendar al culturilor agricole. Pe toate acestea Foaia Diecesană din Caransebeș le recomandă 

spre a fi achiziționate de către săteni sau de către cadrele didactice pentru a fi folosite ca materiale auxiliare 

în munca didactică. 

 Pedagogia în contextul pandemiei de Covid-19. În contextul actual, cel al pandemiei de          Covid-

19, un context al incertitudinii, utilizarea instrumentelor digitale și a formelor multimedia reprezintă unica 

soluție prin care procesul de educație să funcționeze. Mai mult ca oricând redefinim pedagogia postmodernă 

în care "activitățile au locații variate; învățarea se realizează nu numai în clasă, ci și în afara ei; predarea 

presupune asigurarea sinergiei între informațiile provenite pe căi formale cu cele din surse non-formale și 

informale, interconectarea experiențelor de învățare prin excursii, vizite la muzee, vizionarea de filme, 

reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigațiile, interogațiile, discuțiile". Analizând această 

caracterizare a pedagogiei postmoderne, identificăm în funcționarea procesului educativ o schimbare majoră 

pe care a impus-o perioada de pandemie: interconectarea experiențelor de învățare se face virtual prin 

tehnologii bazate pe accesul la internet și aplicații de tehnologie educațională. Acest lucru impune de la sine 

găsirea de soluții prin care școala să poată fi descrisă în continuare ca un loc pentru învățarea abilităților 

sociale și emoționale, un loc pentru interacțiune și sprijin social.  

 Factorii decizionali ai comunităților locale sunt cei care iau propriile decizii în ceea ce privește 

educația, bazându-se pe practici școlare inovatoare, pe promovarea schimbului de experiență și a împărtășirii 

de cunoștințe și practici pe plan local pentru a răspunde în contexte diverse. Cadrul didactic reprezintă mai 

mult ca oricând, în această perioadă critică,  actorul principal din sistemul de educație. Împreună, profesorii 

și factori decizionali locali "se pot concentra pe ceea ce știu, pe ceea ce pot controla și pe ce competență au, 

adică să-i învețe pe elevi cum să se protejeze de virus și mai mult, să se concentreze pe nivelul calității 

actului de predare-învățare". Distanțarea fizică, precum și impunerea altor măsuri de protecție în momentul 

redeschiderii școlii, va avea impact negativ asupra integrării tuturor elevilor la cursurile de zi. 

 Transformarea pedagogiei și a ethos-ului școlar  apare ca oportunitate creată de pandemia Sars-Cov-

2, o transformare care impune: modalități noi de predare și învățare, moduri noi de comunicare cu elevii și 

familiile, roluri noi pentru creșterea nivelului general de bunăstare a elevilor. În contextul incertitudinii, 

UNICEF a propus planificarea școlară în patru pași la nivel local și național: EVALUARE - se referă la 

analiza situației din punct de vedere al accesului la educație, învățării, bunăstării și siguranței pentru copii 

indiferent de gen, etnie, venit, dizabilitate și locație/zonă; PLANIFICAREA dezvoltării activităților bazate 

pe atuurile actuale, urmărind scăderea inegalităților din educație și pe prioritizarea familiilor și a școlilor cu 

cele mai mari nevoi; ACȚIUNEA - implementarea activităților. Captarea, documentarea proceselor și 

rezultatelor; VERIFICARE - monitorizarea și evaluarea pentru a îmbunătăți ceea ce nu funcționează și 

pentru a susține ceea ce funcționează. UNICEF în colaborare cu universități și furnizori de tehnologii și 

conținut educațional au întâmpinat criza din sistemul educațional, impusă de pandemia Sars-CoV-2, cu o 

inițiativă pe care au și lansat-o, LearnIn. Bazat pe principiile pedagogice, LearnIn oferă calitate relevantă din 



 

 

punct de vedere cultural și al oportunităților de învățare. Modelul de referință în pedagogia LearnIn este 

structurat în trei secțiuni și răspunde tuturor întrebărilor care apar în contextul de incertitudine, în vremurile 

actuale de pandemie Sars-Cov-2: Partea 1 - Sprijinirea studenților acasă în timpul blocării; Partea 2 - 

Primirea elevilor înapoi la școală; Partea 3 - Proiectarea căilor de învățare personalizate pentru elevi. Fiecare 

parte urmează aceeași structură: (1) „Analiza situației” pentru a oferi o înțelegere comună, (2) „Probleme 

cheie și întrebări” care trebuie înțelese și abordate și (3) „Răspunsul la provocări” pentru a dezvolta bune 

practici în rezolvarea problemelor cheie. Conform politicii LearnIn tehnologia trebuie să susțină pedagogia 

și folosește diverse instrumente și platforme pentru a organiza munca pe care urmează s-o desfășurăm. 

Dintre acestea: G Suite (Google) (gratuit pentru educație)→ învață în comunitate,  Rocket Chat (open 

source, instalat pe un server cloud)→ learnin.chat, Jitsi Meet → learnin.video, Miro, Rebrandly → 

go.learnin.info, Servicii Web Amazon, LearnIn Projects, Bookwhen.  

 În  timpul pandemiei profesorii au un rol deosebit în rezolvarea problemelor cheie : 

1. Este important ca profesorii să fie conștienți și să susțină sentimentul auto-eficacității și bunăstării 

elevilor și părinților. Abia atunci copiii și tinerii vor fi gata să învețe. 

2. Rutinele sunt întrerupte și pentru a stabili noi rutine va dura ceva timp: profesorii ar trebui să ceară 

sprijin de la alții, dacă este necesar, și să ofere instrucțiuni clare cu privire la informațiile de care au nevoie 

părinții și elevii; profesorii ar trebui să se asigure că părinții și copiii înțeleg necesitatea rutinei (de exemplu, 

trezirea și somnul) și a organizării (de exemplu, un loc de studiu). Rezultatul este crearea unui cadru de 

siguranță pentru elev în vederea angajării lui în procesul de învățare. 

3. O atenție deosebită se atribuie comunicării bidirecționale cu părinții, adică prin telefon sau întâlniri 

online, preferabilă în locul celei unidirecționale prin e-mail. 

LearnIn răspunde la întrebări pe care eu ca și profesor mi le pun constant:  

"Cum pot ajuta elevii și părinții să dezvolte așteptări de învățare pozitive?" 

"Cum pot comunica așteptările mele elevilor și părinților?" 

"Cum pot sprijini elevii și părinții să își stabilească obiective de învățare semnificative?" 

"Cum pot eu, elevii mei și părinții lor să urmărim obiectivele și realizarea obiectivelor?" 

"Cum pot eu și părinții să folosim situația de criză ca subiect de studiu?" 

"Cum pot sprijini elevii și părinții să creeze un mediu de învățare pozitiv?" 
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Suciu I. D., op.cit., pag. 199  în Școala şi societatea românească din comitatul Timiş, între anii 1867-1900” 

de Zamfir F., op. cit., pag.198 

Țircovnicu V., op.cit., pag. 191-194 apud Zamfir F., 2009, pag.202 

Zamfir F.,” op. cit., pag.107, Școala şi societatea românească din comitatul Timiş, între anii 1867-1900”,  
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CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE – „ O PUNTE ÎNTRE 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL FORMAL ȘI CEL NON-FORMAL / ON-LINE” 

 

Câcău Leș Crina Violeta  

Liceul Tehnologic ,, Anghel Saligny”  

Comuna Turț Județul Satu Mare 

 

 De ce această provocare? 

 Această temă aleasă de organizatori este de actualitate deoarece a fost și este o provocare a 

învățământului formal și non-formal din ultima perioadă.   

 Atât elevii cât și profesorii au fost nevoiți să se adapteze noilor cerințe dar mai ales noilor tehnologii. 

Fiecare unitate de învățământ a desfășurat  activități pe diferite platforme educaționale: Google Classroom, 

Microsoft Teams, Edmodo, Easyclass, Intuitext, Aplicaţia Zoom și au folosit diferite resurse educaționale 

deschise ( RED), acestea fiind  postate pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean; unele cadre didactice 

și-au creat propriile resurse educaționale folosite doar de ei, s-au postate pe diferite site-uri specializate. 

 Fiind înainte titular ca profesor de educație tehnologică, iar în prezent profesor documentarist, în 

această perioadă și nu numai am creat diferite resurse educaționale folosite mai mult de mine decât de alții. 

 ,,Conform OMEN nr. 5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare art.8 : Centrul de documentare și informare, 

denumit în continuare CDI, este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare 

și multimedia, care oferă beneficiarilor un spațiu de formare, de comunicare, de informare și de exploatare a 

fondului documentar și a tehnologiilor informației și comunicării în educație, un loc de cultură, deschidere, 

întâlnire și integrare.”                                                                  http://ccd.satmar.ro/index.php/cdi.html                           

 În cursul anului şcolar 2019- 2020, am derulat activităţi didactice, şcolare şi extraşcolare, în 

conformitate cu prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului, punând accent pe formarea 

deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării /dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să 

înveţi". 

 În vederea elaborării programului de activităţi, am solicitat propunerile  elevilor, la orele de educație 

tehnologică şi cadrelor didactice din comisia metodică Limba și literatura română, în cadrul şedinţelor 

comisiilor metodice și am mai ținut cont de CAEN, CAER, CAEJ, Calendarul evenimentelor ecologice, 

Calendarul evenimentelor istorice și literare. În prima parte a anului trecut școlar am desfășurat activități față 

în față în care elevii, au realizat prezentărilor power point cu diferite teme: 



 

 

• Toamna în  diverse domenii de activitate ( știință, literatură, artă, muzică, mașină, sport, viața 

cotidiană); 

• Iarna  și sărbătorile de iarnă; 

• Energia electrică în domeniu casnic (aparatul de ras, peria de păr, robotul de bucătărie, mixerul, 

laptop, motoare cu ardere internă, centrala electrică, centrala nucleară, centrale geotermice, generatoare 

eoliene, panourile solare etc.) 

 Eu am participat la : 

 Pregătirile pentru cercul pedagogic la  limba și literatura română: 

• Genul liric - pregătirea săli de clasă / aranjament de toamnă; 

• Fabula : jocuri de rol , dramatizarea fabulei ,, Câinele și cățelul”- recuzita; 

• Verbul: dansul ,,Salvați de clopoțel”, câmpul  verbelor; 

• Panoul cu tema : ,,De vorbă cu străbunica despre cununa miresei”. 

 Pregătirea panourilor pentru susținerea lucrării de gradul I la Limba franceză: 

• Amenajarea sălii; 

• Pregătirea panourilor: Tradiții în Franța și în România. 

 Scrierea proiectului concursului regional ,, SAM ȘI AGENȚII 272 REDUC ABANDONUL 

ȘCOLAR” CONCURS CUPRINS ÎN CAER și organizarea lui. 

 Participări în comisii naționale :  

• comisia națională de evaluare a proiectelor cuprinse în CAEN; 

• grupul de lucru al MEN privind elaborarea normelor metodologice antibulling /joi19.12 2019 sala 

43.  

              Redactarea modelului de portofoliu pentru inspecțiile de grad didactic. 

În semestrul al II-lea am trecut la orele on-line care s-au desfășurat în unitatea noastră de învățământ pe 

platforma  Microsoft Teams. De atunci am început să derulez proiectul :,,ORA DE EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ- ACTIVITATE ON-LINE ATRACTIVĂ”. 

 În vacanța de vară, CCD Satu Mare a organizat cursul ,,BIBLIOTECI ON-LINE” la care am 

participat. 

 Și cum nu-mi place ,,să bat apa în piuă”, am să vă prezint prin fapte nu vorbe câteva din activitățile 

mele on-line. 



 

 

               

 

                     

 

 

 

          

 

 



 

 

                         

      

  

 

  

                     



 

 

                      

 Ne plac activitățile on-line, dar ne lipsesc activitățile extrașcolare cu participare directă: 

• Concursul naţional de proiecte  de mediu de la Muncel; 

• Concursul naţional de proiecte antidrug ,,Împreună” Năvodari; 

• Concursul national ,,Vis de iarnă” Baia Mare; 

• Olimpiada națională  de meşteşuguri tradiţionale Sibiu; 

• Concursul internaţional ,,Cătălina” Iași; 

• Concursul naţional „IAȘI green bag, creează și responsabilizează pentru eco-ul naturii!”; 

• Concursul național ,, Valorile copilăriei de ieri și de astăzi” Iași. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALEA SCHIMBĂRII – EDUCAȚIA EXTRAȘCOLARĂ 

PROVOCARILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ON-LINE 

 

                                              profesor Cristina Ciolacu, 

                                                   Palatul Copiilor Târgu Jiu, Gorj 

 

 ,,Există o lume care așteaptă să fie descoperită în fiecare copil și în fiecare tânăr. Numai cel care nu 

se află închis în propria sa lume, reușește să se descopere.’’ Augusto Curry 

 Palatul Copiilor este locul descoperirilor, locul care prilejuiește întâlnirea dintre elev și profesor, o 

întâlnire în cadrul căreia copilul este ghidat în descoperirea lumii. În toate rolurile pe care le îndeplinește, 

profesorul este un facilitator al schimbării. 

 Sunt agent al schimbării pentru că …pentru mine, a fi profesor este o pasiune, nu o meserie și cred că 

profesorul fericit și motivat poate crea elevi fericiți, interesați, implicați în școală și în comunitate. Cred că 

un profesor trebuie să influențeze marea masă a elevilor, nu numai vârfurile, cei care au nevoie de o șansă și 

n-au modele în familie pe care să le urmeze. 

 Sunt agent al schimbării pentru că…voi porni de la afirmația lui Mahatma Gandhi    ,,Fii schimbarea 

pe care tu vrei să o vezi în lume’’.Lucrurile nu se schimbă, omul, da. De ce se schimbă? Pentru a face față 

provocărilor lumii actuale, pentru a te integra în societatea modernă. Pentru mine , a fi agent al schimbării 

este un lucru normal, de douzeci și doi de ani încoace, deoarece zi de zi mă confrunt cu provocările educației 

nonformale, a educației prin activități extrașcolare. Educația prin activitățile extrașcolare urmărește 

identificarea și cultivarea unor aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o 

serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. 

 Dilema momentului: se poate nonformal in mediul digital? 

 De ce ne place educația nonformală? Pentru că este cool, pentru că oamenii petrec mult timp 

împreună, pentru că se învață experențial, pentru că fiecare individ este o poveste și o experiență în sine. De 

ce mai place nonformalul?  Simplu, pentru că nu se formalizează, nu impune și nu obligă, pentru că 

încurajează lucrul în echipă, comunicarea autentică, empatia, bunătatea și echilibrul. 

 Cursurile digitale sunt expresia entuziasmului unor puști, interesul lor pentru învățare fiind dublat de 

noile gadgeturi primite, dar și de dorul de comunicare. 

 Activitățile extrașcolare îi ajută pe elevi să- și exprime emoțiile, să cunoască lucruri noi și totodată să 

se simtă importanți în societate. Dacă la școală copilul nu strălucește cu note mari și se simte mai rău decât 

alții, cursurile extrașcolare de la care primește satisfacție, cu siguranță, vor avea efect. Aici nu există note, 

fiecare își poate da frâu liber imaginației, fanteziei și poate fi mai bun. 

 Sunt agent al schimbării pentru că...din punctul meu de vedere , educația pentru natură,  pentru 

mediu este o modalitate de învățare benefică în ceea ce privește rezultatele sale positive asupra elevilor, ce 



 

 

se realizează printr-o diversitate de activități de educație nonformală, prin folosirea unor strategii inovative. 

Conștientizarea importanței protejării mediului pentru elevi e un obiectiv prioritar în ziua de astăzi ținând 

cont de toate acțiunile distugătoare asupra mediului, precum și a intențiilor viitoare de acest fel. 

 Zi de zi asistăm la fenomenul de degradare  a faunei și florei pădurii, fie din neglijență, fie din rea 

intenție.De aceea trebuie sădite în sufletul copiilor dragostea și respectul față de natură și dorința de a proteja 

viața sub toate formele ei.Copii trebuie învățați că ceea ce distrugem sau irosim azi, va afecta generațiile 

care vin după noi. Dacă ei cresc astăzi în spiritul protejării mediului, poate mâine vom avea o Terra mai 

curată, mai verde, mai veselă. Instituția la care lucrez, Palatul Copiilor Târgu Jiu, cercul de Protecția 

mediului are un concurs național de mediu cuprins în Calendarul Educației Extrașcolare ( CAEN ), ajuns la 

cea de-a XXI- a ediție. Am trăit moment unice alături de elevii mei: repetiții interminabile, expoziții, 

excursii în cadrul concursului, voluntariat. Mereu le spun că trebuie să ne implicăm, să facem ceva util 

pentru Univers în fiecare zi, să adunăm gunoaiele, să selectăm deșeurile, să economisim resursele naturale, 

să adoptăm un pui de animal , să salvăm speciile în pericol, să ajutăm animalele cu probleme pentru că noi 

avem o misiune în viață- SALVAREA.  

 Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de învățământ sunt absolut 

necesare modificări. S-a recurs la școala de acasă, școala online. Practic,fără să conștientizăm imediat, am 

fost conduși spre progres. 

 Acum ne întrebăm: este școala online o necesitate sau un progres? Ne-a îndemnat la evoluție, 

generațiile actuale fiind adaptate tehnologiei și operând mult mai ușor cu aceste mijloace. Prin urmare, copii 

sunt motivați să acceseze mediul virtual, sunt acomodați cu acesta și pot prelua informația foarte ușor. 

 În al doilea rând, școala online este o necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința de a 

ne proteja de boli. Spre exemplu, mediul virtual ne conferă siguranța propriului cămin, acces la educație fără 

a fi parte dintr-o clasă/ grupă, într-o instituție de învățământ.Pe de altă parte școala online a dus la 

ameliorarea comportamentelor problematice și a violenței deoarece elevii nu se mai întâlnesc fizic. Există și 

o serie de dezavantaje ale practicării școlii online cu care ne-am confruntat și noi , lipsa accesului la internet 

și la mijloace tehnologice moderne, la realizarea unei platforme în cadrul unității. Inițial fiecare am lucrat cu 

whatsapp ,facebook, e-mail și apoi cu platforma unității. Școala online nu oferă puterea exemplului pozitiv 

sau negativ pe care îl vedem la Palat, nu stimulează formarea unor prietenii fizice și nu asigură menținerea 

unui contact vizual permanent între emițător și receptor. In ce ne privește pe noi profesorii suntem nevoiți să 

ne pregătim riguros pentru a obține performanța dorită, să descoperim metodele și instrumentele concrete 

prin care putem schimba în mod pozitiv stilul de predare, și modul de a relaționa cu copiii. 

 Desigur sunt necesare și resurse pentru a implementa un astfel sistem de predare online și de 

adaptare la meseriile viitorului, de un Plan strategic , de finanțare, de un management performant, de o 

programă adaptată și să fie urmărit pe o perioadă de câțiva ani acest obiectiv. 

 Criza este catalizator de evoluție! 

 În încheiere voi aminti un citat a lui Nassim Nicholas Taleb ,,Pentru a trăi pe planeta noastră azi este 

nevoie de mai multă imaginație decât putem avea’’, iar acest lucru consider că necesită progres și adaptare. 
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Napoca,2009. 

PRO DIDACTICA, Revista de teorie și practică educațională, nr.4/2017 
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ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL MUZICAL ONLINE 

 

Profesor Coșarcă Silvia  
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 Unul dintre imperativele sistemului educațional actual îl constituie desfăşurarea procesului didactic 

din perspectiva pedagogiei axate pe competenţe. În acest context, este necesar să avem în vedere utilizarea, 

pe larg, a tehnologiilor şi resurselor informaţionale, dar şi facilitarea, prin intermediul acestora, a accesului 

şi a schimbului de informaţii. Resursele și conţinuturile online, precum şi spaţiile educaţionale virtuale oferă 

cele mai noi și mai diversificate oportunităţi de educaţie. 

 Conform Wikipedia, conceptul de Resurse Educaționale Deschise (OER – Open Educational 

Resources) presupune accesul liber către materiale destinate predării și învățării – proiecte deschise, jurnale 

educaționale, prezentări, manuale, cărți digitale, resurse audio sau video, precum și medii virtuale de 

învățare. Resursele educaționale deschise permit utilizatorilor adaptarea materialelor la necesitățile proprii 

de predare - învățare, contribuind la centrarea pe elev. 

 Utilizarea, pe scară largă, a resurselor digitale constituie, în mod cert, un avantaj pentru toți 

beneficiarii sistemului educațional: elevi, cadre didactice, instituții de învățământ. Beneficiile aduse elevilor 

se reflectă prin aplicarea cunoştinţelor într-un context mai larg, oportunităţi sporite pentru învăţare, suport 

pentru abordări centrate pe elev, individualizate, nonformale, experienţe autentice care pot asigura legătura 

cu eventuali angajatori etc. Accesul la materiale calitative pentru îmbunătăţirea curriculei, abordarea 

colaborativă în procesul de predare-învăţare-evaluare, intensificarea dialogului în cadrul organizaţiei, dar şi 

în afara ei reprezintă o serie de avantaje ale utilizării acestor resurse de către profesori. Pentru instituțiile de 

învățământ, utilizarea RED poate aduce beneficii în stabilirea de noi parteneriate cu instituţii şi organizaţii 

din interiorul, dar şi din afara sistemului educațional, capacitate sporită în sprijinirea învățării la distanţă, 



 

 

schimburi de idei şi de practici în cadrul instituţiei, sporirea rolului activităţilor de sprijin profesional 

(mentorat, consiliere) etc. 

 Modul de învățare tradițional a devenit greu de gestionat comparativ cu învățământul bazat pe 

resursele digitale, ce permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri externe, slide-

uri PowerPoint, documente de tip audio și video în clasa virtuală. Internetul este aproape indispensabil, atât 

pentru elevi, cât și pentru profesori, îmbunătățind procesul de predare-învățare, prin transmiterea 

informațiilor de către profesori și asimilarea acestora de către elevi. 

 În cele ce urmează, voi prezenta câteva platforme și resurse educaționale utile pentru desfășurarea 

diverselor activități cu elevii, menționând, pe scurt, modalitatea de utilizare a acestora. De asemenea, în 

prezentarea platformelor am inclus și link-uri cu trimitere către propriile resurse digitale, utilizate în 

activitățile cu elevii în cadrul orelor de educație muzicală. 

 Coogle - https://coggle.it/ 

 instrument web ce permite realizarea de hărți conceptuale (mind mapping), pornind de la un concept 

principal; 

 poate fi utilizat individual sau prin colaborare (pentru colaborare este necesară utilizarea adresei de 

e-mail); 

 în cadrul hărților conceptuale/diagramelor se pot insera notițe de tip text, fotografii, videoclipuri; 

 în varianta gratuită, se pot crea doar 3 hărți/diagrame private, restul vor fi publice; 

 materialele se pot descărca ca pdf, png sau imagine; 

o exemplu personal: https://coggle.it/diagram/XCdk5E8yTK8RlwB0/t/romantismul-

sf%C3%A2r%C8%99itul-secolului-al-secolului-al-xix-lea 

 Kahoot – www.kahoot.it 

 platformă  gratuită cu ajutorul careia se pot crea teste interactive; 

 este accesibilă tuturor, putând fi utilizată la clasă sau în alte medii de învăţământ din întreaga lume; 

 se creează testul: se pot adăuga o serie de întrebări, se pot atașa imagini, 

videoclipuri, diagrame etc.; 

 în varianta gratuită se pot adăuga doar întrebări de tip quiz (cu un singur răspuns 

corect sau mai multe răspunsuri corecte) și întrebări de tip adevărat/fals; 

 etape de realizare: 

1. se crează testul; 

2. se distribuie jocul; 



 

 

3. jucătorii introduc codul generat de aplicație, apoi răspund întrebărilor de pe propriile dispozitive (telefon, 

tabletă, calculator), în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru a uni lecţia; 

 se poate juca online în timp real, în colectiv, pe echipe sau individual; 

 în timpul jocului, prin statisticile generate de aplicație, profesorul poate urmări și măsura evoluția 

elevilor; 

 după fiecare întrebare se afișează performanța primilor elevi; 

 la final se poate obține un raport al performanțelor fiecărui elev; 

 exemple personale: 

o https://create.kahoot.it/details/1bd83a4e-0463-4da7-804eed58baa0fc17 

o https://create.kahoot.it/details/opera-romantica-vii/d8592445-1bac-404d-a4fc-bd884c5906a6 

o https://create.kahoot.it/details/dansuri-folclorice-romanesti-v/fc983dfd-bf89-4969-881f-

69f8231124a7 

o https://create.kahoot.it/details/genuri-muzicale-vii/a54d8be3-8d38-4842-9cef-6614a0219a08 

 LearningApps - https://learningapps.org/ 

 platformă educațională integrată care poate fi folosită atât pentru utilizarea la clasă, cât și în scop 

privat; 

 modulele/exercițiile online (denumite Apps) pot fi integrate direct în conținuturile de învățare 

corespunzătoare sau ajustate în funcție de necesitate (cu un cont gratuit); 

 aplicațiile nu constituie ele însele unități de învățare, ci trebuie încorporate în lecții; 

 avantajul major al acestei aplicații este acela că se distribuie gratuit şi cu codul sursă deschis pentru 

utilizator; astfel, utilizatorul poate schimba modulele existente sau adăuga module noi; 

 există peste treizeci de tipuri de activități, precum: Cuvinte încrucișate, Jocul Milionarii, Quiz cu 

alegere multiplă, Completează tabel, Joc-Perechi, Ordonare pe grupe, Potrivire pe imagini, Cursă de cai, 

Puzzle-Grupe, Rebus, Spânzurătoarea, etc.; 

 exemple personale: 

o https://learningapps.org/display?v=p3hi93ybn21 

o https://learningapps.org/display?v=prpy2ga2321 

o https://learningapps.org/display?v=p9g5m4yzc21 

o https://learningapps.org/display?v=p718up58n21 

 Padlet - https://www.padlet.com 

 instrument digital utilizat în educație pentru realizarea de aviziere online; 



 

 

 este colaborativă – permite postarea de către elevi, permite feedback de diverse tipuri pentru fiecare 

postare, comentarii relevante pe o temă dată etc; 

 există diverse posibilități, scheme, funcții, permisiuni de reglare, fiind posibilă crearea unei astfel de 

table digitale pentru diverse scopuri; 

 după înregistrare, pe o singură adresă de mail se pot realiza 3 table gratuite; 

 conținuturile se pot exporta, descărca, șterge, putându-se genera table noi; 

 exemple personale: 

o https://ro.padlet.com/silviacosarca/k2h1coc6kyp1pat 

o https://ro.padlet.com/silviacosarca/2v0sbrajcdctxc5q 

o https://ro.padlet.com/silviacosarca/3uikxhglent07eb4 

 Storyjumper – www.storyjumper.com 

 instrument web pentru crearea de cărți digitale; 

 se poate utiliza la toate materiile de învățământ; 

 tabloul de bord permite profesorilor să creeze o clasă virtuală sigură, în care lucrările elevilor pot fi 

revizuite, precum și trimise părinților; 

 se pot adăuga efecte vizuale, materiale audio sau înregistrări vocale; 

 exemplu personal: https://www.storyjumper.com/book/read/106573496/60937ef78094e 

 Wordwall - https://wordwall.net/ 

    platformă digitală utilizată pentru a crea atât activități interactive, cât și imprimabile;  

 cuprinde activități bazate pe un sistem de șabloane, prin care se pot crea exerciții diverse, ce pot fi 

rezolvate în timp real sau se pot distribui elevilor ca temă, cu termen de predare precis; 

 exercițiile pot fi imprimate direct sau descărcate ca fișier PDF; 

 tipuri de exerciții cu diferite șabloane: Roata aleatoare, Spânzurătoarea, Cuvinte încrucișate, Căutare 

de cuvinte, Deschide caseta, Perechile, Cuvântul lipsă, Întoarce dale etc.; 

 în varianta gratuită (plan individual Bază), pot fi create 5 resurse; 

 exemple personale: 

o https://wordwall.net/ro/myactivities 

o https://wordwall.net/ro/resource/7387332/elemente-de-limbaj-v 

o https://wordwall.net/ro/resource/6078127 

o https://wordwall.net/ro/resource/7496487/forme-muzicale 



 

 

o https://wordwall.net/ro/resource/6078917/voci-%c8%99i-instrumente 

 Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice din perspectiva utilizării noilor 

tehnologii trebuie regândită ca modalitate de susținere reciprocă între cele trei forme ale educației – formal, 

non formal, informal. Evoluția tehnologiei, aplicațiile social-media, site-urile specializate oferă posibilitatea 

menţinerii tuturor în relaţie cu orice sursă, în timp real. Acesta este momentul optim de a accepta 

instrumente şi metode noi, fără a renunța la cele tradiţionale, întrucât ele reprezintă fundamentul societății 

digitalizate. 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL NONFORMAL 

 

Prof. Cozma Cristina 

Palatul Copiilor Iași 

 

    Proiectele educaționale se profilează ca una dintre cele mai eficiente modalităţi de formare a 

caracterului copiilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Aceste activități contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor 

şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber, reprezentând un izvor de 

bucurii, de bună dispoziţie, favorizând dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. Cu repertoriul 

deosebit de bogat şi variat, proiectul cercului  reprezintă quintesenţa vieţii culturale şi artistice a fiecărei 

unităţi de învăţământ nonformal. Prin aceste activități se verifică, de câteva ori pe an, informațiile însușite de 

elevi în cadrul cursurilor. Prin ceea ce face pe scenă, elevul îşi perfecţionează deprinderile artistice, 

ajutându-l să-şi dezvolte gustul, dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte.   

       În proiectarea scenariului unui proiect educativ trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi, care 

trebuie să fie în funcție de nivelul de vârstă al copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaştere, de nou şi 



 

 

de frumos, să se creeze o atmosferă de veselie și destindere, dar și încărcată de emoţii, ce produc o anumită 

tensiune interioară fiecărui copil. Activitățile desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea 

armonioasă a părţilor într-un întreg, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, jocul de lumini - reprezintă 

toate elemente importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.  

 Situat pe un circuit pedagogic extradidactic, proiectul cercului este un eveniment de seama în viața 

elevilor, dar și al instituției. Prin specificul lor, ca activități extracurriculare, proiectele educative artistice 

valorifică experiențele copilului într-un climat nou, stimulativ, în care are libertatea să-și manifeste 

interesele, să-și exprime impresiile și trăirile, pe baza căutărilor și eforturilor personale, accentul 

deplasându-se cu preponderență de pe informativ pe formativ.  

 Activitățile copiilor încântă prin farmecul lor, prin spontaneitate și sinceritate, prin naturalețea și 

firescul comportamentului lor scenic. De asemenea, în cadrul proiectelor educative copiii se implică mai 

mult, iar activitățile de educație nonformală au la bază într-o mai mare măsură colaborarea profesorilor cu 

familia și cu diverse instituții din comunitate. Acest tip de educație a existat dintotdeauna, însă astăzi, 

aceasta este organizată planificat, având câteva note specifice și avantaje pedagogice cum ar fi:  

- un conținut la alegere, flexibil, variat;  

- organizarea este facultativă, neformalizată și depinde de opțiunile celor educați;  

- centrarea pe elev, ce solicit participarea în mod diferențiat;  

- se pune accent pe aplicabilitatea cunoștințelor;  

-conținuturile și obiectivele sunt prevăzute în documentele de tipul: proiect educativ, parteneriate. 

 Un exemplu este proiectul „Muzica ne dă speranţă!”, atașat mai jos, fiind o modalitate de reliefare a 

muncii depuse de copii pe parcursul unui an școlar. Acest proiect implică toți elevii înscriși la cercul de 

muzică vocală şi instrumentală, scopul fiind prezentarea unor lucrări de muzică pentru copii, din repertoriul 

românesc și international, dar și familiarizarea copiilor cu scena și cu atmosfera de spectacol.                                             

               

FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI  

I. FOAIA DE TITLU   

-Spectacolul „Muzica ne dă speranţă!” 

-Tipul proiectului: local 

-Calendarul pentru care se aplică Calendarul Propriu al Palatului Copiilor                                        

-Instituția coordonatoare PALATUL COPIILOR IAŞI 

-Coordonator proiect Prof. COZMA CRISTINA   

-Perioada 11 iunie 2020, orele 16.00 

-Domeniul educaţie artistică  



 

 

 

Director,                                                                              Consilier educativ, 

Prof.  A.D.                                                                       prof. M. U. 

 

II.DESCRIEREA PROIECTULUI 

TITLUL PROIECTULUI 

Datele de contact ale coordonatorului proiectului: prof. Cristina Cozma, Telefon: 07..... E-mail:............. 

a) Ideea proiectului a apărut din dorinţa copiilor, a părinţilor şi a profesorului coordonator de a 

desfăşura la sfârşitul anului şcolar manifestări artistice, care să pună în evidenţă munca depusă pe parcursul 

anului. 

b) Motivaţia proiectului este reprezentată de dorinţa copiilor de a prezenta piesele învăţate în cadrul 

cursurilor de muzică, într-o atmosferă de spectacol. 

c) Scopul proiectului este acela de a aduce în faţa publicului lucrări reprezentative din repertoriul 

internaţional şi românesc, dar şi învăţarea elevilor cu scena şi stăpânirea emoţiilor în cadrul unui spectacol. 

d) Obiectivele proiectului sunt: 

- Dezvoltarea simţului estetic şi a gustului pentru frumos; 

- Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii; 

- Controlarea emoţiilor în cadrul unui spectacol. 

e) Resurse  solicitate : sala de festivităţi a Palatului Copiilor Iaşi pentru desfăşurarea proiectului, 

diplome de participare pentru elevi şi sonorizare. 

f) Grupul – ţintă al proiectului îl reprezintă elevii înscrişi la cercul de pian, părinţii acestora  şi toţi cei 

care doresc să afle mai multe despre muzică. 

g) Activităţile  care duc la realizarea obiectivelor sunt:  

- Prezentarea spectacolului propriu-zis. 

h) Rezultatele de bază ale proiectului se vor stabili pe baza discuţiilor cu părinţii şi elevii, dar şi între 

cadrele didactice participante. 

i) Indicatorii   prin care rezultatele pot fi urmărite: chestionare de satisfacţie adresate spectatorilor şi 

elevilor participanţi, dar şi cadrelor didactice. 

j) Modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor  proiectului: în cadrul comisiei metodice şi a 

şedinţei cu părinţii. 

k) Diseminarea  informaţiilor despre rezultatele proiectului vor fi transmise în cadrul şedinţelor 

comisiei metodice, dar şi a şedinţei cu părinţii. 



 

 

l) Sustenabilitatea proiectului – proiectul are deja o tradiţie în cadrul cercului şi a catedrei artistice, 

reprezentând o modalitate deosebită de a încheia fiecare an şcolar. 

Coordonator proiect, Prof. Cristina Cozma 

 

 Pentru toate aceste ocazii spectacolul creează un cadru de realizare a educației nonformale cu un 

conținut adaptat nevoilor copilului și pentru eficientizarea învățării formale. Privind lucrurile din perspectiva 

calității și din perspectiva dascălului din învățământul nonformal, consider că nici serbarea nu trebuie lăsată 

în vechile ei tipare. Constituită ca un mijloc de educație ce acționează pregnant în planul personalității și 

face apel la toata gama trăirilor afective, lăsând însemnate amprente în planul evoluției generale a copiilor, 

se impune o nouă abordare a activității educative. 

 Pentru o reușită a activităților educative artistice este necesară prezența profesorului în mijlocul 

copiilor, care poate fi un imbold, dar și o stare de siguranță și încredere, realizându-se astfel acea deblocare 

afectivă. Participarea cadrului didactic în organizarea programului activității este delimitată, în primul rând 

de nivelul de dezvoltare și de pregătire al copiilor. Astfel, cu cât elevii sunt mai mici, cu atât participarea 

profesorului la realizarea programului trebuie să fie mai consistentă. Pe măsură ce copiii câștigă experiență 

vor fi antrenați mai mult în organizarea spectacolului. De asemenea, implicarea părinților este oportună din 

următoarele motive: oferim acestora posibilitatea de a-și descoperi copiii, de a le cunoaște înclinațiile 

artistice, de asemenea vor învăța să-și aprecieze obiectiv copiii, să aibă mai mult tact, mai multă răbdare, 

precum își pot însuși și unele metode noi de lucru cu copiii. Spectacolul este un bun prilej prin care elevul 

stabilește noi tipuri de relații la nivelul grupului. 

 Evaluarea educației muzicale nonformale se realizează prin intermediul proiectelor educative. 

Acestea oferă elevilor posibilitatea de a-și crește încrederea în propriile forțe, de a fi creativi, de a 

experimenta și a dezvolta aptitudini care să-i transforme în viitori consumatori avizați de artă. Diversificarea 

acestor activități va crește interesul copiilor, dar și a cadrelor didactice, sporind calitatea actului educativ.  
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INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL NONFORMAL ONLINE 

 

Prof. Damian Petronela 

Palatul Copiilor Iași 

 

 Odată cu tranziția școlii spre mediul online, educația a fost nevoită să se adapteze noilor cerințe 

pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor. De asemenea, profesorii au fost nevoiți să-și adapteze modul 

de predare și evaluare, dar mai ales cel de interacțiune cu elevii în noile condiții. Deși tranziția a venit cu 

anumite dificultăți, marea majoritate a cadrelor didactice le-au transformat în provocări și oportunități de 

învățare și dezvoltare. 

 Pentru atragerea și captarea atenției elevilor am folosit resurse și instrumente digitale, ce pot fi 

utilizate atât la cursurile online, cât și la cele fizice. Folosirea acestora a fost necesară pentru a oferi elevilor 

un alt tip de stimulare în timpul cursurilor și a elimina pauzele și neatenția create de sistemul online. 

 Printre cele mai utilizate instrumente digitale se află și platforma Kahoot, un instrument foarte bun 

pentru testarea cunoștințelor tuturor elevilor. Această platformă este folositoare pentru recapitulări și 

consolidări, dar și pentru învățarea prin joc. Kahoot este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și 

tehnologie educațională, folosită în peste 180 țări. 

 Libertatea de a crea teste este punctul forte al aplicației. Durează doar câteva minute să faci un test, 

să concepi întrebările ce pot fi însoțite de imagini, video-uri sau diagrame, să stabilești modalitățile de 

răspuns (un răspuns, mai multe răspunsuri sau alegerea răspunsului între adevărat sau fals), să poți stabili 

timpul în care elevul să răspundă. De asemenea sunt multe tutoriale pe internet și Youtube care arată 

doritorilor pașii ce trebuie urmați pentru a se descurca în această aplicație. 

 Avantaje: 

- O aplicație îndrăgită de copii; 

- Logarea profesorului se face rapid și gratuit; 

- Copiii au nevoie doar de un telefon cu date mobile sau semnal wi-fi; 

- Logarea copiilor se face pe baza codului testului furnizat de profesor; 

- Dezvoltă spiritul competitiv; 

- Profesorul știe după fiecare întrebare nivelul cunoștințelor elevilor; 

- Toți elevii pot participa la test în același moment; 

- Prin setarea timpilor de răspuns, nu există posibilitatea de copiere sau inspirație pentru elevi 



 

 

 Un alt instrument digital pe care l-am folosit în această perioadă este aplicația Learningapps.org. 

Această aplicație a fost concepută pentru a sprijini procesul de învățare prin metode interactive. Exercițiile 

existente pot fi folosite direct în conținuturile de învățare propuse de profrsor sau create, modificate în 

funcție de necesitățile lecțiilor. 

 Aplicația dispune de o variantă a site-ului în limba română, încorporând majoritatea disciplinelor de 

studiu, cu un conținut divers de exerciții: Cuvinte încrucișate, Jocul milionarii, Quiz cu alegere, Marchează 

în text, Completează tabelul, Grilă de ordonare, Joc de perechi (imagini-imagini; text-imagini), Ordonare cu 

hară, Rebus, Puzzle, Spânzurătoarea, etc. 

 Exercițiile se pot alcătui simplu, site-ul oferind toate indormațiile de care profrsorul are nevoie. De 

asemenea există o bibliotecă cu numeroase modele care facilitează crearea testului într-un timp relativ scurt. 

 Aplicația este un real ajutor atât pentru profrsori, cât și pentru elevi. Profesorii au posibilitatea să 

structureze materialul pe care dorește să-l predea sub forma exercițiilor din aplicație. Elevii vor învăța mai 

ușor, prin descoperire, prin joc și interactivitate. Astfel, procesul didactic poate fi individualizat, acordând 

fiecărui elev toată atenția. 

 Avantajul aplicației este acela că se distribuie gratuit, permițând utilizatorilor să schimbe exercițiile 

existente, să adauge exerciții noi și să le poată păstra într-un singur loc (Exercițiile mele). Dacă profesorul 

dorește să trimită exercițiul sub formă de temă, atunci va copia linkul atribuit fiecăruia și îl va lipi în 

platforma unde lucrează elevii săi. 

 Aplicația se integrează ușor în procesul de învățământ și se adaptează pentru orice programă și 

materie de studiu. 

 

 

EDUCAȚIA MUZICALĂ ON LINE, OPORTUNITATE SAU ALTERNATIVĂ  EDUCAȚIONALĂ 

 

profesor Adrian Gelu Dobranici 

Palatul Copiilor Iași 

 

  Ultima perioadă a reprezentat o încercare majoră  pentru actorii educaționali implicați în activitățile 

desfășurate în  Palatele și Cluburile Copiilor, unde, în funcție de  aptitudini, preocupări și dorințe, elevii și 

părinții acestora  optează pentru cercuri din diverse domenii.  Chiar dacă educaţia nonformală specifică 

activităților desfășurate în Palatele și Cluburile Copiilor ,, presupune extinderea cadrului de învăţare, 

diversificarea şi flexibilizarea spaţiului şi timpului de învăţare” și ,, se bazează pe multe metode 

active/interactive şi diversificate de învăţare; ,  în formatul clasic, desfășurarea activităților cu prezență fizică  

era adaptativă parcursului școlar, resursele bine valorificate, iar formarea abilităților necesare studiului unui 

instrument muzical / muzicii vocale , activităților din domeniul tehnic sau sportive, constantă. 



 

 

 Odată cu  translarea în mediul online, o parte importantă a activități noastre didactice din Palatul 

Copiilor, în domeniul artistic-muzical a reprezentat-o în continuare cea de formare a deprinderilor de tehnică 

instrumentală și vocală (emisie, intonație, coordonare ritmică) alături de cea de formare a unor deprinderi 

interpretative de bază.  

,,Integrarea tehnologiilor informatice  și de comunicație (TIC) în  toate domeniile de activitate reprezintă la 

ora actuală , și mai ales în viitor, calea vitală de progres. 

 Fenomenul este implicat deja profund în educație în prezent existând  programe prin care se pot 

învăța cunoștințele fundamentale ale muzicii, iar după utilizarea acestora, abilitățile dobândite pot fi utilizate 

pentru pentru elaborarea altor programe, care să diversifice procesul informării.”  

 Elevii noștri sunt nativ atraşi de noile tehnologii care au apărut și în domeniul artistic, muzical și de 

aceea utilizarea TIC astăzi ocupă  un loc important  în formarea lor. 

  În această perioadă,  alături de noi, cadrele didactice, elevii au avut posibilitatea de a se  iniţia în 

folosirea tehnologiilor muzicale. Contextul nonformal contribuie într-un mod susținut la  dezvoltarea 

personală și permite acumularea de cunoştinţe, abilităţi și atitudini  prin experienţe noi, valorizând în același 

timp și  experienţele anterioare și preocuparea noastră  ca dascăli, a mediului didactic în general a fost aceea 

de a sprijini şi  încuraja încercările  elevilor noștri de instruire în acest domeniu.  Pentru educaţia artistică, 

muzicală  a elevilor noștri, avem la dispoziție astăzi activităţi uşoare şi atractive, mediate de TIC.  

Numeroase aplicații specializate  dedicate cursurilor  și diverselor activități online , prin efortul conjugat al 

unor specialiști , cadre didactice de diverse discipline, dezvoltatori software sau companii de dezvoltare au 

fost la dispoziția mediului educațional, chiar  dacă în cazul activităților artistice au anumite  limite în 

transmiterea calitativă a sunetului muzical, în recepționarea a două sau mai multe instrumente sau voci 

simultan, în imposibilitatea identificării vizuale a unei digitații recomandate în practica muzicală 

instrumentală. Muzica este  "mediatorul dintre viața spirituală si cea a simturilor" spunea unul dintre cei mai 

importanți compozitori ai lumii, Ludwig van Beethoven și desigur, activitatea virtuală nu poate înlocui însă 

în totalitate și nici pentru perioade mari de timp prezența fizică și relaționarea interumană.     

 Pentru noi, cadrele didactice, folosirea TIC poate constitui în unele cazuri un mijloc de predare 

eficient, o alternativă educațională , cerută de perioada pe care o traversăm, oferind cunoștințe, deprinderi și 

experiențe noi.  Multe sisteme educaționale din lume includ deja studiul muzicii și mai ales creația muzicală 

pe calculator, astfel încât demersul nostru didactic trebuie  orientat înspre cunoașterea oportunităților și 

posibilitățiilor compensatorii și să ofere o deschidere copiilor noștri spre inovație și noutate. 

 ,, Tehnologiile multimedia, prin totalitatea modalităților de creare, stocare, compunere, difuzare şi 

utilizare a documentelor alcătuite din medii multiple, se dezvoltă într-un ritm amețitor, cu consecințe 

evidente asupra procesului educațional. ”  

              Particularitățile de lucru cu elevii, pe diverse aplicații, platforme educaționale dedicate, au condus 

la cunoașterea și folosirea unor instrumente specifice, la formarea unor deprinderi și abilități noi de lucru, cu  

programe muzicale software diverse, de scriere muzicală, compoziție ,  editare și interpretare. Formă total 

nouă  în unele cazuri, desfășurarea activităților didactice în online a solicitat  constant cadrele didactice, 

părinții și copiii, pornind în primă fază chiar de la asigurarea unor componente hardware (mijloace fizice 

necesare desfășurării activităților on line- calculatoare, tablete, smartphone), a unor conexiuni internet fixe și 

mobile cât mai adaptate nevoilor proprii, dar și cunoștințe temeinice în domenii conexe disciplinei de 

specialitate, necesare astăzi. Valorificarea tuturor acestor noi achiziții   a fost posibilă la Palatul Copiilor prin 



 

 

organizarea și participarea la diverse recitaluri, festivaluri și concursuri în mediul online, a unor  preocupări  

constante de alegere a platformelor potrivite de lucru, fiind necesară asigurarea de condiții performante și 

reale tuturor tipurilor de  activități desfășurate la cercuri (artistice, arte vizuale, sportiv turistice, tehnice, de 

cultură civică).   

 "Muzica este limbajul unversal al omenirii " spunea Henry Wadsworth Longfellow, cunoscut poet 

american, dar  viitorul apropiat presupune ca o necesitate existența unei tehnologii muzicale, a unui software 

dedicat, bazat pe o infrastructură dezvoltată , și a unui  curriculm, căci muzica se îndreaptă la fel ca multe 

alte discipline către un domeniu computerizat. Astăzi, alfabetizarea digitală , a devenit la fel de importantă 

ca alfabetizarea funcțională și Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018 privind 

competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, menționează competența digitală ca fiind una 

dintre competențele cheie, care trebuie să fie dezvoltată pe tot parcursul vieții. 

 ,,Viitorul se află în mâinile copiilor, mai precis în telefonul lor mobil şi aplicaţiile posibile cu 

acesta…deja copiii folosesc telefoanele mobile în orele de laborator, îşi înregistrează activităţile 

interpretative pe care le ascultă mai apoi acasă,  iar dispozitivele mobile vor fi folosite din ce în ce mai mult, 

ceea ce va conduce spre o integrare absolut naturală a acestora în cadrul laboratoarelor de practică muzicală.  
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COMPETENŢE ACADEMICE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE OBŢINUTE PRIN METODA 

PROIECTULUI 

 

Prof. dr. Nela Dumea 

 Palatul Copiilor Bacău 

 

 Proiectele şcolare îi solicit pe copii în multe moduri, dezvoltându-le competenţe şi abilităţi de care se 

vor folosi pe tot parcursul vieţii. Proiectele europene de parteneriat, în care copiii se întâlnesc în anumite 

momente şi lucrează împreună vin cu multe alte abilităţi suplimentare. Prin participarea la astfel de proiecte 

elevii devin mai empatici, mai încrezători, înţeleg diversitatea în unitate, îşi dezvoltă competenţe 

interculturale, lingvistice şi se dezvoltă armonios pe toate planurile. 

 Parteneriatul strategic KA229 intitulat “We Can not Change The Whole World, but We Can at Least 

Make The Change” reprezintă o colaborare între cinci şcoli europene pe tema cunoaşterii importanţei apei 

pentru omenire şi mai ales a modalităţilor de protejare a acestei resurse naturale primordiale. 

 Desi proiectul a fost initial aprobat pentru o durată de 24 de luni, pandemia de Coronavirus şi 

imposibilitatea participării la activităţi transnaţionale a dus la aprobarea prelungirii contractului cu înca 12 

luni. De aceea, vom încheia acest proiect la 31 august 2021. 

 Prin acest proiect, ne-am propus să realizăm următoarele: 

• Dezvoltarea competențelor ecologice ale elevilor care frecventează cursurile școlii noastre; 

• Dezvoltarea competențelor de gândire creativă și rezolvare de probleme de mediu în vederea 

protejării resurselor de apă; 

• Dezvoltarea de activități interdisciplinare și de voluntariat de mediu în școlile partenere de proiect 

prin care elevii să acționeze concret în vederea protejării apei 

 Partenerii noştri de proiect sunt: 

- Istituto Istruzione Superiore "E. Medi", Leonforte, Italia (coordonator) 

- Gymnazium Vitezslava Novaka, Jindrichuv Hradec, Republica Ceha 

- Lycee General et Technologique Plaine de Lain, Amberieu en Bugey, Franta 

- Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi, Adana, Turcia 

 Scoala noastră a primit pentru implementarea acestui proiect o finanţare în valoare de 29790 euro, 

suma fiind repartizată pe capitole bugetare distincte: management şi implementare, activităţi transnaţionale 

de învăţare/schimburi de grupuri de elevi şi întâlniri de management pentru echipele de proiect, în care 

puteau fi antrenaţi doar membrii echipei, aşa-zisul staff. 



 

 

 Proiectul s-a derulat prin realizarea de activităţi locale de către fiecare şcoală parteneră, combinate cu 

mobilităţi transnaţionale pentru efectuarea de activitati comune de învăţare/predare şi schimburi de bune 

practici, la care au luat parte elevi şi profesori din cele cinci şcoli implicate în derularea parteneriatului. 

Totodată, cu prilejul întâlnirilor transnaţionale s-au făcut şi numeroase schimburi interculturale, s-au fâcut 

progrese în comunicarea în limba engleză pentru toţi participanţii la întâlniri. 

 Pe parcursul derulării proiectului elevii noştri au aflat foarte multe informaţii, au lucrat practice şi au 

comunicat real, faţă în faţă sau prin intermediul platformelor digitale cu colegii lor din celelalte ţări.  

 Proiectul a debutat la nivel local prin realizarea unui sondaj de opinie cu privier la informaţiile 

cunoascute despre apă şi la curiozităţile pe care aceştia le aveau. Astfel, am realizat un chestionar google cu 

un set de 10 întrebări care ne-au orientat în realizarea activităţilor locale. 

 Prima activitate importantă la nivel local a fost realizarea unei vizite de studiu la staţia de tratare a 

apei de la Baraţi. Practic aici este punctul din care pleacă apa către consumatorii din Municipiul Bacău. 

După un drum de aproximativ 60 de km prin conducte apa colectată de la o adâncime de 6 m din barajul de 

la Valea Uzului ajunge în această staţie de tartare. Aici este filtrată gravitational, se curăţă prin administrarea 

de floculanţi şi în final este clorinată, pentru distrugerea microorganismelor. Toate operaţiunile se desfăşoară 

într-o instalaţie modern, dotată o automatizare complexă. În plus, un laborator performant efectuează ritmic 

probe recoltate din instalaţie pentru a verifica corectitudinea afişajelor sistemului de control.  

 Următoarea activitate importantă a fost participarea la prima întâlnire de management. Aceasta a fost 

găzduită în perioada 14-20 noiembrie 2018 de partenerul turc, liceul Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi din 

Adana, oraş cu două milioane de locuitori aflat la 30 km de coasta Mării Mediterane. 

 S-au pus aici bazele unei colaborări fructuoase, membrii echipelor de proiect stabilind datele la care 

vor avea loc evenimente viitoare şi făcând ajustări în privinţa sarcinilor de proiect. Au luat parte la această 

întâlnire managerul de proiect al şcolii şi alţi trei profesori, membri în echipa de implementare. 

 Primele activităţi transnaţionale de învăţare cu elevi au avut loc în luna aprilie 2019, fiind organizate 

de partenerul ceh, liceul Gymnazium Vitezslava Novaka aflat in localitatea Jindrichuv Hradec. Din partea 

şcolii noastre au participat şase eleve şi două cadre didactice. S-au făcut lecţii de biologie, engleză şi 

geografie la care au luat parte elevi din cele cinci ţări, au realizat vizite de documentare la iazurile din zona 

localităţii gazdă, au vizitat o hidrocentrală de dimensiuni mici din zonă. S-au bucurat de frumuseţea locurilor 

şi prin realizarea unei excursii tematice în cunoscuta capitală a Cehiei, minunata Praga. 

 O vizită de documentare la nivel local a continuat seria de activităţi industriale şi ştiinţifice legate de 

gospodărirea apelor. S-a vizitat staţia de epurare a oraşului Bacău, explorându-se fiecare etapă pe care apa 

băcăuanilor o parcurge înainte de deversarea acesteia în râul Bistriţa. 

 Intâlnirea de proiect de la Amberieu en Bugey a fost a doua activitatate transnatională în care au fost 

implicaţi elevii. Aceştia au creat in echipe europene postere pe teme”spinoase” de mediu legate de apă 

(topirea gheţarilor – una din ele), au văzut cum se pornesc afaceri de tip start-up în domeniul cercetarii 

privitor la epurarea apelor cu ajutorul organismelor modificate genetic, cum se construiesc facilitaţi de 

producer a energiei din surse regenerabile/alternative pentru gospodării izolate, etc. Cea mai interesantă 

provocare a fost deplasarea în masivul Chamonix, pe ghetarul Mer-de-Glace unde au văzut pe viu efectele 

negative ale intervenţiei omului asupra ritmului de topire al acestui gheţar. A avut loc şi o activitate sportivă 



 

 

de vâslit în caiace de-a lungul râului L`Ain La activităţi au luat parte şapte elevi şi două cadre didactice din 

şcoala noastră 

 Activităţile de învăţare cu elevi din localitatea italiană Leonforte au fost ultimele realizate cu 

prezenţă fizică. Căldura oamenilor care locuiesc pe cocheta insula Sicilia a cucerit participanţii din celelalte 

patru ţări. Pe durata celor cinci zile de activități s-au desfășurat workshop-uri, prezentări (pregătite de elevii 

din țările partenere), activități de instruire și concursuri, toate având ca tema comună APA – probleme la 

nivel planetar (mări și oceane), calitatea apei potabile, metode de prevenire a poluarii/impurificării apei. De 

asemenea, participanții au avut prilejul să viziteze locații și orașe din insula Sicilia, precum comuna Assoro, 

Agira, Vila Roman a del Cassale din Piazza Armerina, Taormina, muzeul arheologic din Aidone, cheile 

Alcantara, lacul de acumulare Nicoletti (unde s-a practicat canoe ca și sport acvatic) și s-a făcut o drumeție 

pe vulcanul activ Etna. 

 Intâlnirea din România n-a putut fi realizată cu prezenţă fizică datorită pandemiei de Coronavirus, 

chiar dacă durata proiectului s-a prelungit cu 12 luni. Lipsa interacţiunii fizice s-a dorit a fi compensată 

printr-o multitudine de activităţi, multe din ele interactive. Elevii şi profesorii au lucrat zilnic în comun, pe 

echipe de 5-6 persoane (in break- outrooms) realizand produse digitale la tema proiectului. S-au creat 

fotografii digitale interactive în genial.ly, articole pe tema utilizării apei în cele cinci ţări in Piktochart, 

postere despre ape terapeutice din cele cinci ţări în Canva, cărţi illustrate despre poveşti cu şi despre apă în 

StoryJumper sau au utilizat tablele interactive de la Vboard.ro pentru a crea mesaje de susţinere a 

introducerii educaţiei pentru schimbări climatice. Acestea vor ajunge pe masa decidenţilor ce vor participa la 

conferinţa de la Galsgow (COP 26). 

 Expozitiile de desene şi pictură pe tema frumuseţii aduse de apă în viaţa noastră precum şi cea 

privind comemorarea a 35 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl au fost realizate şi prezentate în 

aplicaţia padlet, înglobată în platforma educaţională europeană eTwinning. 

 Partenerul nostru local - Observatorul Astronomic” Victor Anestin” din Bacău a oferit un tur virtual 

şi o interesanta prezentare intitulată ”Apa in Univers” care a suscitat un viu interes. Multe materiale audio-

video realizate de cercuri ale Palatului Copiilor din Bacău sau Târgu Ocna, Buhuşi, Moineşti dar şi din ţările 

partenere au fost prezentate pe parcursul celor patru zile. A fost o atmosferă caldă, de prietenie şi în acelaşi 

timp de învăţare susţinută, făcută cu pasiune. 

 Elevii şi profesorii implicaţi pe tot parcursul derulării proiectului au ”crescut” pe multe planuri. Au 

legat frumoase prietenii în toate întâlnirile cu prezenţă fizică. Au interacționat în deplină armonie pe tot 

parcursul întâlnirilor, colaborând pentru îndeplinirea sarcinilor din cadrul activităților tematice, expunându-

și părerile, argumentând opinii și petrecând timp de calitate unii cu alții. Elevii au cunoscut realităţi ale 

familiilor care i-au găzduit, au luat parte la evenimente specifice acelor locuri, dezvoltându-şi capacitatea de 

înţelegere a altor culturi. Părinţii s-au apropiat mai mult de şcoală, întărind legătura cu profesorii 

coordonatori. Nu în ultimul rând comunicarea în limba engleză s-a îmbunătăţit vizibil. Totodată elevii 

participanţi la mobilităţi şi-au ridicat nivelul stimei de sine prin valorizarea capacităţilor şi cunoştinţelor 

dobândite anterior în şcoală. Au realizat că şi ceilalţi elevi din alte şcoli europene au visuri similare cu 

aspiraţiile lor, că probleme educaţionale există şi în alte ţări şi pentru a produce schimbarea în bine trebuie 

început de la schimbarea sinelui.  

 Despărţirile de prietenii din alte ţări au fost întotdeauna înlăcrimate şi însoţite de promisiuni. Una din 

promisiunile puse în practică local a fost aceea de a proteja apa. Şi-au propus tinerii noştri să o 



 

 

economisească, să o păstreze mai curată şi să o cureţe de deşeuri cât mai des. Au realizat că educaţia 

ecologică e foarte importantă şi şi-au droit să se implice în amplificarea rezultatelor acestui tip de educaţie. 

Sperăm ca participanţii la COP 26 să ţină cont de părerea lor. Împreună putem face o schimbare care să 

conteze, aceasta este un aspect cu care toti suntem de acord. Civismul pe care l-au dezvoltat prin participarea 

la acest proiect întregeşte paleta competenţelor academice, de limbaj şi abilităţile practice pe care le-au 

căpătat realizând machete, postere şi alte lucrări în echipă internaţională. 

 Haideţi să scriem proiecte în care să ne implicăm elevii.  Deşi ne consumăm mult din timpul nostru 

liber proiectând activităţi diverse în derularea lor, elevii noştri observă aceasta şi vin cu propriile idei, făcând 

să fie totul mai frumos. Şi ce poate fi mai frumos decât să vezi că ai contribuit la o creştere frumoasă şi 

armonioasă a copiilor, adulţii de mâine, a societăţii în care ne vom petrece apusul vieţii?! 

 

 

 

DESPRE DANS ȘI BUCURIA DE A FI PROFESOR 

 

Prof. Găvănaș - Pahome Roxana - Petronela 

Clubul Copiilor Moinești, Bacău 

 

 Am început cu joaca din copilărie, apoi curiozitatea și dorința m-au făcut să pun în practică diferite 

sporturi (volei, atletism, KARATE) ca mai târziu  (pe la 12 ani) să pot păși pe prima treaptă a unui podium. 

A fost primul meu concurs național, după care au urmat multe  altele. Încă de la o vârstă fragedă îmi 

împărțeam timpul între activitățile școlare și cele de sportiv. Am reușit să ating culmi înalte prin practica 

sportului, chiar de nivel mondial; am adunat zeci de diplome și medalii care acum stau așezate frumos pe 

perete. Am simțit întotdeauna care era menirea mea: să fiu printre copii, să îi învăț, să îi îndrum, să le 

împărtășesc ce dar minunat este sportul și cât de bine îți poți manifesta orice trăire prin mișcare. Mi-am 

ascultat intuiția și am urmat o facultate cu profil sportiv, bineînțeles că nu am renunțat la obiceiul de a-mi 

împărți activitățile pe mai multe planuri și am îmbinat studiul cu un job într-o sală de fitness. Unii ar putea 

spune că toate aceste practici sunt sacrificii, însă eu am considerat întotdeauna că trebuie să evoluez; și cum 

aș fi putut face asta decât prin a pune în practică tot ceea ce studiam! Pe scurt, studiile de licență le-am făcut 

în paralel cu jobul din sala de fitness iar cele de masterat au fost făcute în paralel cu ceea ce mi-a deschis 

apetitul de a fi profesor: predarea în  ȘCOALĂ! Am fost înconjurată de sute de suflete, de la copii de 

grădiniță până la cei de liceu, am lucrat cu diferiți oameni cu o vastă experiență în învățământul românesc și 

nu numai (dacă luăm în cosiderație și perioada în care am studiat în Portugalia), am fost îndrumată și 

susținută pentru a evolua cât mai frumos pe plan profesional și pentru asta sunt recunoscătoare fiecărei 

persoane pe care am întâlnit-o în acest cadru minunat. Ați putea crede că povestea se termină aici... însă nu e 

așa. Tot ceea ce v-am expus a făcut parte din ceea ce înseamnă bucuria de a fi profesor de Educație Fizică și 

Sport. După 3 ani de experiență în școală, viața m-a adus în fața unei noi provocări, iar astăzi sunt profesor 

de Dans Modern.  



 

 

 Nu m-am îndepărtat deloc de la drumul meu: sunt înconjurată de copii punând în practică mișcarea 

sub una dintre cele mai frumoase forme și, desigur, bucuria supremă de a fi profesor  mă determină și mai 

mult în toate acțiunile pe care le întreprind .  

 Dansul este o artă. Este compus din mișcare, gesturi și expresie. Practica dansului ajută la creșterea 

încrederii în sine, a stării de spirit, a autocontrolului și învinge stresul. Un alt avantaj al practicării dansului 

este faptul că educă echilibrul propriului corp, educă eleganța în mișcare, stimulează gândirea și 

creativitatea. Pe lângă acestea, dansul implică și atenția distributivă, influențează evoluția sănătoasă, corectă 

și aromonioasă a organismului. Pe scurt, am putea spune despre dans că este o metodă terapeutică pentru 

sănătatea corpului și a minții. Cine nu s-ar bucura în timp ce practică această activitate?  

 Cercul de Dans Modern pe care îl coordonez este frecventat de peste 100 de copii cu care împart 

bucuria de a crea coregrafii și pași din diferite genuri de dans: hip-hop, streetdance, disco, dans folcloric 

stilizat etc. Din cadrul orelor nu lipsesc exercițiile cu specific de gimnastică și jocurile de mișcare.  

 Daca aș defini într-o singură frază tot ceea ce înseamnă acest cerc, aș spune simplu și concis: mediul 

perfect în care copiii sunt fericiți, sănătoși, învață să se autoaprecieze și să îi susțină pe cei din jurul lor și, 

așa cum am precizat și mai devreme, mediul în care simt că am împlinirea de a fi un model pentru ei, că pot 

deschide uși și că îi pot ține de mână în drumul vieții lor.  

 Trăim vremuri aparte în care o pandemie, de mai bine de un an, ne-a deviat de la normalitate. O nouă 

etapă, noi frământări sau poate pentru unii dintre noi o oportunitate de a ieși din zona de confort și de a avea 

curajul să fim inovatori.  

 Pentru mine a fost o experiență ce mi-a demonstrat că a fi un profesor bun înseamnă să te adaptezi 

oricărei situații. Orele mi le-am desfășurat într-un cadru prietenos: de acasă. Am avut din partea pisicii mele 

asistență la fiecare oră, iar copiii au fost încântați să o vadă cum crește de la o zi la alta. O fi acesta motivul 

pentru prezența de 100% ? 

  Platforma pe care am folosit-o pentru a intra online cu elevii a fost Google Classroom. Aceasta ne-a 

permis să ne vedem și să comunicăm eficient atât în mod direct, cât și în afara orelor. 

  Pe baza acestei experiențe doresc să fac o paralelă între activitatea desfășurată în mod fizic și cea 

realizată în mediul online pentru Cercul de Dans.  

 Momentul de organizare nu a suferit multe modificări – prezența, verificarea echipamentului s-au 

putut realiza și prin intermediul camerei web, însă un dezavantaj l-a constituit faptul că starea de sănătate a 

elevilor nu a putut fi observată în mod direct (culoarea pielii, temperatura corpului, bătăile inimii - sunt 

elemente importante într-o astfel de activitate și pot da indicii clare despre tonusul copiilor). Activitatea de 

încălzire a fost un prilej de a da frâu liber imaginației. Ne-am adaptat lecțiile  pentru spații de mari și mici 

dimensiuni, am folosit mișcări statice, mișcări dinamice, am aplicat exerciții cu ajutorul obiectelor din 

camera copilului (jucării) până la materiale din gospodărie (sticle cu apă etc). Realizarea coregrafiilor a 

reprezentat una dintre cele mai mari provocări. În sala de dans, profesorul are rol primordial: execută 

mișcările, explică, numără timpii de realizare al pașilor, corectează, aduce îmbunătățiri, observă, adaptează 

execuția în funcție de posibilitățile fiecăruia, reevaluează acțiunea, după care o ia de la capăt; fie cu un 

singur copil, fie cu o sală plină de suflete. Din spatele unui monitor durata de realizare a coregrafiilor a fost 

dublată, uneori triplată. Întotdeauna atenția mea a fost direct centrată spre elev, așadar, dacă în sală îți poți 

ghida elevul luându-i mânuța în palme și dirijându-i sensul mișcării brațului, în sistem online a lipsit această 



 

 

aproapiere umană care făcea ca lucrurile să fie ușoare din multe puncte de vedere. Vocea caldă a 

profesorului, mâna blândă care îl ghidează, calmul din priviri oferă unui copil confortul psihic și încrederea 

de a face lucrurile bine. Aceasta este ESENȚA UMANĂ! Nu spun că lucrurile în sistem online sunt 

imposibile. Mi-am dovedit-o odată cu această provocare. Explicațiile au fost numeroase și repetitive, am 

folosit materiale video -  platforma YouTube fiind utilă în perioada pe care am traversat-o, având ca rezultat 

o mare reușită: un Flashmob online de Crăciun ce poate fi vizionat pe canalul denumit ”Suflet de profesor”. 

 Datorită elevilor mei, lecțiile au fost interactive prin prisma unei aplicații online cu care începeam și 

terminam fiecare oră. ”Just dance now” este un joc bazat pe mișcari de dans pentru mai mulți jucători. În 

acesta sunt încadrate colecții de melodii - fiecare cu propriile coregrafii. Elevii imită un dans realizat de 

anumite personaje pe ecran și primesc puncte pe baza performanței lor. Pentru realizarea lui e nevoie de 

două dispozitive: un laptop /o tabletă și un smartphone care va fi ținut în mână. La sfârșitul dansului se va 

face un clasament iar elevii vor fi nerăbdători să depășească recorduri. 

 În concluzie, un ultim aspect pe care vreau să îl aduc în atenția profesorilor este un  îndemn ce poate 

fi luat sub forma unei provocări și, totodată, ca exemplu de bună practică în rândul cadrelor didactice: 

aplicați ideile copiilor!  

 Împreună cu elevii mei simt că am devenit nu doar un profesor mai bun, ci și un PEDAGOG mai 

experimentat! 

 

 

 

PALATUL ON-LINE 

(EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI LA PALATELE ȘI CLUBURILE COPIILOR) 

 

Profesor dr. Adrian Viorel Gherghe 

Palatul Copiilor Vaslui 

 

 Pandemia a reprezentat și va reprezenta un punct de turnură în procesul educativ actual. Dacă până 

de curând calculatoarele și rețeaua imensă numită internet erau folosite mai mult opțional sau facultativ (cu 

excepția orelor de informatică, evident), brusc, odată cu debutul pandemic, ele au devenit vitale pentru 

sistemul de învățământ.  

 Tranziția de la catedră la biroul de acasă, de la costum la hainele de casă, de la fizic la virtual ar 

putea părea una firească. Cine nu a folosit calculatoare, cine nu a intrat măcar o dată pe internet să cumpere 

ceva? Cu toate acestea, lucrurile nu au stat chiar atât de simplu. 

 În primul rând, ceea ce folosești pentru tine, ca nevoie facultativă -  calculatorul, internetul - nu poate 

fi considerată o specializare. Sigur, am putea spune că: - Păi bine, domnule, eu sunt profesor  de limba și 



 

 

literatura română, nu de informatică! Bineînțeles că așa e, însă, trebuie să ne adaptăm. Calculatorul este o 

unealtă, un instrument care folosit cum trebuie poate ajuta sistemul de învățământ, pe termen lung. Problema 

e că educatorii, învățătorii și profesorii nu au fost instruiți să folosească activ aceste instrumente. Ele au fost 

utilizate, de cele mai multe ori în pregătirea unor documente și lecții, însă niciodată ca unic suport pentru 

actul educativ. 

 În al doilea rând, trecerea de la fizic la virtual e cel puțin la fel de dificilă. Deși, ideea de stat acasă, 

pe canapeaua ta comodă, fără să mai treci prin rutina zilnică de pregătire pentru drumul spre instituția 

școlară este una care te încântă, imediat ce intri la oră, în spațiul virtual, constați că există multe lipsuri. 

Internetul este un mediator, actul educativ nu se mai face direct. Apărând medierea, inevitabil vor exista 

absențe și inadvertențe… Elevii pot fi distrași de mai multe, în fond, nimeni nu poate vedea ceea ce se 

întâmplă în spatele fiecărui calculator, sau pot fi prezenți, dar cu camera închisă din varii motive. E mai mult 

mai ușor să predai de acasă, dar, cu ce preț? 

 În al treilea rând - rezultatele. Aici putem identifica două probleme majore: evaluarea și participarea 

la concursuri. Evaluarea se face mult mai greu. La unele materii e aproape imposibil, la educație fizică și 

sport, de exemplu. La altele e foarte ușor de copiat (celebrul caz de la Universitatea de Drept din București). 

Iar concursurile au fost pur și simplu anulate. Văzute de unii ca mijloace de stimulare a competitivității, 

concursurile și olimpiadele au lipsit cu desăvârșire. Elevii dornici să participe au fost nevoiți să își 

canalizeze energia în alte activități. Absența concursurilor duce la scăderea calității învățământului pe 

termen lung. 

 În al patrulea rând, lipsa contactului fizic riscă să dezumanizeze. Lipsa apropierii, mai ales în cazul 

claselor mai mici (dar nu numai) a modificat dinamica interacțiunii la clasă. Oamenii sunt ființe care învață 

prin imitare. La grupele de preșcolari, grupele mici este și mai important contactul fizic, educatorul și 

învățătorul ținând locul părintelui. Copiii au nevoie de afecțiune și interacțiune cu colegii, pentru că ei sunt 

societatea de mâine. 

 Ideile formulate mai sus sunt concluzii generale, personale despre învățământul din România, în 

pandemie. Să ne întoarcem acum atenția asupra unui subiect neglijat de presă, dar, mai ales de minister: 

educația on-line în Palatele și cluburile copiilor. 

 Din start educația non-formală presupune o interacțiune și o legătură mai puternice dintre elev și 

profesor. Acest lucru se datorează faptului că elevii vin de plăcere în aceste instituții. Să descoperi un talent 

și să muncești la acesta înseamnă să te apropii mai mult de ceea ce sufletul dorește de când se naște: 

libertatea. Căci ce e mai frumos ca sufletul liber, care se poate desfășura în splendoarea creativității divine? 

Profesorii de la Palatele și cluburile elevilor sunt diriginții și părinții ideali pe care orice elev și-i dorește. 

Pentru a putea a-și putea descoperi și crește talentul, copilul sau adolescentul are nevoie de înțelegere, de 

bunătate, afecțiune. O floare se va deschide celei mai blânde raze de soare și se va închide la cea mai 

sensibilă adiere de vânt.  

 Multe din cercurile acestor instituții se bazează și pe dezvoltarea îndemânării: instrumente muzicale, 

abilități vocale, mișcări de dans sau reflexe de viitor campion la raliuri. Prin urmare, pandemia a fost o 

provocare și mai mare pentru noi, cei de la Palate și cluburi. Transmiterea mesajului educativ prin 

intermediul tehnologiei a necesitat o deschidere, în primul rând, din partea profesorului. Nu puține au fost 

cazurile când profesorul a refuzat să se adapteze, motivând că nu se poate face activitatea așa. E adevărat, 

provocările mari sunt cele care dau rutina peste cap, însă, vremuri de restriște necesită măsuri adecvate.  



 

 

 Cum reacționăm în această situație? Este importantă deschiderea. Predarea on-line la Palatele și 

cluburile copiilor a reprezentat un element de noutate absolută, la fel ca pentru tot învățământul. Ca să poată 

fi eficientă, ea necesită o gândire deschisă din partea celui care predă. La fel de importante sunt: adaptarea la 

nou, acceptarea provocărilor și concentrarea pe dorința de a furniza educație indiferent de circumstanțe. De 

asemenea, faptul că suntem profesori înseamnă că trebuie să ne dezvoltăm și să învățăm pe tot parcursul 

vieții. Face parte din evoluția generală a noastră, ca indivizi, ca societate și este foarte importantă pentru a ne 

lăsa mințile și inimile să primească noul și să renască odată cu el.  

 Ce putem face? Profesorul de karting va folosi aplicații și jocuri simulatoare. Deși experiența nu este 

aceeași ca cea fizică, directă, programele virtuale dedicate pot fi foarte bune dacă sunt sub supravegherea 

profesorului. De asemenea, folosirea unor prezentări video sau de tip share screen ajută la indicarea 

traiectoriei corecte a vehiculului, explicarea semnelor de circulație etc. Profesorul de dans va fi imaginativ și 

va solicita recuzita pe care o au elevii acasă - cearșafuri, pături sau articole din garderoba proprie. Le va 

prezenta filme scurte pe youtube cu trupe de dans sau evoluții individuale cu artiști talentați din această artă 

a mișcării. Profesorul de muzică, deși nu va lucra în sincron cu toți elevii din pricina întârzierii generate de 

rețeaua de internet, el va solicita fiecărui elev să interpreteze individual sau poate apela la aplicații de genul: 

recunoaște melodia/cântecul. Profesorul de pictură va invita elevii să viziteze galeriile virtuale de artă 

(majoritatea sunt disponibile gratuit) sau să coloreze cu ajutorul unor programe dedicate de genul Paint.  

 La Cercul de creație literară, cel pe care îl coordonez de ceva timp, am folosit cu succes mai multe 

metode și jocuri interactive, unele derivate din modele clasice, adaptate însă situației. Exerciții de spargere a 

gheții: 

- Diferențe - elevii sunt toți cu camerele deschise și se observă între ei (cu ce sunt îmbrăcați și ce au pe lângă 

ei). La un moment dat, profesorul le va cere tuturor să închidă camerele, timp în care fiecare elev va face o 

schimbare (își va aranja părul altfel, își schimbă o hăinuță, poate aduce sau elimina ceva din cadru). Elevii 

vor deschide pe rând camerele și vor fi identificate schimbările făcute. 

- Mima cu obiecte - profesorul mimează o formă sferică sau rotundă, de exemplu, și se face că mușcă din ea 

-  aceasta devine un măr; elevul care ghicește primul „va primi” mărul imaginar și îl va transforma în 

altceva, de exemplu, o planetă. Pe rând, fiecare participant interacționează  cu forma, transformându-i 

utilitatea.  

 Exemple de teme folosite în cadrul cercului:  

- Descrie-te cât mai amuzant. O poți face în scris sau printr-un clip video. Poți folosi aplicații, poți juca mai 

multe roluri. Important e să te cunoaștem! 

- Potrivește rimele folosind sticky notes de pe Jamboard (se scriu versurile în stânga și, pe sticky notes notes 

sunt notate rimele. Se poate lucra pe grupe folosind mai multe pagini de jamboard).  

- Alcătuiește o poveste folosind următoarele poze (se dă o serie de poze). Povestea trebuie să fie coerentă (să 

aibă logică), să aibă dialoguri și să respecte regulile unui text (să aibă început, cuprins și încheiere), folosiți 

expresii.  

 De asemenea, am înregistrat și postat câteva lecții tip vlog, pe pagina de internet a Cercului de 

creație literară: Cum să continui un text imaginar, Profesorul model. Și pentru că la Palate și cluburi se 

organizează frecvent spectacole, am organizat câteva activități on-line și cu elevii printre care amintesc: 



 

 

Eminescu în secolul XXI, Artemie virtuală (scenetă), Discuții cu iz de sărbători (scenetă), La mulți ani, 

România!(scenetă). Activitățile pot fi vizionate pe canalul Cercul De Creație Literară, 

https://www.youtube.com/channel/UCNOAMpluVSD_VL42mYsCtKQ/ 

 Există o multitudine de aplicații disponibile on-line care pot ajuta procesul educativ. Dintre ele 

amintim site-urile: https://www.mentimeter.com/, www.wordwall.net, https://ant.umn.edu/, 

https://www.ayoa.com/,www.miro.com, https://www.canva.com/, https://www.jigsawplanet.com/. 

 Acestea sunt soluții temporare. Cu toții așteptăm sfârșitul pandemiei și întoarcerea la clase, fizic. 

Însă, acest episod, care ne-a luat prin surprindere este ca o nouă lecție pentru noi, toți profesorii: trebuie să 

fim pregătiți în orice moment de schimbare și trebuie să evoluăm odată cu vremurile. Tehnologia este 

importantă și de viitor, însă nu poate substitui predatul fizic. Cu toate acestea, puterea ei nu trebuie neglijată, 

iar, în curând digitalizarea multor domenii va forța inclusiv învățământul să se adapteze acestei noi ere 

digitale. Pregătirea profesorilor este importantă. Noile tehnologii nu vor fi o a doua specializare, ci sunt, 

asemenea termenului inventat de Marcel Duchamp niște „ready-mades”, lucruri și mijloace cu ajutorul 

cărora dascălul secolul XXI ajunge să-și transmită mesajul și cu ajutorul cărora va comunica mai bine cu 

elevul. 

 În istoria omenirii au existat mai multe războaie, epidemii, calamități peste care aceasta a reușit să 

treacă. Trebuie să rămânem optimiști și să vedem partea plină a paharului: în ciuda inconveniențelor, 

predatul on-line a deschis calea spre evoluție, spre progres. Folosirea mijloacelor moderne în predare nu 

poate fi decât în interesul învățământului, iar potențialul pe care acestea îl au este semnificativ, atât timp cât 

profesorii sunt în măsură să controleze și să ghideze fluxul acestei forțe. 
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CUNOAȘTEREA VIEȚUITOARELOR PRIN ORIGAMI 

 

Prof. Mik Mihaela Evelina 

Clubul Copiilor Huși, jud. Vaslui 

 

 Fiecare viețuitoare își are locul și rolul ei în ecosistem. Niciodată nu vom putea ști totul despre 

acestea, dar putem să atragem copiii spre studiul viețuitoarelor prin împărtășirea unor curiozități despre ele. 

Prin prezentarea într-o formă amuzantă a informațiilor, atracția copiilor spre cunoaștere va fi mai puternică. 

Prin cunoașterea lor, copiii vor îndrăgi și mai mult viețuitoarele de pe Pământ, căutând să le protejeze și vor 

descoperi cât este de importantă menținerea biodiversității.  

 Pentru aceasta noi am realizat un proiect eTwinning intitulat ”Let your imagination and creativity go 

out via origami” în parteneriat cu o școală din Turcia, în care copiii au cunoscut diferite viețuitoare prin 

intermediul figurilor origami și pe care îl prezint în continuare: 

Numele instituţiei: Clubul Copiilor Huşi – Structură a Clubului Copiilor „Spiru Haret” Bârlad 

Adresa: str. 1 Decembrie, nr.11, Huşi, jud. Vaslui, cod 735100 

Cercul: Chimie Experimentală – Protecţia Mediului 

Echipa de proiect: membrii echipajului „Speranţa vieţii” - elevii cu vârsta între 7-11 ani 

Coordonator: prof. Mik Mihaela Evelina 

Perioada propusă pentru desfăşurare: 10 octombrie 2018-31 iulie 2020 

Locul de desfăşurare: mun. Huşi 

Grupul ţintă: elevii claselor primare I-IV, locuitorii oraşului Huşi şi toţi cei cărora le pasă de mediul 

înconjurător şi viitorul planetei 

Modalităţi de desfăşurare :  

- Echipa de proiect comună a realizat materilale publicitare (pliante, comunicate de presă ) pentru 

promovarea proiectului;  

- În cadrul cursurilor de la Clubul Copiilor Huși elevii, îndrumaţi de cadrele didactice, au realizat 

diferite figurine origami reprezentând viețuitoarele Terrei; 

- Cu figurinele origami respective am construit machete, iar pe baza acestora am creat povești care  

conțin curiozități despre animale. 

- Poveștile create au fost publicate într-o revistă on-line, iar aceste povești au fost traduse în română, 

engleză și turcă. 



 

 

- Cu machetele realizate am realizat expoziţii în diferite locaţii şi expoziţii virtuale.  

   Localizare: 

  Acest proiect s-a desfăşurat de-a lungul anilor şcolari 2018-2020, la Clubul Copiilor Huşi. La acest 

proiect au participat 35 copii cu vârsta cuprinsă între 7-11 ani, membri ai echipajului „Speranţa vieţii” de la 

Cercul de Chimie Experimentală – Protecţia Mediului din cadrul cercurilor Clubului Copiilor Huşi. 

 Scopul:  

- Evidențierea importanței menținerii biodiversității pentru viitorul și supraviețuirea omenirii 

 Obiectivele proiectului au fost: 

- informarea copiilor asupra rolului viețuitoarelor în ecosistem; 

- sensibilizarea copiilor asupra problemelor cu care se confruntă viețuitoarele Terrei; 

- identificarea modalităţilor de menținere a biodiversității; 

- dezvoltarea spiritului de echipă la elevii participanţi la proiect. 

 Beneficiari 

 Beneficiarii direcţi ai acestui proiect au fost în primul rând membrii echipajului „Speranţa vieţii”, 

precum şi toţi copiii şi locuitorii oraşului Huşi care au avut tangenţă cu acest proiect. 

 Beneficiarii indirecţi au fost membrii comunităţii locale, prin rezultatele noastre în protecția mediului 

înconjurător. 

 Colaboratori: 

- 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gülşehir, TURCIA, teacher Fikret Yavuz  

- Şcoala Gimnazială „M. Sadoveanu” Huși: prof. Boroş Gabriela,  

- Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huși: prof. Bărbuţă Gianina, prof. Brînză Veronica,  

- Şcoala Gimnazială Pădureni: prof. Pascal Georgiana 

- Biblioteca Municipală „M. Ralea” Huşi: director Tudose Alina 

 Rezultate: 

- Cantitative: 

- machete cu lucrările origami realizate 

- 3 expoziții cu machetele realizate 

- o revistă în limba română, engleză și turcă care conține povești despre animale și figurinele origami 

realizate de elevi 

- Calitative: 



 

 

- educarea elevilor în spiritual protejării animalelor; 

- creşterea interesului elevilor faţă de problemele viețuitoarelor de pe Terra; 

- responsabilizarea elevilor asupra acţiunilor proprii, care pot avea influenţa asupra animalelor; 

- întărirea parteneriatului clubul copiilor-şcoală-comunitate locală şi internaţională 

 

 Indicatori de evaluare :  

- numărul şi implicarea elevilor şi a cadrelor didactice participante la activităţile proiectului; 

- cantitatea de informație transpusă de elevi în poveștile lor despre animale; 

- numărul şi estetica figurilor origami reprezentând animalele; 

 Modalităţi de monitorizare şi evaluare:  

- întâlniri bilunare ale echipelor de proiect;  

- chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice şi voluntarilor;  

- raport final;  

 Impactul proiectului  

- La nivel local: 

-  implicarea în mod direct a unui număr de 35 elevi membrii ai echipajului “Speranţa vieţii” care au 

participat la activităţile proiectului şi a 5 cadre didactice participante la proiect 

-  Indirect - implicarea altor elevi şi a comunităţii locale care au intrat în contact cu activităţile 

proiectului 

- La nivel naţional: 

- protejarea mediului prin educarea tinerei generaţii 

- La nivel internaţional: 

- în mod direct prin realizarea schimbului de experienţă între şcolile participante la proiect, pe 

platforma eTwinning 

- în mod indirect conştientizarea elevilor asupra faptului că problemele viețuitoarelor de pe Terra nu 

au graniţe. 

 Produsele finale ale proiectului: 

- două expoziții cu machetele realizate care s-au organizat astfel: una în holul clubului și a doua la 

Biblioteca Municipală  



 

 

- expoziţii internaţionale virtuale pe platforma eTwinning în cadrul proiectului eTwinning “Let your 

imagination and creativity go out via origami”; 

-  o revistă (în limba română, engleză și turcă) care conține povești despre animale și figurinele 

origami realizate de elevi 

  Bugetul proiectului: Consumabilele necesare pentru confecţionarea obiectelor vor fi procurate de 

către elevii şi cadrele didactice care participă la proiect. 

 

 

 Produsele digitale ale proiectului: 

-poveste realizată cu Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/346659522/  

- e-book: https://www.storyjumper.com/book/read/75695655/Turkey-and-Romania#page/42  

- padlet: https://padlet.com/cupoluareanuidejoaca2013/4cvf085er7ib  

               https://padlet.com/cupoluareanuidejoaca2013/4yq24mceojlh  

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/cupoluareanuidejoaca2013/4yq24mceojlh


 

 

 

Pentru acest proiect am obținut Certificatul de Calitate Național. 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA   CREATIVITĂŢII  COPIILOR 

 

 Prof. Mirela Nistoroschi 

Palatul Copiilor Vaslui 

 

 MOTTO: Oricine are un potenţial creativ şi, din momentul în care îşi exprimă acest potenţial creativ, are 

şansa să schimbe lumea (Paulo Coelho) 

 

 Una dintre abilităţile cognitive care poate fi dezvoltată încă din copilarie este creativitatea. La Cercul 

de Artă textilă  de la Palatul Copiilor Vaslui, unul din mijloacele de stimulare a dezvoltării creativităţii  este  



 

 

concursul „MĂRŢIŞOR”, inclus în proiectul educaţional cu acelaşi titlu, care se  încadrează în domeniul 

cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri. Activitatea principală (concursul)  se desfăşoară la Palatul  

Copiilor  Vaslui cu participare  indirectă. 

 Pe parcursul derulării proiectului sunt implicaţi în fiecare an  peste 400 de elevi şi  peste 150 de 

cadre didactice din diferite unităţi şcolare din ţară. 

 

 Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt  copii  cu  varsta cuprinsă intre  4 -18 ani , care frecventează 

cercurile  Palatelor/Cluburilor  Copiilor din Romania,  copii din şcolile  şi liceele  din ţară. 

 Beneficiarii indirecţi sunt  părinţii acestora, comunitatea locală,  profesorii. 

 Activităţi propuse: 

- Conceperea  şi iniţierea  proiectului  

- Lansarea concursului regional  ”Mărţişor”  

- ”Mărţişor” – desfăşurarea concursului regional  

- „Am reuşit împreună” - premierea elevilor, evaluarea si diseminarea proiectului. 

  Descrierea activităţii principale  

 Activitatea  principală a proiectului este desfăşurarea concursului regional  ”Mărţişor”  care constă în 

trimiterea prin poştă a lucrărilor (felicitări şi mărţişoare) de către cadrele didactice coordonatoare. După 

primirea şi inventarierea acestora se va organiza o expoziţie la Primăria Vaslui. Lucrările sunt jurizate şi 

apoi se va stabili clasamentul final al concursului. 

 Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă. 

 Prin participarea la acest concurs  elevii îşi vor putea pune în valoare personalitatea lor creativă, vor 

putea să-şi dezvolte imaginaţia prin crearea unor lucrări originale şi expresive. Iar prin realizarea lucrărilor 

elevii vor învăţa să folosească diferite tehnici de realizarea unor mărţisoare şi felicitări. 

 

 PREZENTAREA PROIECTULUI 

B.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)   

 Mărţişorul este un vechi obicei românesc moştenit de la daci şi romani. Tradiţiile romaneşti spun că 

1 Martie este prima zi din an când se celebra prin sărbătoarea "Matronalia" zeul Marte şi puterea acestuia. 

Mărţişoarele se confecţionau din fire albe si roşii de cânepa sau lâna, se legau sub forma cifrei 8 de care se 

atârnau monede din aur şi argint.      

 

 



 

 

 

 Aflat la cea de-a XIII-a ediţie concursul regional  ”Mărţişor”  este un proiect prin care ne propunem 

să antrenam un număr cât mai mare de elevi în păstrarea tradiţiilor româneşti şi transmiterea acestor tradiţii  

generaţiilor următoare. Prin crearea acestor lucrări elevii îşi dezvolta aptitudinile şi deprinderile artistice, 

creativitatea şi imaginaţia. 

B.2. Scopul proiectului - identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al elevilor prin 

realizarea unor lucrări originale. 

B.3. Obiectivele specifice ale proiectului 

- Stimularea activităţii de cercetare privind  istoricul, tradiţiile şi legenda mărţişorului; 

- Stimularea interesului elevilor pentru înţelegerea şi păstrarea tradiţiilor legate de sosirea primăverii; 

- Dezvoltarea simţului estetic; 

- Stimularea activităţii în grup;  

- Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii. 

B.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este un număr de  400 de elevii de la 4 la 18 ani . 

B.5. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt  participantii la concurs din palate si cluburi  dar şi din şcoli  şi 

licee  din ţară. 

Beneficiarii indirecţi sunt  părinţii acestora, comunitatea locală,  profesori. 

B.6. Durata proiectului: 4 luni. 

B.7. Descrierea activităţilor  

       Activitatea nr. 1 

a. Titlul activităţii: Conceperea  şi iniţierea  proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: ianuarie 

c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor Vaslui 

d. Participanţi: 3 elevi,  3 cadre didactice,  

e. Descrierea pe scurt a activităţii: In aceasta activitate se va realiza  formarea echipei de proiect, prezentarea 

şi discutarea planului proiectului, stabilirea responsabilităţilor, editarea regulamentului de concurs, stabilirea 

comisiei de jurizare, stabilirea parteneriatelor, se vor contacta sponsori.  

 

    Acivitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: Lansarea concursului regional  ”Mărţişor”  

b. Data/perioada de desfăşurare:  februarie 



 

 

c. Locul desfăşurării: Palatul Copiilor Vaslui 

d. Participanţi :  3 elevi, 3 cadre didactice,  

e. Descrierea pe scurt a activităţii: Elevii împreună cu profesorii vor  realizarea afişe, pliante; se va promova 

concursul în mass media, pe  site-uri didactice; se vor trimite invitaţii şi  regulamentul  concursului la  

palatele,   cluburile,  şcolile  şi  liceele   din ţară. 

 

    Activitatea nr. 3 

a. Titlul activităţii: ”Mărţişor”  

b. Data/perioada de desfăşurare: martie 

c. Locul desfăşurării:  Palatul  Copiilor  Vaslui 

d. Participanţi: 400 elevi, 150 cadre didactice,  

f. Descrierea pe scurt a activităţii: Se va organiza faza finală a concursului. Se vor primi lucrările – trimise 

prin, se vor  înregistra, se va organiza o expoziţie cu lucrările participante la concurs, se vor juriza, se vor 

stabili clasamentele pe categorii de vârstă şi pe secţiuni. 

 

    Activitatea nr. 4 

a. Titlul activităţii: „Am reuşit împreună” 

b. Data/perioada de desfăşurare:  martie 

c. Locul desfăşurării: Primăria  Vaslui 

d. Participanţi:  50 elevi, 10 cadre didactice,  

e. Descrierea pe scurt a activităţii: Se vor premia cele mai bune lucrări ale elevilor participanţi.  

 

B.8. Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului. 

 Se doreşte responsabilizarea elevilor în realizarea unor mărţişoare şi felicitări pe care să le dăruiască 

altor  copii.  Se va realiza o expoziţie cu lucrarile reprezentative ale elevilor, un catalog al acestor lucrari  si  

o pagina Web a proiectului. 

B.9. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

 Pentru monitorizarea proiectului se va posta pe site-ul Palatului fotografii de la activităţile din 

proiect,  clasamentul concursului, raportul final al concursului. Indicatorii de evaluare a proiectului sunt: 

numărul de elevi participanţi; numărul de cadre didactice,  calitatea lucrărilor participante. 

 



 

 

B.10. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului: atragerea de noi surse de finanţare 

care să permită participarea unui număr mai mare de participanţi astfel încât colaborarea dintre cercurile de 

profil şi dintre instituţiile  care le găzduiesc să fie din ce în ce mai strânsă în beneficiul tuturor. 

 

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL NONFORMAL ON-LINE ŞI IMPACTUL LUI ASUPRA ELEVILOR 

 

Prof. Pintilei Aurelian 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani 

 

 Educaţia cuprinde ansamblul influenţelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate sau receptate care au 

impact în formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Actual, conceptul de educaţie se extinde din ce în ce 

mai mult, iar multiplele formele educaţionale se influenţează reciproc şi se susţin. Formele educaţiei 

reprezintă modalităţile în care se realizează acţiunea educaţională.  

 Modalităţile în care se realizează actul educaţiei reprezintă formele educaţiei. În acest sens, 

distingem educaţia formală (realizată într-o structură organizatorică, reprezentată de sistemul de 

învăţământ), educaţia nonformală (realizată într-un cadru extraşcolar) şi educaţia informală (realizată 

spontan, conştient sau inconştient fără a fi organizată de specialişti în actul educaţiei). 

 Educaţia nonformală, după cum o califică şi denumirea, se realizează într-un cadru nonformal, în 

afara programului prevăzut de şcoală şi se poate realiza la toate vârstele. Iniţiatorii proiectelor de educaţie 

nonformală sunt din ce în ce mai numeroşi şi vizează diverse aspecte ale educaţiei: instituţii publice sau 

companii, centre culturale, ONG-uri, muzee,  biblioteci, teatre, biserici, dar şi instituţii şcolare etc.  

  Din ce în ce mai mult, şcoala românească apelează la învăţământul nonformal, pentru a completa 

educaţia prevăzută de currriculă şi pentru a antrena elevii în activităţi care să-i motiveze spre învăţare. 

Impactul educaţiei nonformale la vârsta şcolară este de cele mai multe ori benefic, pentru că vizează 

obiective similare cu cele prevăzute de învăţământul formal, realizat în instituţiile şcolare, dar are caracter 

opţional şi facultativ.  

 Conform Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/ 2011, învăţarea în contexte nonformale este considerată ca 

fiind învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în 

mod explicit un curriculum şi poate diferi care durată. Acest tip de învăţare nu conduce în mod automat la 

certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

 Educaţia nonformală se realizează în afara programului şcolar şi cuprinde ansamblul activităţilor şi 

acţiunilor instructiv-educative realizate într-un cadru nonformal, organizate de multe ori de specialişti în 

actul educaţiei.  



 

 

 Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ competenţe 

interpersonale, capacitatea de a lucra în echipă, încrederea în sine, capacităţi de planificare, de coordonare, 

organizare, gestionare a unor resurse (umane, financiare), capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi, de a lua 

decizii, de a se orienta, de a îndruma, de a rezolva probleme practice etc.  

 Prin caracterul lor benevol, activităţile educative nonformale permit elevilor să se orienteze în funcţie 

de interesele şi aptitudinile lor. Această caracteristică le conferă un grad ridicat de atractivitate, iar motivaţia 

elevilor este intrinsecă. Prin urmare, beneficiile pot fi multiple. Printre obiectivele principale pe care şi le 

propune învăţământul nonformal am putea enumera: 

- creşterea calităţii actului educaţional: creşterea ratei promovabilităţii, reducerea absenteismului şi a 

abandonului şcolar;  

- creşterea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; 

- promovarea unui învăţământ echitabil; 

- implicarea elevilor în viaţa comunităţii şi formarea spiritului civic;  

- reducerea procentului acţiunilor antisociale şi eradicarea bullyingului;  

- valorificarea timpului liber al elevilor; 

- implicarea activă a elevilor în activităţile propuse, pentru că ele corespund intereselor şi aşteptărilor 

lor; 

- stimularea imaginaţiei şi a creativităţii pentru că elevii sunt eliberaţi de constrângerile notării şi 

activităţile şi proiectele nonformale se desfăşoară în cadre şi contexte unde nivelul de permisivitate este mai 

mare; 

- cultivarea şi exersarea aptitudinilor speciale, a diferitelor înclinaţii; 

- formarea gândirii critice a elevilor; 

- promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

 În sfârşit, lista poate continua şi obiectivele se pot nuanţa, în funcţie de mai mulţi factori (spaţiul în 

care se desfăşoară activităţile, numărul de elevi implicaţi, iniţiatorii activităţilor etc.) 

 Totuşi, începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educaţiei de a suspenda 

cursurile faţă-în-faţă, pe perioada pandemiei, sistemul de învăţământ se reorientează către practici noi de 

comunicare care să asigure continuitatea învăţării. Profesori şi elevi descoperă noi moduri de conectare 

socială şi noi metode de petrecere a timpului liber. În acest sens, utilizarea noilor tehnologii ia o amploare 

fără precedent în toate domeniile de activitate, iar educaţia trebuie să se reinventeze.  

 Aspectul care a condus la o presiune majoră asupra tuturor celor implicaţi în actul educaţiei a constat 

în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanţă pentru a face educaţie. În perioada de 

învăţământ on line, activităţile nonformale deşi există, sunt reprezentate mult pe sarcini individuale. Lucrul 

în echipă, deşi există, este slab reprezentat şi se materializează în reunirea mai multor proiecte individuale.  

 



 

 

 

 Activităţile nonformale se rezumă la fişe de lucru (suplimentare celor din învăţământul formal), care 

sunt discutate apoi în videoconferinţe, în grupuri restrânse (numărul voluntarilor a scăzut sensibil), pe 

diferite platforme care organizează întălniri virtuale. Cele mai inventive activităţi nonformale (organizarea 

unui itinerariu şi identificarea corectă a obiectivelor turistice utilizând Google Maps, crearea unei reviste on 

line, a unei publicităţi, a unui film publicitar, a unui afiş etc) rămân experienţe ... virtuale.  

 Reluarea cursurilor în şcoli ne aduce speranţa că şi activităţile nonformale îşi vor recăpăta farmecul 

şi că grupurile de întâlnire nu vor fi limitate, iar spaţiile cele mai diverse vor găzdui din nou elevi numeroşi 

şi dornici de a învăţa altfel, numai nu on line.   
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL NONFORMAL ON-LINE ŞI ÎNVĂŢAREA LIMBILOR MODERNE 

 

Prof. Pintilei Daniela 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani 

 

 În contextul pandemiei de coronavirus, situaţia în învăţământ a fost dificilă pentru toţi cei implicaţi 

în actul educaţiei: părinţi, elevi, profesori. Majoritatea şcolilor din lume au realizat un învăţământ on line, iar 

multe din activităţile cu prezenţă numeroasă au fost limitate sau inexistente. Învăţarea la distanţă ne-a 

obligat să adoptăm alte practici pentru asimilarea cunoştinţelor, iar profesorii au început să folosească alte 

metode şi să conceapă alte strategii pentru a motiva elevii în timpul orelor.  

 Profesorul de limbi moderne a adoptat mereu educaţia nonformală în crearea activităţilor curriculare, 

extracurriculare şi extraşcolare, fiind conştient de beneficiile pe care acestea le implică. Activităţile 

practicate în afara şcolii, prin caracterul lor benevol şi non-formal pot să determine elevii să înveţe şi să fie 

motivaţi să înveţe. Profesorul poate prelungi actul învăţării în afara şcolii, prin activităţi din sfera 

învăţământului nonformal. În acest mod, învăţarea poate deveni captivantă şi atrăgătoare şi poate fi 

considerată un mod plăcut de petrecere a timpului liber.  

 Motivaţia este specifică învăţământului nonformal, ea este pârghia care declanşează toate 

mecanismele utile actului învăţării: curiozitate, angajare, voinţă, descoperire, ambiţie, performanţă.  



 

 

 Dar, în cazul învăţământului online, totul a s-a schimbat brusc şi a devenit mai dificil. Ce tipuri de 

activităţi pot propune profesorii de limbi moderne elevilor pentru a rămâne în sfera nonformalului (activităţi 

care nu sunt explicit desemnate ca activităţi de învăţare, dar care pot fi complementare competenţelor 

lingvistice vizate de curriculum), care să difere de educaţia informală (care vizează activităţi din viaţa 

cotidiană, se produc spontan şi nu sunt planificate) şi de educaţia formală (caracterizată de evaluări, notare, 

validare sau certificare)? 

 Diversitatea activităţilor specifice educaţiei nonformale propuse de profesorii de limbi moderne s-a 

restrâns considerabil în timpul perioadei de izolare. S-a renunţat la atelierele specializate de teatru în limbi 

moderne, la festivalurile specifice de artă dramatică, la concursurile de muzică şi de dans, la competiţii, 

concursuri, olimpiade, la dezbateri deschise, la proiecte comunitare, schimburi de experienţă, vizite de 

studiu, de informare etc. Toate reuniunile de proiecte, toate activităţile care presupuneau întâlniri au devenit 

virtuale! 

 Consultând Calendarul activităţilor educative aprobat de Minsiterul Educaţiei, profesorul de limbi 

moderne a putut alege, în timpul acestei perioade, activităti care propuneau elevilor evadarea în imaginar: 

concursuri de creaţie literară (eseuri, poveşti, scrisori, portrete, rezumte, cronici, poeme, evocări de 

experienţe trăite, articole etc.), creaţii de reviste virtuale, de afişe sau clipuri publicitare, de bloguri, de site-

uri etc. Au mai fost propuneri de activităţi de traducere pentru a verifica abilităţile lingvistice şi simţul literar 

al elevilor. Profesorii cei mai curajoşi au putut crea chiar un post de radio on line al elevilor într-o limbă 

modernă!  

 Totuşi, tot ce s-a putut propune elevilor în timpul perioadei de izolare a fost reprezentat de activităţi 

mai mult sau mai puţin individuale. Exerciţiul colectiv, slab reprezentat, s-a materializat în reunirea mai 

multor lucrări individuale. Or, în perioada şcolarităţii şi a adolescenţei, elevii sunt dornici să-şi 

împărtăşească emoţiile în grupuri de dialog faţă-în-faţă, au nevoie să lucreze în echipă, au nevoie de succes 

în faţa unui public, de popularitate câştigată în faţa celorlalţi. Chiar elevii cei mai introvertiţi au nevoie să fie 

descoperiţi, remarcaţi, apreciaţi, încurajaţi şi educaţia nonformală are acest atu, de a canaliza energia 

superfluă în energie creatoare şi de a pune în valoare calităţile multiple ale elevilor. Dar toate aceste lucruri 

sunt posibile într-un cadru nonformal, dar nu virtual!  

 În plus, inclusiv clădirea şcolii găzduia, nu de puţine ori, multe din activităţile extracurriculare sau 

extraşcolare propuse de reprezentanţii săi, fiind spaţiu destinat cu predilecţie actului învăţării. Prin urmare, 

închiderea şcolilor a provocat o întrerupere majoră în viaţa elevilor. Nu doar pentru că şcoala facilitează 

învăţarea, dar şi pentru că ea reprezintă spaţiu de socializare, de protecţie şi de dezvoltare socio-emoţională.  

 Izolarea socială impusă în perioada pandemiei a fost greu de suportat pentru elevi, pentru că i-a 

îndepăratat de activităţi vitale pentru dezvoltarea lor, precum jocul şi interacţiunea socială. Sperăm cu toţii 

că redeschiderea şcolilor este un nou început şi sperăm ca totul să revină la normalitate. Sperăm că toţi elevii 

se vor bucura să redescopere în şcoală un spaţiu primitor şi că educaţia îşi va relua cursul la toţi parametrii 

săi.  
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”ATELIERUL FANTEZIEI LA NOI ACASĂ” 

 

Prof. Reuț Olga Marcela 

Palatul Copiilor Suceava 

 

 "Lifelong Process", un concept modern, care indică un proces de învățare ce se desfășoară pe tot 

parcursul vieții. Iată, că în această perioadă de pandemie, acest concept a fost pus în aplicare, vrând - 

nevrând, de către noi toți, de la mic la mare. Astfel, cadre didactice, copii și părinți au fost nevoiți să accepte 

provocarea unui proces educațional ”online”. O schimbare radicală ce ne-a obligat pe toți să trăim experiențe 

didactice la distanță. Începând din martie și până în iunie 2020 a fost foarte dificil de gestionat activitatea 

didactică. Lipsa experienței mele, în ceea ce privește mediul online, în care am fost nevoită să lucrez, m-a 

pus în fața unor provocări cu care nu m-am mai întâlnit. Să nu uităm însă, că în aceeași situație s-au aflat 

copiii și părinții deopotrivă. ”Carantina”, o realitate care mi-a îngrădit libertatea, dar m-a determinat să 

găsesc rapid soluții pentru a asigura tuturor copiilor înscriși la cerc, acces la activitățile pe care, ei le 

desfășurau în mod firesc ”față în față”. Cu toții am transformat casa, într-un atelier de lucru. Eu am 

transformat-o în ”Atelierul fanteziei”. O provocare imensă a fost să propun lucrări pentru aceștia, utilizând 

resursele materiale pe care le aveam la îndemână, gândindu-mă în același timp la posibilitățile materiale ale 

fiecărui copil. Carantina mi-a suprimat mie și copiilor orice posibilitate de a  procura cele necesare 

desfășurării unei activități cât de cât atractive. Dar cum imaginația unui dascăl implicat în actul de învățare 

nu are limite, am căutat să realizez ”teme” alternative pentru fiecare categorie de vârstă și nivel de pregătire. 

 Fiecare etapă de lucru a fost explicată și fotografiată. Am oferit soluții în cazul în care copii nu aveau 

un anumit material în casă. I-am determinat să gândească, să caute ei soluții, să nu se blocheze în realizarea 

lucrării propuse. În această situație, rolul părintelui, ca partener al cadrului didactic a fost extrem de 

important. Părintele a fost cel care a gestionat activitatea de acasă. El a fost ”ochii și mâinile mele”. Puntea 

de legătură cu părinții și copiii l-am menținut pe rețelele de socializare, în primă fază, ca apoi să o transfer 

pe platformele educaționale. Acestea au fost modalitățile cele mai potrivite pentru a continua procesul 

educațional. Școala online, precum și activitățile extrașcolare desfășurate online, presupun o reorganizare 

completă a modului cum se abordează actul didactic. Metodele, tehnicile de predare, modul de lucru, timpul 

acordat, materialele și mijloacele folosite le-am aplicat în mod diferit. Evaluarea s-a făcut într-un alt mod, 

uneori chiar foarte dificil. A fost un consum mare de resurse personale-energia, iar timpul petrecut pentru 

pregătirea unei ”teme”a fost mult mai mare. O atenție deosebită l-am acordat explicațiilor și cu toate acestea, 

copiii fiind obosiți după orele de curs din învățământul formal, nu reușeau să parcurgă informațiile 

transmise. Am fost nevoită să reiau verbal toate aceste explicații la orele în online și să lucrez efectiv 

împreună cu ei, deci să ne pliem pe cerințele impuse. Nu a fost deloc ușor.  

 Am investit timp pentru pregătirea mea la cursurile online și bani pentru dispozitivele digitale. În 

același mod au procedat și părinții. Să nu uităm însă, că nu toți copiii au avut la dispoziție aceste resurse 

materiale. Unii au fost vitregiți din acest punct de vedere. Trecerea la etapa a doua de izolare înperioada de 



 

 

iarnă, m-a găsit pregătită cu clasele formate pe platforma Classroom. Am descoperit că îmi este mult de 

ajutor, dar ca și în prima etapă a necesitat timp și energie. 

  Pentru a veni în ajutorul copiilor și părinților am pregătit zeci de pachete cu materiale, pentru o 

bucată mai lungă de timp și am invitat părinții să vină pe rând să le ridice de la sediul Palatului Copiilor. O 

altă provocare, deloc lipsită de importanță, a fost cu privire la starea emoțională a noastră a tuturor. Copiii au 

fost extrem de afectați de izolare. Părintele a fost suportul emoțional pentru copil, în acea perioadă 

restrictivă. La revenirea la activitate am observat lipsa comunicării cu mine și colegii lor. Au devenit 

introvertiți. Un părinte implicat în actul educațional mi-a spus: După prima zi de școală, fetița mea a venit și 

etuziasmată a strigat ”Astăzi am vorbit la școală!”. Iată că, deși părinții au fost un suport emoțional pentru 

copii, izolarea și-a pus amprenta asupra lor. 

  Gestionarea emoțiilor noastre, a copiilor noștri a fost și rămâne o mare  provocare, mult timp de 

acum încolo. Cu tot interesul acordat de către toți ”actorii” educaționali, procesul de învățare și instruire și-a 

pierdut din calitate și consistență. Este totuși un punct de plecare pentru pregătirea viitoare a noastră și a 

îmbunătățirii procesului educațional formal și nonformal și cu siguranță lucrurile au început deja să se 

schimbe. 

 

 

 

 

ȘEZĂTOARE ÎN MARAMUREȘ – OBICEI 

 

                                                                                              Profesor  coregraf Seraz Maria 

                                                                                              Palatul Copiilor Baia Mare 

                                                                                           Județul Maramureș 

 

 Cultura populară românească are rădăcini adânci în cultura tradiţională care este foarte bogată şi 

variată. Cercetările etnologilor scot în evidenţă ce anume s-a însuşit, transmis şi a devenit actual din cultura 

tradiţională, astfel că s-a abordat cu toată seriozitatea problema păstrării valorilor identitare, mai ales în 

această perioadă de tranziţie, când în societatea tradiţională românească a pătruns din ce în ce mai mult noua 

tehnologie care duce cu timpul la pierderea patrimoniului viu. Pentru a nu se întâmpla acest lucru, 

cercetătorii etnologi trebuie să acţioneze prompt la înregistrarea cu toate mijloacele a obiceiurilor vii care 

mai există, cât şi conservarea tradiţiilor în forma lor vie în situ, promovarea lor în spaţiul european şi euro-

atlantic, ca o imagine vie, realist, istorică şi contemporană a românilor. Pentru a păstra identitatea acestui 

popor, este considerat faptul că nimic nu poate oferi o reprezentare mai completă a tuturor laturilor 

existenţei sale decât tradiţia populară. În lumea contemporană, a vorbi despre tradiţie pare ceva a fi în urma 

societăţii, sau a promova lucruri perimate, ori a privi prea mult în trecut.  Se trece prea uşor cu vederea 

faptul că tradiţia înseamnă o sumă de valori, o experienţă comunitară, în mijlocul căreia ne naştem şi de la 



 

 

care plecăm atunci când inovăm. Pentru că, aşa cum remarcau, în estetică G. Călinescu la noi şi T.S.Eliot în 

America, raportul dintre tradiţie şi inovaţie înclină în favoarea celei dintâi. De aceea, studiul tradiţiilor 

populare, cunoaşterea şi conservarea valorilor identitare, stimularea interesului tinerilor pentru aceste valori, 

cultivarea aptitudinilor lor artistice sau meşteşugăreşti ar putea contribui mult  la dezvoltarea personalităţii 

umane, la găsirea unui sens al vieţii, a unei motivaţii existenţiale. Într-un cuvânt se poate spune că, 

patrimonial valorile identitare româneşti pot constitui, pentru societatea actuală, o alternativă educaţională, 

artistică, economică, cu un potenţial deloc neglijabil, o alternativă şi o soluţie a unora dintre dilemele, 

căutările şi neîmplinirile contemporane.  

 Şezătoarea este un străvechi obicei care face parte din ciclul obiceiurilor de toamnă-iarnă. Şezătoarea 

a prilejuit un cadru admirabil de manifestare a mai multor aspecte din viaţa folclorică, (cântece, povestiri, 

basme, jocuri, etc.). Are caracter iniţiatic de integrare în activităţile casnice cum ar fi: măturat, tors, tesut, 

cusut, împletit, etc.,  

  În Maramureş, şezătoarea este o adunare de fete, neveste şi babe. S-adună la o casă unde torc lână 

sau cânepă, dapănă, răsucesc fac cipcă, etc. Casa unde se ţin şezătorile trebuie să fie mare, luminoasă şi fără 

prunci. Gazda trebe să fie veseloasă, se plăteşte prin munci casnice pe rând de către cei ce vin în şezătoare.  

 Fetele cănd vin în şezătoare salută gazda: Bună sara lele Floare/Ne primeşti în şezătoare, gazda 

răspunde: Haideţi fete nu mai staţi/Puneţi mâna şi lucraţi/Că dacă îţi lenevii/Feciorii n-or mai zâni/ Şi-ţi fi 

tare supărate/Că-ţi rămâne nejucate. 

 Fetele răspund: Lele Floare de-i aşa/Noi ne-om pune ş-om lucra. 

 În timp ce lucrează ele horesc: ,,Pe vârfuţu Măgurii/Creşte iarba dragostii/Da io nu am sămănat/Din 

clopu badi-o picat/Da io nu am răsădit/ Din clopu badi-o sărit/Păsăruică de pe Grui/Dute spune-i badelui/Să-

şi tomnea clopuţu bine/Să zie sara la maine/Să zie pă însărat/Să-i dau dulce sărutat.” 

 Dacă văd fetele că nu vin feciorii în şezătoare fac descântece, pe rând, cu fusu, cu sita, una zice 

,,îndrug, îndrug feciori aduc”, alta, ,,De n-or veni/I-or stropşi/Furnici pân opinci/Şi şoareci pân cioareci”. 

 Încercările de a aduce feciorii în şezătoare continuă dacă timpul trece şi feciorii nu vin. Două fete 

rostogolesc sita printre picioare: ,,Durduluc butuc pă cine s-aduc/Pă Văsălie a lui Gorganu/A zâni că-i zi la 

anu”, altele zic: ,,Feciorii să n-aibă stare/nici alinare/la noi în şezătoare”. 

 După lungă aşteptare vin şi feciorii-n şezătoare: ,,Bună sara gazdă mare/Ne primeşti în şezătoare/Să 

cântăm, să jucăm/Cu toţii să ne petrecem”. Gazda-i pofteşte în casă, unii se aşează lângă sobă şi spun 

ghicitori, alţii curtează fetele. După multă muncă, vine şi rândul distracţiei, fetele zic: ,,Noi lucru îl 

isprăvim/Să ne-apucăm să horim/Feciorii s-or îmbia/Şi la joc ei ne-or lua”. Astfel culminează finalul 

şezătorii, prin cântec, joc şi voie bună. 

 Motto: „Oare...câţi dintre cei născuţi români sunt mândri de aşa ceva, câţi cunosc tradiţiile şi 

obiceiurile noastre? Oare eu le cunosc îndeajuns? 

 Ovidiu Bădescu 
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 Anexă foto 

 Obiecte de artă populară lucrate în timpul şezătorii cu specific maramureşean 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Coconi din Maramureş 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIALE ȘI RESURSE ÎN EDUCAȚIA ONLINE 

 

Prof. Teodorescu Rodica 

Școala Gimnazială Ioanid Romanescu, Românești 

 

 Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, învăţarea în contexte nonformale este considerată ca 

fiind învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în 

mod explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare depinde de intenţia celui care 

învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

 Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul învăţării nonformale includ: competenţe 

interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, capacităţi de 

planificare, coordonare şi organizare/competenţe de gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva 

probleme practice etc. Activitățile nonformale se centrează pe fișe de lucru care sunt discutate apoi în 

întâlniri pe diferite platforme digitale. 

 Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să salveze informația cu 

ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Unele platforme ajută chiar la notarea activității 

elevului - acesta este un beneficiu evident și extrem de eficient, deoarece mulți profesori consideră că petrec 

o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate lăsa să se simtă epuizați după o zi de lecții. Poate 

cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare cel mai important 

rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se pretează ca un 

instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru cursant. Decizia de 

a preda online poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl au asupra propriei cariere și să-și 

pună mintea în repaus. Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că 

sunt convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai  

interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi 

profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite: 

 Google Docs 

https://docs... - Aplicație pentru crearea și editarea documentelor. Permite utilizatorilor să creeze și să 

editeze fișiere online în timp ce colaborează cu alți utilizatori în timp real. Este disponibilă și în varianta 

aplicație mobilă. (gratuit) 

 Google Classroom 

https://class... - Aceasta aplicație ajută la eficientizarea procesului de partajare a fișierelor între profesori și 

elevi. Profesorul poate înscrie într-o clasă elevii printr-un cod privat astfel elevii pot trimite lucrări pentru a 

fi notați. Este un sistem de management al clasei. (gratuit) 

 Twinkl 



 

 

https://twinkl... - Twinkl este o editură educaționala online, care produce materiale didactice. Resursele 

educaționale sunt create de profesori cu experiență. Pe lângă materialele didactice puse la dispoziție exista 

jocuri și povesti. (există și varianta gratuită) 

 Google Earth 

https://earth... - Cu ajutorul Google Earth se poate explora lumea prin intermediul 3D-urilor, videoclipurilor, 

imaginilor. (gratuit) 

 Mentimeter 

https://menti... - Aplicație interactivă prin intermediul căreia poți crea teste interactive pentru consolidarea 

cunoștințelor noi, recapitulare sau evaluare. (gratuit) 

 Google Forms 

https://forms... - Cu aceasta aplicație se pot realiza teste și evaluări pentru elevi. Acestea se pot personaliza 

în funcție de nevoile fiecărui utilizator.(gratuit) 

 Geogebra 

https://geo... - Este un software matematic dinamic pentru toate nivelurile de educație care combină 

geometria, algebra, foile de calcul, graficele, statistica și analiza. Ajută la crearea materialelor didactice ca 

pagini web.(gratuit) 

 Asq.ro 

https://asq... - Este o aplicație ce conține teste, se poate lucra diferențiat și se poate vedea în timp real ce 

lucrează fiecare elev. Temele pot fi trimise direct din aplicație. (gratuit) 

 Kahoot 

https://kahoot... - Platformă interactivă bazată pe joc și tehnologie educațională. Cu ajutorul acesteia pot fi 

create jocuri pentru toate vârstele pentru orice subiect.(gratuit) 

 MathGames 

https://math... - Aplicație interactivă cu ajutorul căreia poți să creezi fișe de lucru, conține jocuri matematice 

și este disponibilă pe orice dispozitiv.(gratuit) 

 Intuitext 

https://intui... - Editură ce comercializează materiale didactice care respectă programa școlară în vigoare.(cu 

plată) 

 Digitaliada 

https://digit... - Este un program de educație digitală ce încurajează folosirea la clasă a metodelor de lucru 

interactive și a conținutului digital educativ.(gratuit) 



 

 

 Adservio                                                                                                                                              

https://ads... - Platforma Adservio este foarte ușor de utilizat de pe orice dispozitiv, nu este doar un catalog 

virtual ci oferă și informații școlare complexe.(gratuit) 

 Zoom 

https://zoom... - Aplicație de teleconferință folosită cu succes atât de profesori și elevi cât și de companiile 

private. Ajută profesorii să își organizeze eficient activitățile cu elevii, să creeze activități interactive, 

încurajează elevii să învețe independent.(gratuit) 

 Whatsapp 

https://what... - Aplicația Whatsapp este disponibilă pentru smartphone-uri dar și in varianta web. Profesorii 

pot crea grupuri cu elevii de la clasă comunicând mai  rapid cu ei.(gratuit) 

 Wordwall 

https://word... - Intrument interactiv cu ajutorul căruia poți crea activități personalizate, jocuri distractive, 

chestionare, potriviri de cuvinte.(gratuit) 

 Google MEET 

https://meet... - Aplicație utilizată pentru întâlnirile video. Ai nevoie de un cont Google ca să folosești 

Google Meet.(gratuit) 

 Openboard 

https://open... - Tablă interactivă online ușor de utilizat. (gratuit) 
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UTILIZAREA EXCESIVĂ A ECRANELOR – 

O CONSECINȚĂ INEVITABILĂ A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ONLINE 

 

Prof. Vîlcu Ana Roxana 

Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași 

 

Învăţarea la distanţă (educaţia la distanţă) este definită ca educaţia oferită elevilor de la distanţă, fără 

contactul obişnuit faţă în faţă cu un profesor în clasă. Odată ce este implementată prin corespondenţă, 

educaţia la distanţă include învăţarea cu sprijinul unor materiale tipărite care pot fi luate acasă, prin 

intermediul unor programe radio sau de televiziune şi online. Învăţarea online este de obicei înţeleasă ca 

educaţie care are loc pe internet. Poate fi parte a programelor de învăţământ la distanţă, dar, de asemenea, 

poate fi utilizată pentru a completa predarea care se desfăşoară în clasă (învăţare mixtă). Elevii pot studia 

online acasă ori în sălile de clasă şi alături de colegii lor. Învăţarea online foloseşte o serie de formate, 

combinând adesea tehnologii bazate pe accesul la internet şi aplicaţii de tehnologie educaţională care pot fi 

utilizate offline.  

Pandemia de coronavirus a schimbat modul în care învață copiii, favorizând creșterea timpului petrecut de 

cei mici, dar și de adolescenți în fața ecranelor. Pe lângă timpul alocat cursurilor online, mulți părinți nevoiți 

să lucreze de acasă tind să relaxeze regulile privind timpul liber alocat jocurilor video, desenelor animate sau 

telefonului mobil, în încercarea de a-i menține pe copii ocupați. În plus, copiii petrec tot mai puțin timp 

jucându-se în aer liber. 

Mai mult timp în fața ecranelor, fie pentru școală, fie pentru distracție și conexiune poate dăuna vederii 

copiilor, conducând la oboseala ochilor, dureri de cap și dificultăți de concentrare. Utilizarea în exces a 

ecranelor îi poate expune pe copii unui risc mai mare de a dezvolta diferite probleme oculare serioase. 

Specialiștii au atenționat asupra efectelor adverse la care sunt expuși copiii care utilizează frecvent ecranele: 

reducerea comunicării cu cei din jur, slaba dezvoltare a vocabularului, a aptitudinilor motorii, simptome de 

tip ADHD, contactul vizual redus, scăderea atenției, lipsa creativității, anxietate, depresie, creșterea în 

greutate, lipsa somnului, expunerea la informații dăunătoare, dureri de spate, performanță scăzută la școală, 

dar și o serie de probleme oftalmologice cauzate de lumina albastră.  

Privirea fixă la un ecran pentru perioade îndelungate, fără pauzele recomandate, poate provoca mai multe 

probleme de vedere: 

• Oboseala ochilor - muschii din jurul ochiului pot obosi din cauza utilizarii continue; generează 

dificultăți de concentrare și dureri de cap centrate în jurul tâmplei și ochilor 

• Vedere încețoșată - privirea fixă pentru o perioadă mai lungă de timp poate provoca spasmul ocular, 

ceea ce înseamnă că vederea copilului devine încețoșată atunci când acesta își mută privirea de la ecran. 

• Sindromul de ochi uscat - studiile arată că atât adulții, cât și copiii clipesc semnificativ mai rar atunci 

când se concentrează pe un ecran digital, ceea ce duce la senzația de ochii uscați și iritați. 



 

 

• Astenopie - este un efect temporar foarte frecvent al utilizării excesive a ecranului; este un 

dezechilibru al muschilor extraoculari, insuficiență acomodativă, eroare de refracție necorectată și 

iluminarea necorespunzătoare. Distanța de privire contribuie, de asemenea, în mod semnificativ la 

dezvoltarea astenopiei. 

• Probleme cauzate de lumina albastră -  majoritatea aparatelor electronice folosesc iluminarea de 

fundal pentru ecranele de afișare, care emite raze de lumină albastră ultravioletă. Lumina albastră emisă de 

ecrane este relativ mai slabă decât razele de lumină albastră emise de soare, care pot deteriora retina. Cu 

toate acestea, lumina albastră de la ecrane poate perturba ritmurile circadiene ale copiilor și poate duce la 

dereglări ale somnului. 

Organizația Mondială a Sănătății recomandă copiilor sub 5 ani să petreacă o oră sau mai puțin pe zi pe 

dispozitivele digitale, iar copiii sub 1 an să nu fie deloc expuși dispozitivelor digitale. Aceleași recomandări 

vin și din partea Academiei Americane de Oftalmologie, dar și a medicilor oftalmologi care consultă zilnic 

copii. 

Concret, părinții sunt încurajați să țină cont de efectele adverse pe care le are expunerea îndelungată a 

copiilor la ecrane și să limiteze pe cât posibil timpul petrecut în fața televizorului, tabletelor sau telefoanelor: 

nu se recomandă utilizarea dispozitivelor de tip tabletă/ telefon/laptop copiilor cu vârste sub 18 luni, iar 

pentru copiii cu vârste cuprinse între 18-24 luni este recomandat privitul la televizor sub o ora/zi; copiii între 

2 și 5 ani pot folosi dispozitivele timp de o ora/ zi, pentru vizionarea programelor educative, iar cei peste 6 

ani pot avea puțin mai multă libertate în ceea ce privește expunerea la ecrane, însă medicii nu recomandă 

mai mult de 2-3 ore/ zi pentru copiii de gimnaziu. 

În această perioadă în care expunerea copiilor la ecrane este aproape imposibil de evitat, inclusiv pentru 

parinții ai căror copii frecventează în mod obișnuit grădinița, deci cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani, este 

extrem de important ca parinții să stabilească reguli clare privind utilizarea ecranelor pentru a putea preveni 

efectele negative asupra vederii celor mici. Concret, parinții pot gestiona cu atenție timpul petrecut de copii 

în fața ecranelor pentru a sprijini și susține utilizarea educațională, limitând în același timp vizionarea 

desenelor animate sau activitățile online recreative, cum sunt jocurile video.  

De-a lungul timpului, stabilirea unor reguli clare, impunerea limitelor de timp pe ecran specifice fiecărei 

grupe de vârstă și stilul de comunicare al părinților au fost asociate cu mai puțin timp petrecut în fața 

ecranelor în rândul copiilor. Exemplul personal al părinților influențează, de asemenea timpul pe care copiii 

îl petrec privind la televizor. De asemenea, efectele adverse ale expunerii îndelungate la ecrane asupra 

vederii și comportamentului copilului pot fi reduse prin organizarea activităților copilului astfel încât acesta 

să petreacă cât mai mult timp în natură, prin folosirea ochelarilor de protecție cu sau fără dioptrii, prin 

instalarea unor aplicații  care să limiteze timpul și conținutul la care copilul are acces. 

 

 

 

 

 



 

 

 


