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Autor: Andronic Casandruța
Grădinița cu Program Prelungit ” Gulliver”

Profesor Învățământ Preșcolar

Secțiunea: preșcolar
creat în google document

Obiective: recunoașterea celor patru anotimpuri
realizarea de corespondențe dintre simbol și anotimp

Evaluare: fiecare preșcolar va completa fișa în mod
individual

Element inovativ: aplicarea unei evaluări preșcolarilor în
mod digital
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Fișă de lucru
1. Realizează corespondențe dintre simboluri și anotimpul care îi corespunde.

2. Privește imaginile atașate, recunoaște anotimpul  și completează denumirea anotimpului potrivit în
casetele lipsă
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EDUCAȚIA DIGITALĂ ÎN ACTIVITĂȚILE DIN GRĂDINIȚĂ 

 

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Preșcolar 
GRUPA: Mijlocie 
NUMELE AUTORULUI: Boca Domnica, Profesor Învățământ Preșcolar, Grădinița cu 
Program Normal „Stejărelul” Cajvana 
   

      Este incontestabil faptul că societatea românească este într-o continuă dezvoltare, astfel, 
necesitatea unei schimbări majore în sistemul educațional fiind practic inevitabilă. Aceste 
schimbări au fost impuse, puțin forțat, de contextul perioadei pandemice pe care o traversam. 
Mutarea actului educațional în on-line a prins mulți elevi și profesori nepregătiți, fără abilități 
digitale sau resursele necesare acestor schimbări. Mulți copii și cadre didactice s-au 
confruntat cu necesitatea unei adaptări rapide, realizată prin studiu individual sau, după caz, 
urmând cursuri de perfecționare costisitoare. 

Dacă pentru nivelul primar, gimnazial și liceal, lucrurile sunt oarecum mai clare, în 
învățământul preșcolar aspectul educației on-line este puțin diferit, pentru că, indiferent de 
forma desfășurării activităților, sincron sau asincron, actul educațional depinde în mare 
măsură de disponibilitatea, suportul și implicarea părinților. 

Practic, învățământul on-line nu se poate desfășura fără instrumente digitale, de aceea, este 
nevoie de o selecție clară, ținându-se cont de valențele pedagogice pe care acestea le oferă: 
interacțiune, colaborare, comunicare, evaluare, dar și de nevoile, caracteristicile sau nivelului 
de dezvoltare al grupei. 

Pentru că principala noastră activitate în grădiniță este jocul, sub toate formele sale, în 
strategia didactică pentru grupa mea, am folosit instrumente digitale care să păstreze simțul 
ludic, dar care să-mi ofere și posibilitatea de a capta atenția și a menține interesul copiilor pe 
toată durata activității, îmbinând aspectul formativ cu cel informativ într-un context creativ, 
urmărind în același timp crearea de abilități și competențe specifice activității propuse. Din 
experiența personală, am constatat că aplicațiile de jocuri on-line sunt plăcute și iubite de 
către copii. 

Orice soft sau aplicație poate fi folosită creativ în procesul didactic, însă fără folosirea în 
exces a acestora. Din gama variată de instrumente digitale care ne ajuta în procesul educativ, 
amintesc câteva: 

WorldWall wordwall.net/ platformă pentru crearea de quizuri, jocuri etc. 

Jigsaw Planet www.jigsawplanet.com/ puzzles online gratuite; 

HitFilm Express fxhome.com/hitfilm-express editor video gratuit foarte capabil; 

Zoom zoom.us/ aplicaţie pentru conferinţe online; 

Wizer.me www.wizer.me/ platformă pentru crearea de fişe de lucru online; 

SlideShare https://www.slideshare.net/ aplicaţie prin care distribui prezentări, documente, 
fotografii; 
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Quizziz quizizz.com/ crearea de chestionare / teste interactive online; 

LiveWorksheets www.liveworksheets.com/ fişe de lucru interactive online; 

Livresq livresq.com/ro/ crearea lecţiilor online; 

Genially www.genial.ly/en colaje, postere şi prezentări colorate. 

     Pornind de la multitudinea de instrumente digitale existente, fiecare profesor are libertatea 
să aleagă după preferințe și experiența personală, astfel încât să ofere coerență actului 
didactic, în acest context dinamic. Chiar dacă învățământul on-line nu poate suplini pe deplin 
învățământul clasic, dar având un rol important ca extensie a acestuia, integrarea noilor 
tehnologii în educație au scopul de a influența pozitiv rezultatele procesului instructiv-
educativ și de a îmbogății performanțele sistemului educațional: 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 
păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 
JINGSAWPLANET- este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau 
fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită( de la 3 la 
câteva sute de bucaţi). Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se 
poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com 

JOCURI DIDACTICE – instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul 
conferințelor on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau 
Learningapps. WORLDWALL – este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se 
pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De 
exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Pu zzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Ch 
estionare, Spânzurătoare, Deschide cutia et c); Este un instrument digital ușor de utilizat şi 
plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net 

Learningapps– este o platformă care oferă m odele de aplicații, precum şi posibilitatea cre 
ării de conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: reb us, uneşte perechile, puzzle, 
completează cuvântul lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de 
încorporare) sau pot fi folosite drept material de învățare pe platforma LearningA pps (creând 
clase în care să îi invitați pe cop ii ; se pot face si sondaje pentru a măsura fe ed-back-ul) –
https://learningapps.org/ 

APLICATII FEED-BACK– instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de 
evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. KAHOOT– Este 
un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste interactive pentru 
copii; profesorul creează testu l, apoi trimite codul de acces (PIN) elevilor care accesează 
testul într-un timp limitat. Puteți adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru 
a crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe deskt op, tabletă sau telefon mobil. 
Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui 
clasament. https://kahoot.com/ 

Quizizz – Este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se pot realiza 
evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Permite inserarea de răspunsuri 
multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise; se pot utiliza atât pentru învățarea 
sincron live, cât și pentru cea de acasă Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările şi sunt 
uşor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă. Sunt importante pentru că oferă 
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profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp 
etc. https://quizizz.com/admin 

 

 

Bibliografie: 

1. Cerghit, Ioan, 2002, ,,Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, 
stiluri si strategii” , Editura Aramis, București; 

2. Cucoș, Constantin, 2006, ,,Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizarii 
formării” , Editura Polirom, Iași; 

3. Curs online DIGITAL CRAFTS 
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Titlul materialului: „În lumea personajelor – personaje pozitive/negative”  

Aplicația în care a fost realizat: Documente Google  

Secțiunea sesiunii: Învățământ preșcolar  

Profesor învățămînt preșcolar: Buliga Andreea 

Unitatea de învățământ: G.P.P. „A.B.C.”, Suceava  

Obiective specifice ale proiectului digital: 

 - Identificarea personajelor pozitive/negative din poveștile cunoscute;  

- Recunoașterea personajelor din povești audiate 

Evaluarea elevilor: rezolvarea fișei de lucru propuse 
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„În lumea poveștilor” 

Personaje pozitive / personaje negative 
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Cuprins: 

• 1. Scufița Roșie 

• 2. Cei trei purceluși 

• 3. Ursul păcălit de vulpe 

• 4. Capra cu trei iezi 

• 5. Evaluare 

• 6. Bibliografie 
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„Scufița Roșie” 

   Ascultă povestea și descoperă ce 

personaje sunt în poveste! 
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„Scufița Roșie” 

Care sunt personajele pozitive și cele negative? 

 
 Scufița Roșie   Lupul    Vânătorul   Bunicuța  
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„Cei trei purceluși” 

Fă un rezumat la poveste și spune din ce erau 

făcute căsuțele la cei trei purceluși! 
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„Cei trei purceluși” 

Care sunt personajele pozitive și cele negative? 
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„Ursul păcălit de vulpe” 

Audiază cântecelul și amintește-ți povestea! 
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Alege personajele pozitive și pe celel negative 

din povestea Ursul păcălit de vulpe! 

15



„Capra cu trei iezi” 

Ascultă povestea și reține personajele! 

 Era odată o capră care avea trei iezi. Cel mare şi cel mijlociu erau tare obraznici, dar cel mic era harnic şi cuminte. 

 Într-o zi, capra spuse iezilor că trebuie să meargă în pădure după ceva de mâncare, iar ei să stea cuminţi în casă, să se 
joace, dar să nu dea drumul la uşă nimănui, până când nu vor auzi cântecul ei de întoarcere. Lupul a stat ascuns în dosul casei, 
a auzit tot ce a vorbit capra cu iezişorii şi aştepta ca mama lor să plece, dorind „să stea de vorbă” cu cei mici.   

  A bătut lupul în uşă, a început să cânte cu glasul lui gros, dar nu i-a dat nimeni drumul până când nu s-a dus la fierar 
să-şi ascută limba şi dinţii. S-a întors aşadar la iezi, a cântat din nou, reuşind să-i păcălească pe cei mai mari dintre ei. Iezii au 
crezut că se vor juca, aşa cum făceau de obicei cu mama capră. Cum nu se mai jucaseră de mult, din pricină că mama era 
mereu ocupată cu treburile gospodăreşti, s-au bucurat şi au deschis uşa fără să se gândească la vreo primejdie. S-au ascuns 
totuşi. De ce? De dragul jocului sau de teamă? S-au ascuns: unul după uşă, altul sub covată şi cel mic în horn. Singur, iedul cel 
mic a scăpat de gura flămândă a cumătrului lup, dar numai el a ştiut cât a tremurat… 

 Capra s-a înapoiat acasă şi iedul cel mic i-a povestit cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat. Cei doi au hotărât să facă un 
praznic pentru iezii mâncaţi de lup şi să-l invite şi pe lup, ca să-i poată răzbuna.  

 Dar fiecare îşi găseşte naşul! Capra şi iedul mic îi pregătiseră lupului o capcană: un scaun de ceară aşezat pe o rogojină 
sub care aprinseseră focul. Când scaunul de ceară s-a topit, lupul s-a prăbuşit în flăcări. 
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Alege personajele pozitive și pe celel negative 

din povestea Capra cu trei iezi! 
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Spune dacă lupul a luat contact cu personajele 
menționate mai jos și în ce moment al poveștii? 

Lupul 

Scufița 
Roșie 

Capra 

Percelușul 
Naf  Naf 

Purcelușul 
Nif  Nif 

Iedul cel 
mic 

Bunicuța 
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Bibliografie: 

• https://www.youtube.com/watch?v=JbmmxYHfbXw&feature=emb_title 

• https://www.youtube.com/watch?v=c9n3Wv2jk0Y 

• https://www.google.com/ 
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          Disciplina/Domeniul: Științe  

          Nivelul de învățământ: preșcolar 

          Grupa: mare  

          Numele autorului: Gurău Domnica, profesor învățământ preșcolar, 

Grădinița  cu Program Normal „Stejărelul”, Cajvana 

         Denumirea resursei: Proiectarea unei activități de învățare cu 

introducerea de tehnici ale realității virtuale 

 

 

PREZENTARE TEORETICĂ: 

 

 Tehnologiile realităţii virtuale asigură suport pentru înţelegerea noțiunilor complexe 
sau abstracte, modele dificile, fenomene intangibile. Cu cât acestea sunt introduse mai 
timpuriu cu atât ele facilitează și susțin pe termen lung procesul învățării. Lumile virtuale 
educaţionale reprezintă o categorie de sisteme de realitate virtuală (VR), care pot simula în 
timp real un context de învățare, fie ca reconstituire a unor modele reale, fie ca modelări pur 
virtuale. 

 Generațiile actuale de elevi își doresc o școală prietenoasă cu metode moderne de 
predare, o școală în care accesul la tehnologie să fie facil pentru a le permite să exploreze 
lumea și le oferă posibilitatea de a-și pune în valoare imaginația prin jocuri sau aplicații 
educaționale. 

 Învățarea facilitată de tehnici de realitate virtuală (VR) poatea aduce reale beneficii 
prin: 

 

● Creșterea motivației pentru învățare și a gradului de participare la activitățile de 
învățare. 

 

 Copiii preferă să afle şi să experimenteze în VR concepte pe care poate nu le înţeleg 
aşa de bine din simple explicaţii teoretice. Se arată mult mai interesaţi să vadă prin 
intermediul realităţii virtuale locuri sau experienţe la care accesul în lumea reală nu e facil. 
Realitatea virtuală nu reprezintă doar jocuri ci devine o necesitate pentru viitor şi nu doar în 
studiu ci şi în dezvoltare personală. Această abordare educațională este mult mai apropiată de 
înclinațiile și preferințele generațiilor actuale de copii, o ”altfel” de abordare a actului 
educațional prin utilizarea VR, poate conduce la reducerea fenomenului de absenteism (cu 
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precădere spre finalul învățământului obligatoriu dar și în etapa neobligatorie) cauzat de 
rigiditatea și monotonia conținuturilor predate tradițional. Tehnicile de realitatea virtuală pot 
fi integrate și valorificate cu succes atât în activitățile de învățare formale cât și nonformale. 

 

● Aprofundarea cunoștințelor în domenii precum științele, istoria, geografia. 

 

 VR facilitează călătorii virtuale în timp și spațiu (tur virtual de explorarea a muzeelor, 
a instituțiilor reprezentative din comunitatea locală, națională sau internațională, a 
momentelor istorice din trecut, a florei și faunei din alte zone ale lunii, a universului, etc.) 
fiind antrenați în desfășurarea evenimentelor fără a părăsi sala de clasă. De asemenea pot 
studia diferite aspecte funcționale ale organismelor precum și experimente/ reacții ale acestora 
imposibil de realizat într-un laborator școlar. Din aceasta perspectivă VR oferă o învățare 
experiențială. 

 

● Învățare centrată pe elev. 

  

 Copiii cu cerințe educaționale speciale, dar și cei cu un ritm mai lent de învățare nu au 
capacitate de a abstractiza, de a-și imagina diferite fenomene, evenimente, experimente/ 
reacții. Pentru aceștia de cele mai multe ori predarea tradițională a cadrului didactic, bazată pe 
informație transmisă și pe imagini (chiar și în format digital), nu este eficientă. VR îi 
transpune într-o altă dimensiune în care  pot vizualiza evenimente, fenomene, diferite locuri, 
ca și cum s-ar afla acolo. Aceasta simularea a realității îi sprijină în a înțelege mult mai bine și 
mai repede diferite conținuturi de învățare.
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PARTEA APLICATIVĂ 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Normal Stejărelul Cajvana 

Numele şi prenumele: Gurău Domnica 

 

Nivelul de învățământ Învățământ preșcolar  

 

Grupa/ 

Categoria de vârstă 

Mare/ Nivelul II/5-6 ani 

Unitatea de învățare Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului tematic: Călătorie în lumea mea! 

Tema săptămânii: Despre mine! 

Conținutul de învățare 

 

Corpul uman – organe interne 

Domeniul experiențial/ 
Categoria de activitate 

 

Domeniul Științe – Cunoașterea mediului 

Tipul activității 

 

Mixtă 

Forma de organizare 

 

Activitate frontală alternată cu cea individuală 

Scopul activității  - Consolidarea de cunoștințe despre corpul uman; 

- Consolidare de deprinderi motrice specifice vârstei. 

 

Obiective de învățare - Să examineze partea interioară a corpului uman prin explorarea de 
imagini ale realității virtuale - panorame 360 ° și imagini 3D; 

- Să precizeze organele interne ale corpului uman; 

- Să reconstituie corpul uman folosind aplicația 
https://www.jigsawplanet.com/ ; 

- Să plaseze corespunzător fiecare organ intern/ parte a corpului 
uman. 
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Resurse Resurse materiale: 

Tablete sau smartphone-uri, scanner, laptop. 

 

Resurse procedurale: 

Conversația, explicația, demonstrația, observarea, învățarea prin 
descoperire, realitatea virtuală, instrumente web/aplicații educaționale. 

 

Resurse umane:20 preșcolari, cadrul didactic. 

 

Resurse informaționale: 

Videoclip-uri educaționale: 
https://www.youtube.com/watch?v=zKSqNLT8kAA - BBC Learning - 
Major Organs of the Human Body. 

https://www.youtube.com/watch?v=kw9EJbezlK4 - WHAT HAPPENS 
INSIDE YOUR BODY? || 360 VR. 

Aplicații/Instrumente web: 

https://kahoot.it/. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rollingpanda.human.
body.parts.preschool.learning. 

 

Resurse timp: 20 minute. 

 

 

Desfășurarea activității didactice 

 

● Introducerea în activitate și reactualizarea cunoștințelor 

 

      Pe parcursul săptămânii tematice Despre mine au fost planificate și realizate activități didactice 
care să permită explorarea de către copii a diferitelor părți ale corpului uman: sisteme și organe, cu 
încercarea de a explica modul de funcționarea precum și a relației de interdependență care se stabilește 
între acestea. Raportându-ne le nivelul de vârstă și capacitatea de înțelegere a copiilor, se poate spune 
că resursele informatice mijlocite de tehnologia VR dar și de alte aplicații web au sprijinit activitățile 
propuse.   
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● Anunțarea temei și a obiectivelor 

 

      Se vor anunţa: tema, obiectivele şi modul de desfăşurare a activităţii. Copiii sunt organizați în trei 
grupuri, cu precizarea că pe parcursul activității se vor roti așa încât fiecare va lua parte la toate cele 
trei activități de învățare propuse. 

 

● Prezentarea optimă a conținutului și dirijarea învățării/consolidării 

 

     Cunoașterea mediului  - activitate derulată cu 5 copii în centrul Știință (cu precizarea că pe 
parcursul activității toți copiii vor trece prin acest centru). Copiii ghidați de cadrul didactic, prin 
explicații, deoarece conținutul de învățare trebuie accesibilizat dar și tradus, au explorat resursa 
virtuală What happens inside your body?360 VR (https://www.youtube.com/watch?v=kw9EJbezlK4). 
Această resursă le-a oferit o imagine-oglindă a realității concrete, iar copiii au interacționat în timp real 
cu structura organismului uman, analizând fiecare detaliu într-un format tridimensional, informația 
fiind prezentată în funcție de partea corpului aleasă. Utilizând tabletele/smartphone-uri copiii au putut 
vedea cum arată fiecare organ, le -au întors pe toate părțile, au intrat în alveolele pulmonare, 
cămăruțele inimii și au descoperi mecanismele care au loc pentru ca sângele să fie pompat până în vârf 
de deget și corpul lor să funcționeze normal. Cu certitudine acesta a fost un mod mult mai simplu și 
mai atractiv de învățare, cu ajutorul căreia informația a fost înregistrată în memoria pe termen lung, 
copiii fiind captivați și atenți. 

- La minutul 3.31 din videoclip se pune pauză pentru explicarea traseului aerului din nas către 
plămâni, a componentelor sistemului respirator și a modului de funcționare, cadrul didactic 
accesibilizând informația. 

- La minutul 4.28 din videoclip se pune pauză pentru explicarea  traseului sângelui prin organism, a 
componentelor sistemului circulator și a modului de funcționare, cadrul didactic accesibilizând 
informația. 

- La minutul 8.07 din videoclip se pune pauză pentru explicarea anumitor reacții ale organelor de 
simț în diferite situații cotidiene și de stres. 

- Centrul Manipulative: Sarcina didactică în acest centru tematic a fost de a reconstitui imaginea 
unui corp uman/ sistemul circulator și sistemul respirator utilizând aplicația 
https://www.jigsawplanet.com/.  
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- De precizat puzzle- urile sunt rezultate fie din imagini descărcate de pe internet fie din 
desene/picturi realizate de copiii, scanate și introduse în aplicație. 

- Centrul Joc de masă: Sarcina didactică în acest centru tematic a fost de a plasa corespunzător 
fiecare organ intern/ parte a corpului uman utilizând aplicația Human body parts- preschool kids 
learning disponibilă în Google play. 

 

Evaluarea activității 

 

      

         Se va realiza prin intermediul Kahoot, https://kahoot.it/, platformă gratuită cu ajutorul căreia se 
pot crea teste interactive. Au fost structurate 10 întrebări de evaluare, pe baza conținutului de învățare 
studiat, în care au fost integrate clip-uri video, imagini și diagrame pentru a face testul cât mai plăcut și 
pentru a-i sprijini pe copii în rezolvarea sarcinilor. Testul propus a furnizat un feedback individualizat  
asupra nivelului de însușire a conținutului de învățare.  

 

 

Resurse bibliografice: 

Ceobanu, C. (2016). Învățarea în mediul virtual: Ghid de utilizare a calculatorului în 
educație. Iași: Polirom. 

Botnariuc, P. (2006). Repere în organizarea comunităţilor virtuale de învăţare. disponibil la 
http://www.elearning.ro/repere-n-organizarea-comunitilor-virtuale-de-nvare. accesat în 
23.06.2020. 

*** (2019). Curriculum pentru educație timpurie. Ministerul Educației Naționale. 

https://www.vrstudio.ro/realitatea-virtuala-10-activitati-de-facut/. accesat în 22.06.2020. 
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Instrumentele web 2.0 
și preșcolarii

Prof. înv. primar și preșcolar Hanza Cornelia Dorina
Școala Gimnazială nr. 1 Remetea
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 Într-un pas mai lent, sau mai alert utilizarea tehnologiilor digitale în procesul educațional duce la schimbare 
și îmbunătățirea sistemului educațional.

În cazul preșcolarilor integrarea instrumentelor web 2.0 pare destul de dificilă. Dar oare chiar nu se poate 

face?

Pe perioada predării on-line am utilizat diferite astfel de instrumente: Google Forms, Learningapps, 

Jigsawplanet etc. 

Însă aceste instrumente pot fi utilizate și în timpul orelor fizice. 

Un alt instrument, utilizabil la nivel preșcolar, descoperit este https://avatarmaker.com/

Ce face  acest instrument? Crează avatare!
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Etape:

1. Se accesează link-ul, pagina.

2. Se selectează genul (masculin, feminin).

3. Se fac alegerile dorite pentru caracteristicile personajului. Se pot selecta: tipul feței, tipul coafurii, a 

nasului, a ochilor, a buzelor, a sprâncenelor, precum și nuanța acestora.

4. Se selectează fundalul

5. Se descarcă imaginea obținută.
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Cum putem utiliza acest instrument la grupă?

O activitate în care am utilizat acest instrument s-a desfășurat în cadrul proiectului educativ ”The best mom ever in 
the world”. Activitatea a presupus crearea avatarului mamei. Copiii au fost încântați să utilizeze dispozitive TIC pentru 
a crea acest avatar. 

Totodată în cadrul temelor despre corpul uman se poate apela la acest instrument copiii învățând părțile corpului 
uman, să sesizeze diferențele dintre băieți și fete pe baza trăsăturilor feței (băieții au păr scurt, fetele au păr lung), 
etc.

Modul intuitiv al aplicației și dexteritățile copiilor în utilizarea unor astfel de aplicații face ca activitatea să fie atractivă 
pentru aceștia. Exista o multitudine de aplicatii si jocuri interactive disponibile pe tablete sau telefoane smart, care 
dezvolta gandirea copilului.

Cu toate acestea recomandăm utilizarea cu discernământ a calculatorului și smartphon-ului de către copiii preșcolari. 
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Titlul materialului: „Cele patru anotimpuri” 
Aplicația în care a fost realizat: Documente Google 
Secțiunea sesiunii: Învățământ preșcolar  
Autor: prof. Ianovici-Ignat Diana-Valentina 
Unitatea de învățământ: G.P.P. „Gulliver”, Suceava 
Obiective specifice ale proiectului digital: 
-Identificarea aspectelor specifice fiecărui anotimp;               
-Recunoașterea obiectelor de vestimentație potrivite 
anotimpurilor vara și iarna. 
Evaluarea elevilor: rezolvarea fișei de lucru propuse 
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     Fișă de lucru 
          -Cele patru anotimpuri- 

 
 
 

1. Poziționează  în spațiul liber de sub fiecare copac elementul 
corespunzător anotimpului ilustrat.  

 

Primăvara Vara Toamna Iarna 

    

    

  
  

 
 
 
2. Colorați textul fiecărui enunț cu culoarea verde dacă afirmația este 
adevărată sau cu culoarea roșie dacă afirmația este falsă. 
 

1. Primăvara culegem fructe. 
2. Vara ne dăm cu sania. 
3. Toamna construim oameni de zăpadă. 
4. Primăvara dăruim mărțișoare. 
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5. Iarna stăm la plajă. 
6. Toamna ne pregătim pentru școală. 
7. Iarna împodobim bradul de Crăciun. 

 
 
 

3. Colorați cu culoarea verde căsuțele în care sunt prezentate imagini ce 
ilustrează vestimentația adecvată anotimpului vara, iar cu culoarea albastră 
umpleți căsuțele ce conțin imagini care ilustrează vestimentația adecvată 
anotimpului iarna. 
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Dragostea de țară, dragostea de neam, 
semințe de sentimente sădite și încolțite în grădiniță 

 
 

prof. înv. preșc. : Juravle E. Daniela 
                                                                          G.P.N.  Burla 

 
Unul dintre obiectivele majore ale învățământului preșcolar îl constituie educația 

patriotică a copiilor, educarea acestora în spiritul cunoașterii și prețuirii istoriei naționale. 
Realizarea acestui obiectiv presupune o oarecare dificultate deoarece prezintă un grad înalt de 
abstractizare, operație intelectuală care se dezvoltă spre sfârșitul preșcolarității. Din acest 
punct de vedere, tema poate apărea abstractă pentru copiii de patru ani, însă nu e prea 
devreme să vorbim despre țara noastră, despre naționalitatea noastră, despre locurile și 
oamenii care ne înconjoară. Trăim uneori momente acute de criză a identității naționale, 
rareori mai tresărim la auzul imnului, mult prea rar îl mai auzim, de cele mai multe ori 
drapelul tricolor, atât de drag multor generații, ne lasă reci. Oare atât mai putem transmite 
generațiilor viitoare? Cu siguranță că nu. Acest popor are o tradiție, o identitate, un nume care 
merită cunoscut, chiar începând de acum, de la grădiniță. 

  Vârsta preșcolară constituie etapa în care copilul începe să înțeleagă realitatea 
înconjurătoare, începe să-și însușească părerile celor din jurul lui și cu atât mai mult a celor   
care îl educă, începe să-și însușească criteriile de apreciere a faptelor și începe să devină 
conștient de greșelile sale. Necesitatea de a începe educația pentru societate cât mai devreme 
este justificată de faptul că la vârstă preșcolară se formează cu cea mai mare ușurintă 
automatismele ce stau la baza deprinderilor de comportare.  

 Pentru ca tineretul să simtă şi să se comporte în spirit patriotic, educaţia moral - 
patriotică trebuie începută de la cea mai fragedă vârstă, vârsta preşcolară, când copilul începe 
să distingă valorile care-l înconjoară. Acestea sunt motivaţiile care generează conduita 
patriotică şi care conduce tineretul să-şi simtă rădăcinile solid înfipte in pământul patriei, 
pământ din care ne tragem seva şi in afara căruia nu ne vom regăsi niciodată adevărata 
identitate. 

   Patriotismul se manifestă prin ataşament faţă de pământul natal, prin identificarea 
deplină cu poporul din care facem parte, prin aprecierea şi respectarea limbii materne, a 
valorilor culturale, prin cinstirea trecutului istoric al patriei. 

 Procesul de educaţie moral - patriotică a preşcolarilor este extrem de complex. 
Obiectivele prioritare în realizarea sa, pot fi direcţionate în trei categorii: în primul rând să-i 
învăţăm pe copii să-şi reprezinte şi să înţeleagă ce este patria, apoi să-şi iubească patria şi în la 
treilea rând să-şi formeze o conduită moral – patriotică,  asigurând o concordanţă între ceea ce 
ştie copilul despre patrie, ceea ce simte pentru patrie şi ceea ce face pentru patrie. 
Trăirile emoţionale ale copilului sunt asociate cu experienţa lui de viaţă generată de mediul 
înconjurător: fizic, geografic, biologic, social şi cultural. 

Pentru a înţelege noţiunea abstractă de patrie, copiii trebuie familiarizaţi mai întâi cu 
date concrete despre frumuseţile ţării ( păduri, munţi, văi, ape), despre bogăţiile ţării, solului 
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şi subsolului, faună, floră, evenimente din trecutul şi prezentul ţării, figuri istorice ale 
neamului românesc. Educatoarea trebuie să-l facă pe copil să înţeleagă că Patria este tot ce-l 
înconjoară: 

   „Patria e casa noastră/ Şi grădina şi livada/Verile cu boltă albastră/Iernile cernând 
zăpada.”  

Sentimentul patriotic se manifestă în comportamente pozitive faţă de mediul social cu 
care interacţionează, faţă de membrii comunităţii, faţă de valorile culturale create de popor. 

Printre activităţile cu valoare formativă, un rol deosebit îl au vizitele şi excursiile 
realizate în scopul cunoaşterii de către copii a locurilor istorice din apropierea localităţii 
natale, care au o mare valoare educativă, să cunoască locul unde s-au născut şi au trăit 
persoane care au devenit figuri de eroi. Natura, locurile natale, impresionează pe copil încă 
din primii ani de viaţă. Reprezentările copilului despre râurile, dealurile, pădurile care l-au 
înconjurat în copilărie şi care au fost locul de joacă şi de desfătări copilăreşti, îl vor însoţi de-a 
lungul întregii sale vieţi, rămânând neşterse.  

O altă componentă constituie dragostea faţă de popor, manifestată prin preţuirea 
trecutului istoric, admiraţia faţă de folclor, respectul faţă de activitatea socială a 
contemporanilor, faţă de fiinţa umană, faţă de alte popoare. Existenţa acestor sentimente ne 
demonstrează că preşcolarul a înţeles valoarea afectiv-patriotică a aspectelor istorice, 
culturale, economice, prezentate la nivelul său de înţelegere. 

Poporul este tot o noţiune importantă din sfera educaţiei patriotice. Acţiunile înaintaşilor 
la scară socială, personalităţi marcante din diferite domenii, precum şi contemporanii, sunt 
părţi integrante ale noţiunii de popor. 

Cunoaşterea unor personaje istorice, culturale, a faptelor şi operelor lor îi ajută pe copii 
să se familiarizeze cu personalităţi de marcă ale neamului şi să pornească, astfel, pe drumul 
descoperirii identităţii naţionale. 

Cu ajutorul legendelor, facem cunoscute copiilor o serie de fapte istorice. O bună parte 
din legendele noastre îl au ca erou pe Ştefan cel Mare , Alexandru Ioan Cuza, Mihai Viteazu ( 
„Povestea Vrâncioaiei” , „Stejarul din Borzești” de Eusebiu Camilar,  „Moș Ion Roată și 
Unirea” de Ion Creangă, etc) sau personaje care nu au făcut parte din clasa politică de 
odinioară, dar ale căror povestiri  s-au transmis pe cale scrisă („Povestiri istorice” de Dumitru 
Almaș, etc.) 

 Educaţia moral-patriotică nu poate fi concepută fără dezvoltarea dragostei faţă de limba 
maternă, faţă de creaţiile populare şi în general faţă de arta populară. 

Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor de pe meleagurile ţării noastre trezesc în sufletul 
copiilor sentimente de dragoste şi admiraţie faţă de poporul român, care a ştiut să-şi păstreze 
valorile culturale de-a lungul timpului. 

Referindu-se la dezvoltarea dragostei faţă de arta populară trebuie să avem in vedere 
muzica populară, dansurile populare, arta aplicată (costume populare, obiecte din lemn și vase 
de lut frumos ornamentate). Folosirea folclorului în activităţile obligatorii: dans, muzică, 
desen, activităţi manuale, deprinde pe copii cu aprecierea artei populare, cu cunoaşterea şi 
reproducerea ei in viaţa de toate zilele. În felul acesta, copiii încep să înţeleagă treptat 
specificul poporului din care fac parte.  

Limba maternă vine să închidă triunghiul celor trei noţiuni distincte care marchează 
educaţia patriotică. Familiarizarea copiilor cu frumuseţea limbii materne, cu expresiile 
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populare frumoase, cu ritmul şi muzicalitatea versurilor populare, se face treptat cu ajutorul 
versurilor din folclorul copiilor, al basmelor, ghicitorilor şi snoavelor. Prin intermediul 
poveştilor şi al poeziilor cu conţinut patriotic copiii fac cunoştinţă cu eroii neamului şi faptele 
lor de vitejie reuşind astfel să simtă şi să înţeleagă că limba noastră românească este o limbă 
bogată, armonioasă şi frumoasă, că în glasul ei se aud parcă vuietul luptelor strămoşilor, 
foşnetul pădurilor, murmurul izvoarelor, legănatul holdelor. 

La vârstă preșcolară, copilul manifestă interes pentru simbolurile naționale, astfel, 
copiilor li se formează unele noțiuni legate de simbolurile țării : steagul tricolor și stema. O 
modalitate de însușire a acestor noțiuni este activitatea de observare “ Steagul tricolor” unde 
se face cunoscută copiilor semnificația fiecărei culori : roșu, care reprezintă sângele vărsat de 
eroii care au luptat pentru apărarea țării, galben reprezintă frumusețile și bogațiile patriei , iar 
albastru reprezinta cerul senin, libertatea, precum și simboluri ale stemei României. Ca o 
aprofundare a noilor noțiuni însușite, se pot face diferite experimente pentru colorarea 
materialului sau a firelor textile cu diferiți coloranți naturali sau artificiali( obținuți în fața 
copiilor),  care apoi vor fi valorificate de către aceștia, pentru a lipi, împleti, decora, ceea ce 
va face activitatea mai atractivă și cu siguranță de neuitat. 

O condiție ce se dovedește a fi importantă în realizarea activităților de educație 
patriotică este aceea de a ocaziona preșcolarilor satisfacții în legatură cu propriile acte prin 
care respectă și  cinstesc memoria strămoșilor noștri, a eroilor neamului, a celor care s-au 
jertfit pentru libertatea și independența poporului nostru. De exemplu, acest lucru se poate 
face prin depunerea de flori la  monumentele eroilor neamului , prin realizarea unor serbări cu 
conținut patriotic, dar și realizarea de simple acțiuni de muncă patriotică pentru 
înfrumusețarea spațiului ambiant. În decursul activităților extrașcolare se pot face vizite la 
muzee, se pot realiza pe holurile gradinițelor expoziții cu obiecte din trecutul poporului 
român, cu costume naționale zonale și din diferite regiuni ale țării, excursii, drumeții, pentru a 
descoperi frumusețile locurilor, etc.  Astfel, ei vor deveni mai sensibili la ansamblul 
frumuseților și valorilor ce concretizează peisajul pământului românesc,  vor prețui și mai 
mult hărnicia poporului, dragostea de muncă,  devotamentul și dârzenia lor în munca social-
constructivă nouă. 

Practic, se pot desfășura activități obligatorii cu preșcolarii, în cadrul celor de educarea 
limbajului folosindu-se  texte literare ca: „Stejarul din Borzești” de Eusebiu Camilar, „Moş 
Ion Roată si Unirea" I. Creangă; „Povestiri istorice" de Dumitru. Almaş, prin intermediul 
cărora se prezintă o serie de fapte istorice; poeziile „Țara mea”, „Noi vrem să ne unim cu țara 
“, „Ardealul”, „1 Decembrie”. De asemenea, se pot  desfașura activități de educație estetică în 
care se pot cânta cântece „Hora Unirii" ,  „Ţara mea“ ,  „Drapelul”,  “Hai să-ntindem hora 
mare”, „Sunt român, român voinic”, etc. Lecturile după imagini „Marea Unire “ , „Portul 
românesc”, „Costumul național”, convorbirile „Şi eu vreau să fiu ca ei“,  "Portul românesc“ 
etc. , activitațile de desen și pictură: „Costumul popular” „Harta României”, „Steagul 
tricolor”, modelaj „Strachini și ulcele din mâinile mele”, jocurile de construcție „Casa 
țărănească” „Soba bunicii”, au adus in atenția preșcolarilor modele ale creației populare în 
care se obiectivează cele mai relevante virtuți ale spiritualității românești pe care copiii 
trebuie să le cunoască și să le prețuiască și în spiritul cărora trebuie să le cultivăm propriile lor 
virtuți.  
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   Educația patriotică se realizează prin participarea efectivă la acte de muncă  și de 
creație în formele cele mai simple, accesibile lor, dar și prin participarea la diferite concursuri 
de creație și interpretare pentru preșcolari „Penelul fermecat”, „Voinicelul” , desfășurarea 
unor activități în cadrul proiectelor educaționale naționale de tipul: „Să citim pentru mileniul 
III” unde se pot face cunoscute texte literare care vor elogia trecutul glorios al țării sau unde 
vor cunoaște opere ale contemporanilor noștri,  „Eco grădinița” în cadrul căruia copiii vor 
învăța să respecte mediul, să-l protejeze și să încerce să gasească alternative favorabile pentru 
a diminua cantitățile de deșeuri pe care cu multă nepăsare societatea contemporană de astăzi 
le produce ,disprețuind astfel tot ce e frumos și pitoresc în jurul nostru.  

  Modalitațile utilizate de educatoare  pentru realizarea educației patriotice sunt 
nenumărate și variate, iar tematica foarte vastă, însă, de noi, educatoarele, depinde formarea 
unei atitudini patriotice a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă, de noi depinde dacă 
sămânța sentimentelor de dragoste de neam și țară, va fi sădită cu grijă și se vor crea condițiile 
favorabile pentru a încolți și rodi. 

 
Avem datoria supremă de a încerca! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 M.E.C.T. „Curriculum pentru educație timpurie”, București, 2018- proiect; 
 Cant, Annabella, Leva Emilia, Tătaru, Lolica,  2015, „Dragă, educatoarea mea”,  

Editura Diamant, Pitești; 
 Culea, Laurenția, Seșovici, Angela, Grama, Filofteia,  2008, „Activitatea 

integrată în grădiniță”, Editura D.P.H. București. 
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Titlu material: ”Apa- esența vieții”
Aplicația în care a fost realizat: Prezentări Google
Secțiunea sesiunii: Învățământ preșcolar
Prof. înv. preșcolar Lihănceanu Mihaela
Grădinița cu Program Prelungit ”Gulliver” Suceava
Obiective specifice ale proiectului digital: dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi 
înţelegere a mediului înconjurător precum şi formarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 
mediului înconjurător în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta;
Modalități de evaluare a copiilor: realizarea unui poster pe baza expunerii
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APA- ESENȚA VIEȚII
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CUPRINS
★Unde găsim apă?
★De ce este importantă apa?
★De unde primim apă?
★Sub ce formă regăsim apa?
★Cum protejăm apa?
★Ascultă sunetele apei...
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Unde găsim apă?
în lacuri, râuri, iazuri

în baie

la mare

la robinet

în băuturi

în ploaie
40



De ce este importantă apa?
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De unde primim apă?

Suntem norocoși că, în țara 
noastră, putem obține apă de la un 
robinet, ori de câte ori o dorim.

În unele țări, oamenii nu au robinete în 
casele lor. Trebuie să meargă la mai mulți 
km pentru a umple gălețile dintr-un râu. 
Apoi, trebuie să care galețile grele acasă.
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Sub ce formă regăsim apa?

în stare solidă 
(gheața)

în stare gazoasă 
(vapori)

în stare lichidă 
(apa)

Următorul slide43



FORMELE 
APEI

lic
hi

dă

solidă 

gazoasă
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❖ Nu aruncați hârtiile, pungile din plastic, 
sticlele goale și alte gunoaie în râu sau 
pe stradă. Acestea trebuie aruncate în 
coșurile speciale de gunoi.

❖ Cand faceți duș, folosiți mai 
puțină apă decât dacă umpleți 
cada. Daca totuși vă place să 
faceți baie, este bine sa umpleți 
cada doar pe jumătate.

Următorul slide45



Când vă spălați pe dinți, este 
bine să folosiți o căniță. În 
acest fel, apa nu va curge la 
robinet și nu se va irosi.

Nu turnați ulei sau vopsea în 
chiuvetă sau în canal. Toate 
acestea trebuie aruncate într-un 
coș de gunoi special.
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Ascultă ploaia și spune ce simți.

Următorul slide47

https://docs.google.com/file/d/1P49q-Y1jz_5dTLWdwMldnetxnKdChfmP/preview


Ascultă susurul apei. Cum te simți acum?

Următorul slide48

https://docs.google.com/file/d/1NBb_yOWSLEA1oowA1LIcaWw4pTeeUVP5/preview


Ascultă valurile mării. Acum ce simți?

Următorul slide49

https://docs.google.com/file/d/1OArmsm97brH87lPKjrAykpDSwVqz3ZnT/preview


BIBLIOGRAFIE:
➢ www.background.org
➢ https://www.google.com/search?q=water+clipart&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=2ahUKEwjR2qzJ5NLuAhXTCRAIHRLBBtkQ_AUoAXoEC
BMQAw&biw=1536&bih=731 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=wmE1jFogHUU 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=gUM0ybIZ-N4 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=AK88a_HLOho
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https://www.google.com/search?q=water+clipart&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjR2qzJ5NLuAhXTCRAIHRLBBtkQ_AUoAXoECBMQAw&biw=1536&bih=731
https://www.youtube.com/watch?v=wmE1jFogHUU
https://www.youtube.com/watch?v=gUM0ybIZ-N4
https://www.youtube.com/watch?v=AK88a_HLOho


FIȘĂ DE LUCRU-„ UNDE ESTE LOCUL MEU?” 
 

NUMELE AUTORULUI: Maxim Tatiana 
 Grădinița cu Program Prelungit „Gulliver” Suceava 

 
Secțiunea: Învățământ preșcolar 

 
 

 
 

 
 

EXERCIȚIUL 1 
DESENEAZĂ FIGURILE GEOMETRICE PREFERATE 

 
Realizați  în secțiunea de mai jos,cu ajutorul desenului, figurile geometrice preferate(puteți folosi ce 
figuri geometrice și culori doriți)� 
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EXERCIȚIUL 2 
 .Ascultati si urmăriți indicațiile din filmulețul atașat(3 minute) � 
 
PASUL 1- REALIZAȚI  IMAGINEA CERCURILOR DIN JOCUL DAT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1 
2 

3 

4 

Comment [1]: Intrați pe link-ul de mai jos, și 
veți regăsi etapele jocului. 

Comment [2]: Realizați cele 3 cercuri-1 
culoarea rosie,2 culoarea albastru, 3 culoarea 
mov, și numărul 4 culoare roz. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lhrgOkCUsBY&feature=youtu.be


PASUL 2- REPETAȚI ÎNCĂ O DATĂ DETALIILE DESPRE  LOCUL FIGURILOR GEOMETRICE, URMĂRIȚI 
IMAGINEA DE MAI JOS! 
 

 
 

 
 
 
PASUL 3 
Rezolvați jocul, și adăugați în desenul realizat, cel de la pasul 1, figurile geometrice cerute!  
Inserați figurile geometrice apoi le colorați( în desenul online). 

Comment [3]: Repetați încă o dată locul 
figurilor geometrice! Urmăriți imaginile date! 
Aveți nevoie de 9 figuri geometrice, ce au locul 
poziționat în cele 4 zone(1, 2,3 și 4). 

Comment [4]: Introduceți în desenul realizat 
la pasul 1, figurile geometrice cerute. Spor la 
treabă! 

53



 
 
EXERCIȚIUL 3 
COMPLETEAZĂ SPAȚIILE DIN TABELUL DE MAI JOS � 
Adunați figuri geometrice și  să vă distrați! 
 

  +    =     

�� + �� = …... 

   +   = …... 

   +    = ….. 
 

 

  

1 
2 

3 

4 
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DISCIPLINA/DOMENIUL: ȘTIINȚE 
NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Preșcolar 
GRUPA: Mare 
NUMELE AUTORULUI: Mîrza Floarea, Profesor Învățământ Preșcolar, Grădinița cu 
Program Normal „Stejărelul” Cajvana 
Denumirea Resursei: Utilizarea software-ului educațional în procesul instructiv-educativ din 
grădiniță 
 
PREZENTAREA TEORETICĂ: 
     Software educaţional reprezintă orice produs software fiind o alternativă sau unica 
soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.). 
     Etapele de verificare şi evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor în însuşirea 
competenţelor corespunzătoare scenariului didactic, pot fi implementate sau nu în software 
educaţional, acest lucru fiind în funcţie de particularităţile cunoştinţelor corespunzătoare unei 
discipline didactice. 
      
     O clasificare a soft-urilor educaţionale după funcţia pedagogică specifică pe care o pot 
îndeplini în cadrul unui proces de instruire sunt: 
- prezentare de noi cunoştinţe; 
- simulare (prezentare de modele ale unor fenomene reale); 
- exersare; 
- testare; 
- dezvoltare a unor capacităţi sau aptitudini; 
- jocuri educative. 
Soft de simulare – simularea unor situaţii din realitate pe care elevul le poate studia şi 
analiza în vederea obţinerii unor concluzii; 
Soft-uri de exersare (Drill-and-Practice) 
Soft-urile de acest tip intervin ca un supliment al lecţiei din clasă, realizând exersarea 
individuală necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici sau formării unor deprinderi 
specifice; ele îl ajută pe profesor să realizeze activităţile de exersare, permiţând fiecărui elev 
să lucreze în ritm propriu şi sa aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat. 
Soft-urile interactive pentru predarea de noi cunoştinţe. 
Soft-uri de simulare. 
Soft-uri pentru testarea cunoştinţelor. 
Jocuri educative. 
Softul interactiv de învăţare – transmitere sau prezentare interactivă a unor 
cunoştinţe;; 
Soft de investigare – elevului nu i se prezint informaţiile deja structurate (calea de 
parcurs) ci este un mediu de unde elevul poate să îşi extragă singur informaţiile; 
Soft tematic, de prezentare – abordează subiecte/teme din diverse domenii (arii 
curriculare) din programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a 
orizontului cunoaşterii în diverse domenii; 
Soft de testare/evaluare – administrarea unor teste de evaluare; 
Softuri utilitare – sunt instrumente dicţionare, tabele, editoare; 
Soft de administrare şi management educaţional – este un produs de suport al 
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activităţilor şcolare sau de instruire în general. 
Jocurile educative sunt cele vizate in acest ghid practic.Ele sunt soft-uri care sub 
forma unui joc – urmăresc atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli - 
îl implică pe copil într-un proces de rezolvare de probleme. De obicei se realizează o simulare 
a unui fenomen real, oferindu-i copilului diverse modalităţi de a influenţa atingerea scopului. 
     Una dintre caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea 
interacţiunii cu utilizatorul : de ea depinde măsura în care se produce învăţarea. 
 Este important ca educatorul utilizator să poată diferenţia un soft educaţional (în 
accepţiunea clasică a învăţării asistate de calculator) de un soft utilitar sau de soft-urile de 
prezentare (tematice). Toate pot fi utilizate în demersul instruirii, dar numai softul 
educaţional 
cuprinde în el şi o strategie pedagogică (concretizată în sarcinile de lucru) care determină 
modul de interacţiune a elevului cu programul: această interacţiune, a cărei specificitate este 
determinată de obiectivele urmărite, produce învăţarea. 
     De o foarte mare importanţă pentru copiii preşcolari sunt primele noţiuni pe care 
aceştia şi le însuşesc şi, mai ales, calitatea acestora. Procesul de învăţare devine mai plăcut şi 
mai interesant prin intermediul calculatorului. Lecţiile însoţite de texte sugestive şi de 
imagini viu colorate şi expresive, care permit dezvoltarea limbajului si a vocabularului, pot fi 
cu uşurinţă asimilate de cei mici. 
Aceste lecţii se referă la noţiunile de bază, care orice copil trebuie să le cunoască. Pe 
măsură ce este parcurs, bagajul de cunoştinţe generale creşte pornind de la noţiuni simple, 
cum ar fi culorile, şi ajungând până la cunoaşterea de poezioare, cântecele precum şi a unor 
proverbe şi zicători. Noţiunile elementare, precum animale domestice şi sălbatice, 
anotimpuri, litere şi cifre, familie şi multe altele încep să aibă înţeles de la vârste fragede, 
dându-le astfel posibilitatea celor mici nu numai să le înveţe, ci să se familiarizeze cu 
calculatorul şi, în mod special, cu lucrul cu mouse-ul. Programele trebuie astfel structurate 
încât copilul să poate alege orice lecţie din cele prezentate cu ajutorul mouse-ului sau poate 
repeta anumite părţi dintr-o lecţie până când ajunge să cunoască şi să înţeleagă toate noţiunile 
cuprinse în lecţia respectivă. 
     Ştim că jocul este principala formă de organizare a procesului educativ din 
învăţământul preprimar, iar utilizarea calculatorului nu este pentru copii decât un alt mod de a 
învăţa jucându-se. Calculatorul face parte din spaţiul socio-cultural al copilului alături de 
televizor, cărţi, reviste, ziare, afişe, firme luminoase; toate acestea „bombardează” spaţiul 
vizual al copilului, îi influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală, îl pun în situaţia de a 
găsi rapid soluţii, de a se orienta şi adapta la o lume în care informaţia circulă rapid, iar 
schimbarea este accelerată. De aceea, mi-am propus să fiu organizatorea experienţelor 
cognitive şi de exprimare care îl introduc pe copil în lumea oferită de programele de 
calculator, ţinând seama şi de mediul educaţional din care provin copiii (unii beneficiind de 
calculator în familie, alţii nu) şi încercând prin aceste activităţi să ofer dreptul copiilor la 
şanse egale de educaţie, indiferent de mediul din care ei provin. 
Fără să uit că unul dintre obiectivele importante ale activităţii din grădiniţă este 
pregătirea pentru şcoală, cu multitudinea de aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, afectiv, 
intelectual, acţional, fizic, ea este completată alături de celelalte forme de organizare şi prin 
activităţi comune, complementare, individuale în care utilizăm calculatorul ca mijloc de 
învăţământ integrat în cadrul acestor activităţi. 
Folosit cu îndemânare şi fără exces, calculatorul, a devenit un mijloc prin care s-a 
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îmbunătăţit simţitor eficienţa unor activităţi folosite în vederea pregătirii preşcolarilor pentru 
şcoală.  
     Principalele aspecte ce vizează trecerea spre învăţarea şcolară, sunt legate de 
realizarea obiectivelor privind educarea limbajului şi a comunicării orale (cu aspectele 
fonetic, lexical şi gramatical) precum şi educarea comunicării scrise prin pregătirea pentru 
scris-citit alături de cunoştinţele matematice şi cele de cunoaştere a mediului, am considerat 
că mai ales în cadrul acestor activităţi este necesară integrarea calculatorului. Utilizez 
calculatorul în toate etapele activităţii zilnice: activităţi comune, jocuri şi activităţi alese, 
activităţi complementare. 
  
PARTEA APLICATIVĂ: 
 Soft-ul educational REDICO- Grupa Mare 
Preşcolarii vor face cunoştintă cu niste personaje tare dragute: Ariciul – Ţepi , 
Veveriţa – Vivi , Broasca – Oachi , Albina – Zumzi . Acestia, ajunsi la Copacul Dorintelor, 
fac cunoştinţă cu un nou personaj, Domnul Bu care de zeci de ani îngrijeşte copacul. Acesta îi 
informează că dorinţele sunt îndeplinite de Copacul magic numai în cadrul unei festivităţi 
anuale, la care participă toate animalele pădurii. Din păcate, din lipsă de timp, anul acesta 
petrecerea nu se mai organizează. Cei patru prieteni se oferă să se ocupe de organizarea 
festivităţii, urmând instrucţiunile Bufniţei. Fiecare dintre ei va rezolva activităţi aferente unei 
discipline, sub îndrumarea personajului nou întâlnit. La finalul unei lecţii, primesc un obiect 
cu care au operat în cadrul jocului (diferit în funcţie de lecţie: coif, balon, steguleţ etc.) 
 Jocul se va desfasura cu ajutorul tablei interactive. Copiii vor veni pe rand si vor rezolva 
sarcina folosind creionul special. 
·Varianta 1: 
Lipeste pe coif jetoanele cu forma de cerc si patrat. 
Lipeste pe coif jetoanele cu forma de cerc si triunghi. 
Lipeste pe coif jetoanele cu forma de triunghi si patrat 
·Varianta 2 
Lipeste pe coif cercurile mari. 
Lipeste pe coif patratele mici. 
Lipeste pe coif triunghiurile mijlocii. 
·Varianta 3: 
Gaseste jetoanele care nu se potrivesc. 
  
CONCLUZII 
În urma folosirii acestui joc şi a altora am constatat următoarele: 
- atunci când lucrează cu calculatorul, interesul şi implicarea elevului este neîntreruptă; 
- prin conţinutul oferit de soft se stimulează fantezia, inventivitatea, rapiditatea luării 
deciziilor, reflexele; 
- gândirea elevilor câştigă în profunzime şi rapiditate; 
- elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului; 
- rezultatele şi progresele obţinute beneficiază de o apreciere obiectivă; 
- se stimulează creativitatea, competitivitatea, dar şi lucrul în echipă; 
- stimulează comunicarea, cu condiţia să fie corect utilizat. 
- se optimizează randamentul predării; 
- îl ajută pe învăţător să realizeze activitatea de învăţare sau de exersare, permiţând 
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fiecărui elev să lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii 
răspunsului dat; 
- softurile sprijină şi facilitează activităţile de învăţare; 
- procesul de învăţare devine dinamic, intuitiv şi participativ; 
- creşte calitatea actului pedagogic; 
- substituie materiale şi instrumente didactice scumpe sau greu de procurat. 
     În concluzie, nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin 
utilizarea calculatorului în învăţare, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale 
acestuia: interactivitatea, precizia, capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale 
fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona cu fiecare elev în parte. 
    În esenţă, metoda instruirii cu ajutorul instrumentelor digitale oferă accesul comod şi 
eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele mai noi, este o metodă nouă şi eficientă de predare, 
învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare permanentă. 
Prin această metodă, copilul devine centrul de greutate al educatiei. De acum înainte se 
poate vorbi de copil ca persoană, ca individ, şi nu de profesor sau de clasă ca entitate amorfă. 
    Prin metoda instruirii asistată de calculator nu se mai recurge la antica schema 
expunereîntrebare-răspuns, ci discutăm de răspunsuri de la care se construiesc întrebări. 
Copilul construieşte fenomenul, din răspunsuri, prin experienţă, experiment, simulare, 
modelare de fenomene, de procese. Pe de altă parte, educaţia din manualele de pedagogie se 
axează pe cum predă profesorul. 
Nicăieri nu scrie„elevul va înţelege; elevul va pune întrebarea”. Pedagogia modernă 
pune copilul în faţă. Profesorul nu dispare, dar centrul activitatilor educative este copilul. 
Fără a pleda pentru folosirea exagerată a timpului pe care îl petrece copilul în grădiniţă 
în faţa computerului, nu putem să nu remarcăm faptul că „a doua alfabetizare” trebuie să 
înceapă de la vârstele timpurii, copilul societăţii noastre trebuie să se înscrie în tendinţa 
generală spre învăţarea permanentă şi educatoarele sunt primii dascăli care pedalând pe 
legătura afectivă în relaţia educat-educator pot să atingă acele resorturi ale personalităţii 
copiilor care să-i „poarte” din lumea jocului, ca activitate specifică acestei vârste, spre cea a 
jocului prin care copilul nu numai că dobândeşte cunoştinţe, dar şi „învaţă să înveţe”. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
- GalatiM. Lespezeanu -,,Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar” –O metodică a 
activităţilor instructiv-educative, Ed. S. C. Omfal Esenţial S.R.L.,Bucureşti, 2007; 
 
- S.M. Cioflica, B. Iliescu, Prietenul meu, calculatorul, (Ghid de utilizare pentru preşcolari), 
Ed. Tehno-Art, Petroşani, 200 .  
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Profesor învățământ preșcolar: Opariuc Diana Valentina
“ Grădinița cu Program Prelungit Prichindel ”

Secțiunea: Preșcolari ( grupa mică )
Creat în google document ( Fișă de lucru ).

Obiective:
O1. să coloreze fetița sau băiatul în funcție de ce sunt
ei.
O2. să aleagă activitățile preferate pe care le desfășoară
împreună cu părinții.

Evaluare: Toți preșcolarii vor completa fișa în mod
individual.

Element nou: Evaluarea se va face prin intermediul
modului digital.
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FIȘĂ DE LUCRU
Grupa mică

1. Cine ești tu?
Colorează imaginea potrivită.
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2. Care sunt activitățile tale preferate împreună cu părinții? Denumește-le.
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TITLU MATERIAL:”Să învățăm despre păduri”
APLICAȚIA ÎN CARE A FOST REALIZAT:  Prezentări Google
SECȚIUNEA SESIUNII: Învățământ preșcolar
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: ROBU MIHAELA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”GULLIVER” SUCEAVA
OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI DIGITAL: 

● Descoperirea naturii și a elementelor sale prin intermediul prezentărilor, 
filmelor, poveștilor. 

● Îmbogățirea cunoștințelor despre păduri și rolul acestora în menținerea vieții 
pe pământ

● Conștientizarea rolului fiecăruia dintre noi în realizarea unui mediu mai 
sănătos

STRATEGII DIDACTICE: metode și procedee: povestirea, expunerea, conversația, 
explicația, munca independentă
IMPLICAREA ELEVILOR: rezolvarea unor  fișe de lucru,  realizarea unor colaje
MODALITĂȚI DE EVALUARE: joc concurs interactiv
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  Să învățăm despre păduri
Prof. ROBU MIHAELA
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CUPRINS
1. Prezentare ”Să învățăm despre pădure”

2. Tipuri de păduri

3. Exemple de foioase: stejarul, mesteacănul, paltinul, fagul(slide 5,6,7,8)

4. Copacul în cele patru anotimpuri

5. Exemple de conifere: bradul, pinul(slide 10,11)

6. Reprezentarea grafică a animalelor sălbatice pe teritoriul României

7. Exemple de animale sălbatice:căprioara/căpriorul, vulpea, bursucul, ursul 
brun(slide 13,14,15,16)

8. Plante medicinale
65



CUPRINS
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http://www.youtube.com/watch?v=iHXR1v379xo


Pădurea este un teren acoperit cu arbori
TIPURI DE PĂDURI

PĂDURI DE FOIOASE(cu frunze 
căzătoare):
-stejarul
-mesteacănul
-paltinul
-fagul

PĂDURI DE CONIFERE(arbori 
care poartă conuri și care au frunze 
de forma unor ace, persistente pe 
ramuri câţiva ani):
-bradul
-pinul
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STEJARUL

CUPRINS
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MESTEACĂNU
L

CUPRINS
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PALTINUL
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FAGUL

CUPRINS
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COPACII ÎN CELE PATRU ANOTIMPURI

CUPRINS
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BRADUL

CUPRINS
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PINUL

CUPRINS
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CĂPRIOARA/CĂPRIORUL
Căpriorul este un mamifer erbivor, rumegător. Căpriorul are picioare lungi și subțiri, terminate cu 

copite mici, alungite și ascuțite. Capul este dominat de ochii mari, cu genele de la pleoapa 
superioara alungite. Diferența dintre mascul și femelă este evidentă, prin prisma faptului că 

masculul prezintă coarne.
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http://www.youtube.com/watch?v=cBJ8gGZIimM&t=49
http://www.youtube.com/watch?v=cBJ8gGZIimM&t=49


VULPEA
Vulpea este un mamifer de talie medie,de culoare roșcată sau roșie, cu coada lungă bogat 
îmbrăcată în păr și cu urechile ascuțite, îndreptate în sus. La naștere puii sunt de culoare 

cenușie-închis, însă din primele săptămâni de viață nuanța părului devine roșcată..Vulpea are 
auzul excepțional, mirosul foarte bun și auzul bun.

CUPRINS77

http://www.youtube.com/watch?v=N_N3jlgXCmg
http://www.youtube.com/watch?v=N_N3jlgXCmg


BURSUCUL
Bursucul este un animal de talie mică cu corpul îndesat, mai gros în partea din spate decât în 

partea anterioară, care începe printr-un bot ascuțit. Picioarele sunt scurte și înzestrate cu câte 5 
degete, prevăzute cu gheare puternice, adaptate pentru săpatul vizuinilor.
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http://www.youtube.com/watch?v=lxl3QyDgmnU&t=60


URSUL BRUN
Ursul este cel mai mare carnivor european de uscat; este un animal mare, cu corp greoi, masiv și îndesat, cap 

rotund cu bot alungit și picioare scurte și groase terminate cu gheare puternice.
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http://www.youtube.com/watch?v=tHABjVfJxJ4&t=100


PLANTE MEDICINALE

În căutarea celor necesare 
traiului, omul a observat că 

anumite plante puse pe 
răni, alinau durerea, 

favorizând cicatrizarea 
acestora, iar altele, 

consumate, vindecau unele 
boli.

AFINUL

MĂCEȘUL

CĂTINA
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AFINUL
Afinul poate fi întâlnit în zonele de munte, 
pe păşunile alpine sau în locurile 
stâncoase. Se dezvoltă sub forma unui 
arbust mic, cu fructe de culoare negru - 
albăstrui şi cu un gust dulce-acrişor. De la 
afin se folosesc frunzele şi fructele. Din 
frunze se prepară un ceai care se 
recomandă celor ce suferă de diabet, 
având proprietatea de a scădea zahărul din 
sânge. Fructele sunt bogate în tanin, 
zaharuri, vitamina A, vitamina C, etc. 
Consumate în stare proaspătă, afinele 
regleazã scaunele, fac să înceteze 
fermentaţiile intestinale, ajută la eliminarea 
gazelor şi restabilesc pofta de mâncare.
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MĂCEȘUL
Măceşul este cunoscut încă din vechime ca 
o plantă medicinală. Creşte în regiunile de 
câmpie şi de deal, formând tufe acoperite de 
flori roz. Toamna se împodobeşte cu fructe 
de culoare roşie. Fructele sale sunt foarte 
apreciate pentru conţinutul lor bogat în 
vitamina C (mai ridicat decât la lămâie). 
Fructele de măceş, din care s-au eliminat 
sâmburii şi perii, amestecate cu miere de 
albine, se recomandă pentru eliminarea 
viermilor intestinali.
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CĂTINA
Pe malul râurilor, în prundişuri şi zone 
abrupte, creşte cătina, numită în unele 
regiuni şi cătina albă. De la această plantă se 
folosesc fructele în stare proaspătă sau 
uscată. Gustul lor este acru-astringent, însă 
pe măsura coacerii şi mai ales după căderea 
primelor brume acesta devine mai plăcut şi 
capătă un miros asemănător ananasului. În 
compoziţia chimică a fructelor de cătină 
predomină vitamina C, vitaminele B1 şi B2, 
acizii graşi, uleiurile volatile, etc.

CUPRINS83

https://www.youtube.com/watch?v=F5vxcjnEfUQ


Activitatea 2: Completare document Google Docs - Fișă de lucru cu 
numele “Învățăm despre pădure”

● Tipul postarii în Google Classroom: Temă
● Descriere: copiii își vor exersa cunoștințele referitoare la pădure:
● Arbori
● Animale sălbatice
● Plante medicinale
● Durată: 10 minute
● Link document: 

https://docs.google.com/document/d/1ZJ-voONmVY0q8eogsnuK_EiYuZWWSwB
9iZwoTcybGDY/edit
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Activitatea 3: Vizionare clip YouTube cu numele “De ce avem nevoie de copaci?”

● Tipul postarii în Google Classroom: Întrebare
● Scop:educarea în spiritul unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, în vederea 

formării conștiinței și comportamentului ecologic favorabil unui stil de viață sănătos.
● Descriere: Copiii, în urma vizionării clipului video, vor putea enumera diferitele moduri de 

utilizare a copacilor și importanța acestora pentru viața oamenilor.
● Durată: 10 minute
● Link clip: https://www.youtube.com/watch?v=hQOmdEea03U
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Activitatea 4: Completare formular Google Forms cu numele Test cunoștințe 
“Ce-am învățat despre pădure?”   

● Tipul postarii în Google Classroom: Temă cu chestionar
● Descriere: Copiii vor răspunde la întrebări legate de pădure (animale, plante medicinale, 

arbori), verificându-se astfel nivelul de cunoștințe dobândite de către aceștia pentru tema 
sugerată.

● Durată: 10 minute
● Link chestionar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek4bxMizsPUvdFY2duuJwPQW0vbn_nJKqF
vT9W9eD2XzTS3g/viewform?usp=sf_link 
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● ”Prin pădurile Neamțului” - Manual de Educație Forestieră, Piatra Neamț, 
2018

● https://www.youtube.com/watch?v=iHXR1v379xo&feature=emb_title 
● https://www.youtube.com/watch?v=cBJ8gGZIimM&feature=emb_title
● https://www.youtube.com/watch?v=N_N3jlgXCmg&feature=emb_title
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● https://www.youtube.com/watch?v=F5vxcjnEfUQ 

Această lucrare este licențiată sub CC BY-NC 4.0
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Titlul materialului: „Emoțiile” 
Aplicația în care a fost realizat: Documente Google 
Secțiunea sesiunii: Învățământ preșcolar  
Autor: prof. Ungureanu Elena 
Unitatea de învățământ:  
G.P.N. „Piticot”, Suceava 
Obiective specifice ale proiectului digital: 
-Identificarea emoțiilor de bază  
-Asocierea emoțiilor cu expresiile faciale corespunzătoare 
-Recunoașterea situațiilor specifice declanșării anumitor emoții.  
Evaluarea prescolarilor: rezolvarea unor fișe de lucru propuse 
 

FIȘĂ DE LUCRU 
EMOȚII 

1. Unește imaginea cu emoticonul corespunzător ! 
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2. Desenează în dreptul imaginilor expresia potrivită, completând cercurile date! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Desenează o bulină verde în dreptul  enunțurilor  adevărate  și o bulină roșie în 
dreptul celor false! 
 

● Atunci când primesc un cadou sunt trist. 
● Imi place când copiii mă necăjesc. 
● La grădiniță copiii sunt veseli atunci când se joacă. 
● Când părinții mă laudă sunt furios 
● Mă sperii de întuneric. 
● Plâng atunci când mama mă anunță că mergem la locul de joacă. 
● Mă mir atunci când văd că din două culori poți obține o a treia. 

 
4. Colorează emoticonul corespunzător!   
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ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
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Folosirea unor metode interactive, în mediul online , în lecția de istorie ” Avram Iancu” 
Secțiunea învățământ primar  
Prof. învățământ primar Airinei Greta-Claudia  
Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava  
 
                                                       Schiță de proiect de lecție  

Disciplina : Istorie , clasa a IV-a  
Unitatea de învățare : Momente ale istoriei –Conducători -Personalități din istoria națională  
Subiectul – Avram Iancu  
                                            A.Competențe generale/specifice  
1.Localizarea în timp și spațiu a personalității istorice 
1.1.Ordonarea cronologică a unor evenimente – cu precizarea evenimentelor ( personalităților) 
dintr-un text citit/ audiat folosind expresii de tipul : mai întâi, prima dată, apoi, după aceea , la 
urmă , în final , în același timp 
1.2.Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice –formarea competenței de utilizarea unei 
hărți digitale  
1.3.Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu-cu realizarea unui 
organizator grafic care exemplică măsurarea timpului în istorie (deceniu, secol, mileniu)  
2.Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut 
2.1.Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente , inclusiv TIC 
2.2.Aplicarea unor procedee simple de analiza a surselor pentru a identifica informații variate 
despre trecut –  prin selectarea informațiilor oferite de sursele istorice , inclusiv , folosirea 
resursele multimedia  
2.3.Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au 
schimbat într-o anumită perioadă de timp   
3.Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare  
3.1.Recunoașterea unor termeni istorici din surse accesibile - prin deducerea sensului prin 
raportare la text  
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici în situații de comunicare orală sau scrisă  
3.3.Exprimarea propriilor idei referitoare la valoarea/ importanța unor evenimente /conducări 
din istoria națională 
                                                           Obiectivele lecției : 
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să :  
O1 să identifice trăsăturile unui erou național ; 
O2 să stabililească caracteristicile unei revoluții; 
O3 să descrie clasele sociale și rolul lor în cadrul unei revoluții 
O4 să înțeleagă căile prin care se poate ajunge la câștigarea drepturilor și libertăților într-un 
regim autoritar 
 
Metodele interactive alese pentru desfășurarea acestei lecții în mediul online: brainstorming, 
organizator grafic, metoda predării interactive  (reciprocal teaching), joc de rol . 
 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI  ONLINE  
 

C.I.11. Avram Iancu 
 
Citeşte şi descoperă  – ( text pentru elevi adaptat din mai multe surse istorice ) 
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În anul 1848 popoarele Europei s-au ridicat la luptă pentru dreptate şi libertate prin 
revoluţii. Valul revoluţionar a cuprins şi Ţările Române, unul dintre eroii luptei românilor din 
Transilvania fiind Avram Iancu. El s-a născut într-o familie de ţărani în satul Vidra de Sus 
din Munţii Apuseni. A studiat dreptul la Cluj, ajungând să facă parte din cercurile 
intelectualităţii ardelene.  
     În timpul revoluţiei de la 1848, Avram Iancu s-a remarcat la Blaj. Acolo s-au adunat 
românii în Marea Adunare Naţională pentru a-şi cere drepturile. El a condus o armată 
revoluţionară care a încercat să reziste în faţa trupelor maghiare în Munţii Apuseni. Eroismul 
lui Avram Iancu a fost un exemplu de urmat de către trupele sale, formate din locuitori din 
Munţii Apuseni, numiţi şi moţi.  
     Iancu a susţinut drepturile fundamentale ale românilor: limba română - limbă oficială în 
Transilvania, desfiinţarea iobăgiei, libertate şi egalitate în drepturi. 
     Intervenţia militară a Imperiului Austriac şi a Rusiei a dus la înfrângerea revoluţiei. Avram 
Iancu a suferit tot restul vieţii sale pentru că poporul său nu a obţinut drepturile pentru care 
luptase cu dârzenie, motiv pentru care a refuzat şi decoraţia oferită de împăratul Austriei. 
     A fost înmormântat la Ţebea. 
     Poporul l-a iubit pe cel numit de el „Crăişorul Munţilor” şi i-a dedicat cântece dragi 
românilor, precum „Marşul lui Iancu”. 
 
 
B. Recomandări metodice- pentru lecție în online  
 
Sugestii pentru realizarea lectiei: 
● Avram Iancu poate fi prezentat elevilor ca erou naţional, acest aspect va fi evidenţiat încă de 
la anunţarea titlului lecţiei. Vom învăţa astăzi despre o personalitate a istoriei noastre naţionale 
care nu a fost conducător de ţară dar a rămas în memoria neamului ca un erou naţional. 
Clasa este împărțită în trei echipe , în trei săli virtuale. Am hotărât la începutul anului ca la 
fiecare unitatea de învățare să constituim echipe noi pentru a permite interacțiunea elevilor în 
contexte variate de învățare  dar și să lucreze în echipe noi.  
  
• Ce este un erou?  Se realizează un brainstorming online, pe grupe  (5 min)  (pe platforma 
google classroom ) Se deschide un jamboard. Elevii au posibilitatea de editare . Ideile posibile, 
enunțate de elevi,  pot fi :  face fapte deosebite pentru ţară;  crede în idei pentru care luptă toată 
viaţa;  moare sau este pedepsit pentru ideile sale; se bucură de preţuirea poporului care îi dedică 
cântece, legende; mormintele eroilor neamului sunt locuri de pelerinaj; în cinstea lor se 
organizează comemorări; sunt oameni din popor; sunt curajoși; unii pot avea o pregătire 
universitară ; sunt exilați; familiile lor sunt persecutate;  sunt executați barbar pentru a 
descuraja revolta poporului. Elevii vor fi invitați să scrie și numele altor eroi pe care îi cunosc 
din literatura română sau universală.   
Responsabilul de grupă prezintă în sala principală rezultatele brainstormingului. Se evidențiază  
de către profesor ideile esențiale. (2x3 min)  
 
• Profesorul partajează textul adaptat al lecției. Elevii realizează o primă citire independentă a 
textului (5 min) , după care se trece la citirea explicativă (10 min) . Profesorul insistă pe  
cuvintele cu scris bold, încurajând întrebările elevilor. În timpul discuției, doar el are rolul de 
editor, putând face sublinieri sau încercuiri pe text, cu o altă culoare, la solicitarea elevilor, 
pentru explicații suplimentare.    
 
● Metoda învățării –predării reciproce- În timpul parcurgerii împreună a textului, elevii  pot 
pune întrebări între ei şi se pot face câteva completări orale pentru a verifica nivelul de 
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înțelegere a conţinutul lecţiei. Profesorul mediază și coordonează activitatea de punere a 
întrebărilor care se face între elevi, frontal, în sala principală. Intervenția sa va fi doar atunci 
când trebuie să clarifice un anumit răspuns sau întrebare. Se facilitează astfel metoda învățării-
predării reciproce - metoda predării interactive  ( reciprocal teaching) 
                               Întrebări și răspunsuri posibile din partea elevilor  
• Ce este revoluţia?  O mişcare, luptă pentru dreptate şi libertate, la cere participă mulţi oameni, 
de la ţărani până la boierii cu idei progresiste și care duce la schimbări profunde. 
• Cine sunt intelectualii? Oamenii cu studii.  Pe vremea aceea puţini dintre români ajungeau  să 
facă o școală.  Urmând cursuri și studiind la un nivel mai înalt , ei au aflat multe lucruri despre 
nedreptăţile la care au fost supuşi românii. Intelectualii vor fi conducătorii revoluţiilor. 
• Ce este o armată revoluţionară?  O armată formată de oameni din popor, majoritatea ţărani. 
• Cine sunt moţii? Denumire folosită pentru locuitorii din Munţii Apuseni. 
• De ce se dorea introducerea limbii române ca limbă oficială adică folosită în acte, la tribunal, 
în şcoli, la primării ? Pentru că, datorită stăpânirii străine, limbile oficiale erau germana şi 
maghiara. 
• Cine sunt iobagii?  Țărani fără pământ care lucrau pe pământul nobililor. 
• Cum s-a încheiat revoluția ? Care au fost urmările ?  
 
● Completarea exerciţiilor de învăţare se face conform cerinţelor, se folosește activitatea pe 
echipe , în săli virtuale. (3 min) 
 
Exercițiul nr.1 Identifică evenimentele desfăşurate în locurile menţionate în text (5 min)  
Vidra de Sus ________________________________________________________________ 
Blaj ________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________ 
Munţii Apuseni _______________________________________________________________  
     __________________________________________________________________________ 
Ţebea _______________________________________________________________________ 
 
Elevii vor identifica în text informațiile necesare.(Textul este salvat pentru elevi. El poate fi 
accesat din Activitatea la curs- Istorie-Personalități-Avram Iancu .  Profesorul partajeză cerința 
pe grupuri și timp de 5 min elevii lucrează, în sălile virtuale În timp ce elevii  lucrează, 
profesorul vizitează grupurile virtuale, evaluează (printr-un emoticon) exercițiul sau intervine 
pentru a sprijini elevii care își pun întrebări.. La revenirea în sala principală, elevii partajează 
activitatea pe grupe, din săli și prezintă ce au lucrat.  Profesorul prezintă câteva link-uri pentru 
ilustrarea ideii de loc, timp, spațiu și amintirea eroului care a rămas în conțiința națională.  
(timp total 10 min)  
 
Vidra de Sus   - nașterea lui Avram Iancu   
Casa memeoriala și satul Vidra https://www.facebook.com/watch/?v=602388960491232 ( 
selecție 3 min din 7 min)   
 
Blaj -  participarea lui Avram Iancu la Marea Adunare Național de la Blaj în timpul 
revoluției de la 1848 ---https://www.youtube.com/watch?v=ExiSyGQU07I Piata 1848, Blaj 
(azi) , 3 min 
 
Munții Apuseni  - rezistența armatei revoluționare conduse de Avram  Iancu  
Muntii  Apuseni  https://www.youtube.com/watch?v=ZsmbGbBBEJA,  1 min  
 
Țebea - înmormântarea lui Avram Iancu https://www.youtube.com/watch?v=doaqXFd_iKg 
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Studii 

. Origine  

 

Idealuri (dorințe) 

 

Mormânt 

 

Fapte 

 

Calităţi 

 

Comemorarea lui Avram Iancu la Țebea 2021 ( selectie 3 min din 9 min)   
 
Elevii revin  pe echipe,  în sălile de lucru pentru o nouă cerință. (ex.2) 
Organizatorul grafic este realizat. Elevii trebuie doar să editeze în spațiile date. Timp de lucru 
10 min. Profesorul  urmărește completarea organizatorului, îndrumă , consiliază, verfică 
sursele, notează.  În cadrul echipelor elevii își pot împărți rolurile ( editorul, cercetătorul pe 
surse media, cercetătorul în manual, corectorul, mediatorul,  etc. responsabilul de grupă care 
face cunoscută activitatea în sala principală )  
 
Exercițiul  nr.2  Realizează portretul lui Avram Iancu folosind informaţiile din text şi din 
alte surse (de exemplu, manual, internet ) 

 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
Responsabilul de grupă distrubuie în sala principală activitatea desfășurată de echipă.( 5 min pentru 
fiecare echipa ) Se insistă în celelalte grupe pe elementele de noutate apărute pentru a nu intervini 
repetitia.  
Exercițiul nr. 3  Lucrează pe hartă. (Acest exercițiu poate fi lucrat pe grupe, online, în sălile 
individuale)   
Este un material printabil care poate fi lucrat de elevi pe caietul de lucru sau folosind programul 
PAINT,   vor colora online .Codul de colori va fi stabilit, în sala principală,  de către  elevi și 
vor face legenda explicativă  Această hartă poate fi dată  și ca temă acasă.  
a. colorează Transilvania;   b. haşurează zona Munţilor Apuseni, centrul rezistenţei 
româneşti  sub conducerea lui Avram Iancu.  
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Algoritmul de învăţare folosit la studiul despre conducători/ personalități .  
 
  
                                  
 
 
 
 

 
 
 

 
Suplimentar  

Joc de rol. Exemplu:  „Eu sunt……..  ” (numește o personalitate istorică)  Elevii pun 
întrebări personajului istoric care își joacă rolul,  încercând să afle aspecte despre timp, spațiu, 
evenimente în care a fost implicat, aspecte notabile ale faptelor sale dar și critici. . 

Metoda este potrivită pentru o fixare sau o verificare atractivă a lecţiei pentru elevul de 
clasa a IV-a. 

Obișnuiți în acest fel elevi vor învăța să-şi exprime propria părere despre o 
personalitate, pe baza unor argumente. Învăţătorul va evita să inducă clasei propriile păreri, să 
judece şi să ierarhizeze personalităţile. 

Formarea acestei competențe de analiză argumentată și de structură unitară în fiecare  
unitate de învățare va contribui la crearea unui algoritm de învățare logic, de legare a 
informațiilor , de realizare a conexiunilor, de asociere și de stabilire a sincronicităților.   

Elevii vor privi  istoria cu mai mult realism și interes, găsind acolo personalități care și-
au lăsat amprenta asupra timpului de ieri și de azi, a  cursului evenimentelor,  învățând să 
discearnă demersurile unui lider spre atingerea unui scop, căile diplomației, motivele războiului 
și consecințele acestuia, echilibrarea forțelor, calitățile unui conducător, eșecul sau succesul 
unei politici într-o anumită perioadă istorică.   

Rolul istoriei este de a-i învăța pe elevi să creeze viitorul evitând greșelile trecutului. 
Experiențele și consecințele trebuie cunoscute nu doar pentru a nu fi uitate , ci pentru a facilita 
apariția unor lideri ce acționează inteligent, creativ, pragmatic, democratic, progresist și în 
folosul omenirii.   

“Un popor care nu își cunoaște istoria și eroii, e ca un copil care nu își cunoaște părinții” 
- Nicolae Iorga. 
. 
 
Bibliografie :  
1.Caietul de aplicații practice al elevului  din clasa a IV-a, prof. autori:  Rangu Magdalena, 
Ţugulea Marcela, Airinei Greta , 2010 
2. Caietul metodic al învăţătorului -Istorie : clasa a IV-a  . -  Suceava : Lidana, 2010. Index. 
ISBN 978-606-8160-20-7 371.3:94(498):373.3  CIP 2010-16891, Autori:  Rangu Magdalena, 
Tugulea Marcela, Airinei Greta  

 
 
 
 
 

Numele conducărului/ personalităţii studiate ............................................................................. 
Locul unde și-a făcut simțită prezența   (localizare pe hartă)...................................................... 
Timpul acțiunilor sale  ( anii sau secolul) ................................................................................... 
Prin ce s-a remarcat şi a rămas în istorie..................................................................................... 
Păreri pro sau contra ( 2-3 ) . 

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................... 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ STROIEȘTI 

Prof.înv.primar: BONDAR ADRIANA ELENA 
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S-au schimbat multe lucruri în ultimii doi ani de când am început să 
predăm ore în online. Sprijinul reciproc între învățători, părinți și elevi a 
fost esențial în această perioada dificilă, când pe lângă necesitatea 
desfășurării activităților online, toți participanții la educație au trecut 
prin stări emoționale deosebite. Pentru a-i atrage pe elevi în demersul 
didactic, fiecare dintre noi au căutat platforme, instrumente web care 
să ne ajute în predarea online. 
Vă voi prezenta un instrument de lucru pe care l-am folosit în special la 
orele de educație plastică ce i-a antrenat pe elevi să lucreze, iar eu am 
putut observa în timp real ce lucrează fiecare. Elevii pot lucra în echipă 
așa cum vom face și noi azi. 
WHITEBOARD FOX este o tablă virtuală unde utilizatorii pot desena sau 
scrie pe tabla goală și pot partaja linkul membrilor echipei prin e-mail, 
WhatsApp, Google Clasroom etc. 
Whiteboard Fox permite elevilor să deseneze cu mâna liberă, să 
încorporeze fotografii, să adauge text și să redea videoclipuri. 
 
 

WHITEBOARD FOX 
https://r8.whiteboardfox.com/  
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WHITEBOARD FOX nu este altceva decât un spațiu digital în care elevii pot 
interacționa, împărtăși și scrie idei între ei în timp real. Tabla virtuală 
WhiteboardFox ajută echipele de la distanță să lucreze împreună la sarcini 
precum proiectarea de proiecte, rezolvarea problemelor și brainstorming 
de idei noi. Funcția de partajare a tablelor virtuale ajută echipele să lucreze 
fără probleme, chiar și atunci când sunt situate departe una de cealaltă. 
Tabla virtuală WhiteboardFox poate fi accesată din orice browser. Acest 
lucru elimină necesitatea de a avea un anumit instrument sau browser. 
Avantaje: 
• WhiteboardFox este extrem de ușor de utilizat. Nu necesită instalare 

sau înregistrare. Puteți începe să desenați imediat ce deschideți pagina 
de pornire a WhiteboardFox. 

• Oferă sincronizare mai rapidă. Modificările pe care le faceți sunt afișate 
celorlalți participanți în câteva secunde. 

• Aplicația web poate fi folosită și pe tabletă. Folosiți gesturi de ciupire 
pentru a mări și stiloul tabletei, dacă este disponibil. 

• Desenarea pe tabla albă este la fel de simplă ca și scrisul pe o tablă albă 
reală. 

• Funcții precum Anulare, Refacere, Ștergere și Copiere fac procesul de 
desenare ușor. 

• Funcția Draw oferă un palet de bază care are 7 culori. 
• Cu funcția Mutare, vă puteți deplasa în cadrul tablei albe. 
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Meniul Opțiuni are diverse funcții. Puteți mări sau micșora desenul pentru 
o vizualizare mai bună. 
Puteți adăuga text sau adăuga imagine utilizând meniul Opțiuni. 
Puteți afișa tabla albă pe ecran complet folosind Ecran complet 
Puteți șterge totul de pe tablă făcând clic pe opțiunea Ștergere. 

Cum se folosește Whiteboard Fox? 

1. Deschideți linkul site-ului WhiteboardFox din orice browser. 
  
2. Acum faceți clic pe fila Începeți desenul. Aceasta va deschide o nouă 
planșă de desen. În cazul în care lucrați deja la o tablă existentă, puteți 
introduce ID-ul tablei albe. Acum faceți clic pe Go. 
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Când faceți clic pe fila Începeți desenul, puteți crea o tablă virtuală care 
poate fi vizualizată și/sau editată de alți participanți. Puteți alege drepturile 
de acces ale participanților din fereastra Opțiuni care se deschide. 
Opțiunile pe care le obțineți cu privire la drepturile de acces sunt 
următoarele: 
  
• Desenați și ștergeți orice: participanții au acces complet pentru a edita 

tabla albă, inclusiv scrierea și ștergerea. 
• Desenați și ștergeți propriul desen: participanții își pot edita numai 

desenul. Nu vă pot edita desenele. 
• Vizualizați numai desenul meu: participanții pot vizualiza numai desenul 
 

De asemenea, puteți selecta 
numărul de zile în care va 
expira tabla virtuală. Varianta 
gratuită permite păstrarea 
lucrării maxim 14 zile. 
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După ce facem clic pe Create Whiteboard se va deschide tabla virtuală. 
Puteți desena forme libere (cum ați desena pe o tablă albă reală), puteți scrie 
text, adăuga imagini sau șterge desene nedorite folosind funcțiile Desenare și 
Opțiuni. 
 

102



Proiect didactic cu folosire de resurse digitale

                                                                                  Prof.înv.primar Lungu Lucica Elena
                                                                                    Liceul Tehnologic ,,Nicanor Moroșan,

                                             Pârteștii de Jos
Clasa: Pregătitoare 
Propunător: prof. înv. primar Lungu Lucica Elena
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Unitatea de învățare: Medii de viață
Subiectul lecției: Probleme cu operații de adunare și scădere 1-5 unități / Animale din alte 
zone ale lumii
Tipul lecției: consolidare și fixare  
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: Matematică și explorarea mediului

                       Comunicare în limba română
                                   Arte vizuale și abilități practice
Competențe specifice vizate:
1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10/ *în concentrul 0-31;
1.2. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 obiecte/*cel mult 31 de obiecte;
3.1. Manifestarea interesului pentru crearea unor problem simple de adunare şi scădere cu 1-2
unităţi în concentrul 0-10, prin explorarea   unor contexte concrete;
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structure repetitive
simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi;
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în 
concentrul 0-10, cu ajutorul obiectelor;
Competențe integrate:
Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;
1.3. Identificarea sunetului inițial și/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din 
propoziții rostite clar și rar;
Arte vizuale și abilități practice 
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor, în aplicații simple, specifice artelor vizuale;
Scopul lecției: consolidarea operațiilor de adunare și scădere cu 1-5 unități;
Obiective operaționale:
O1: să efectueze exerciții de calcul oral cu adunări și scăderi studiate;
O2: să rezolve probleme cu operații de adunare cu 1-5 unități;
O3: să compună probleme cu operații de adunare și scădere studiate;
O4: să recunoască animalele din alte zone ale lumii și mediul lor de viață;
05: să asocieze corect operația cu rezultatul;

Strategii didactice:
Metode și procedee didactice: conversația euristică, explicația, demonstrația, exercițiul, 
problematizarea, jocul didactic
Mijloace didactice: prezentare PowerPoint, aplicațiile Wordwall;
Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual 
Bibliografie:

- Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Oana- O călătorie distractivă prin clasa 
pregătitoare, Caiet de creație, Editura Edu, Târgu-Mureș, 2016;

- Adina Grigore- Micul explorator- Editura Ars Libri, 2021;
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Link aplicații:
  https://wordwall.net/resource/3325209/adunari-si-scaderi-in-concentrul-0-10-fara-

trecere-peste-ordin
 https://wordwall.net/resource/8359011/roata-adunari-si-scaderi  
 https://wordwall.net/resource/5489446  
 https://wordwall.net/resource/11142831/mem/ghicitori-animale-din-jungl%c4%83  
 https://www.facebook.com/iboo.ro/videos/766443537429849/  
 https://www.didactic.ro/materiale-didactice/ghicitori-matematice-clasa-  

pregatitoare
 https://www.youtube.com/watch?v=3geZvZf3glI  
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ETAPELE
LECȚIEI

COMP
SPEC./ 

OB.
OP.

CONȚINUTURILE
ÎNVĂȚĂRII

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

Metode  și
procedee

Mijloace
didactice

Forme de 
organizare

1 Captarea 
atenției

CLR 1.1
O 1

Se  completează  calendarul  naturii,  iar  un
copil prezintă rubrica meteo.

Vom lucra pe panou:

1. Ce zi a săptămânii este astăzi?
2. Ce zi a fost ieri?
3. Ce zi va fi mâine?
4. Cum este vremea?
5.  În ce lună  suntem ?
6. Care sunt lunile de iarnă?
7. Ce anotimp urmează după iarnă ?
8. Care sunt lunile de primăvară?

Care  sunt  schimbările  care  se  produc  în
natură? Descrierea plantelor de primăvară şi
identificarea  unor  caracteristici  legate  de
mediul de viaţă (apă, aer, lumină, căldură).

Prezentarea unor animale din alte zone ale 
lumii

 https://wordwall.net/resource/  
11142831/mem/ghicitori-
animale-din-jungl%c4%83

Problemati
-zarea

Panou-
Calendarul

naturii

Laptop
Prezentare 

PPT

Frontal 

Frontal 

Capacitatea de a 
răspunde la 
întrebări 
referitoare la 
calendarul 
naturii
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2.Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor

Se anunța tema lecției și activitățile de 
învățare pe care le vor face: vor efectua 
probleme cu operații de adunare și scădere și
vor face cunoștință cu animale care trăiesc 
în alte zone ale lumii.

Explicația Laptop
Prezentare 

PPT

Frontal Capacitatea de a 
urmări 
explicațiile date

3. Dirijarea 
învățării MEM 1.1

O 2

CLR 1.3
O 1

MEM 5.1
O 2

MEM 5.1
O 2

Elevii vor lucra jocurile didactice în aplicați,
apoi vor rezolva problemele date.
*https://www.didactic.ro/materiale-
didactice/ghicitori-matematice-clasa-
pregatitoare

*https://www.youtube.com/watch?
v=3geZvZf3glI
 Animalele sălbatice îi provoacă pe elevi să
afle numele lor ajutându-se de inițialele altor
animale din diferite zone ale lumii.
Joc didactic:
  1.Pe un lac stăteau 4 broscuţe, dacă barza 
a mâncat una, câte mai sunt acum pe lac?

2.O gâscă avea 4 boboci. Mama a mai 
cumpărat 2. Câţi boboci are acum gâsca?

3.O găină avea 7 pui, 2 s-au rătăcit prin 
iarbă. Câţi pui au mai venit la găină ?

4.Pe o sârmă de rufe erau 8 rândunele. 
Două au zburat. Câte au mai rămas?

5.Pe o floare sunt 3 fluturi și mai vin 2. Câți 
fluturi sunt acum?

Conversați
a

euristică

Exercițiul 
Demonstra

ţia 

Jocul
didactic 

Demonstra
ția

Exercițiul

Problemati
zarea

Prezentare
PPT

Laptop

Aplicația 
Wordwall

Laptop
Prezentare 

PPT

Frontal 

Pe grupe

Frontal

Capacitatea de a 
urmări  ghicito-
rile prezentate

Capacitatea de a 
rezolva 
probleme
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MEM 1.1
O 3

*https://wordwall.net/resource/3325209/
adunari-si-scaderi-in-concentrul-0-10-fara-
trecere-peste-ordin

Joc didactic
*https://wordwall.net/reource/8359011/
roata-adunari-si-scaderi

Jocul
didactic 

Demonstra
ția

Exercițiul

Explicația

Individual
Capacitatea de a

asocia correct
operațiile cu
rezultatul în
jocurile din

aplicație

Obținerea 
performanței MEM 1.1

O 8

*https://wordwall.net/reource/8359011/
roata-adunari-si-scaderi

*https://wordwall.net/resource/5489446

Activitate recreativă- Colorează animalele 
din fișă. Se fac aprecieri, se acordă 
stimulente.

Explicația

Demonstra
ția

Exercițiul

Aplicația 
Wordwall

Laptop
Prezentare 

PPT
Fișe de 
lucru

Frontal Capacitatea de a 
colora 
corespunzător.

Capacitatea de 
autoevaluare
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SECVENȚĂ DIDACTICĂ 
-PROIECTARE- 

 

PROPUNĂTOR: Mîndrescu Iuliana Magdalena 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Dorohoi 

CLASA: I 

ARIA CURRICULARĂ:Matematică și științe 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Muncim, învățăm, ne jucăm! 

SUBIECTUL LECȚIEI: Componentele unei plante 

TIPUL LECȚIEI:   transmitere de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE:Matematică și explorarea mediului 

                                                 Comunicare în limba română 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:  

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare; 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau 
regularităţi din mediul apropiat; 
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COMPETENȚE INTEGRATE : 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

SCOPUL LECȚIEI: Formarea/dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din 
mediul înconjurător; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

O1 – Să rezolve exerciții de adunare și scădere în concentrul 0-10; 
O2 -  Să reconstituie imaginea plantei asamblând puzzle-ul dat; 
O2 – Să enumere părţile componente ale unei plante folosindu-se de suport vizual; 
O3 – Să explice rolul componentelor observabile la plante; 
O4 – Să identifice factorii de mediu care influențează creșterea și dezvoltarea plantelor; 
O5 -  Să precizeze importanța factorilor de mediu pentru creșterea și dezvoltarea plantelor; 

STRATEGIA DIDACTICĂ : inductivă 

 METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE : conversația introductivă, conversația euristică, explicația, 
problematizarea, jocul didactic; 
 

 MIJLOACE DIDACTICE:computer, internet,  aplicația Google Meet, aplicația https://im-a-puzzle.com , aplicația 
Wordwall, aplicația https://learningapps.org, aplicația https://screencast-o-matic.com/ 

 
 FORMA DE ORGANIZARE:frontal(activitate sincron)/individual(activitate asincron) 
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 BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE: 
 

 C. Bălan, C. Andrei, C. Voinea, N. Stan, Matematică și explorarea mediului, clasa I, EDP 

       https://im-a-puzzle.com/#/play?&ref=user/plantele_5U7ROzYr&difficulty=3&mode=12 

       https://wordwall.net/resource/6141390/rolul-structurilor-de-baz%c4%83-la-plant%c4%83 
       https://wordwall.net/resource/6848785/condi%c8%9biile-de-via%c8%9b%c4%83-ale-unei-plante 
       https://learningapps.org/display?v=pbcgg9krc20 

 

DESCRIEREA SECVENȚELOR PROIECTATE 
 

ETAPELE 
LECȚIEI 

COMPETEN
ȚE 

SPECIFICE/ 
OBIECTIVE 
OPERAȚION

ALE 

CONȚINUTURILE 

ÎNVĂȚĂRII 

ACȚIUNI ȘI OPERAȚII DE 
ÎNVĂȚARE 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode  şi      
procedee 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

1 CAPTAREA 
ATENȚIEI 

 

 

 

 

MEM 1.2 

O1, O2 

Întâlnirea are loc pe Meet. 
După ce îi voi saluta pe copii, voi 
partaja ecranul.  
 

Le propun elevilor să rezolve 
câteva adunări și scăderi pentru a 
realiza un puzzle: 

https://im-a-
puzzle.com/#/play?&ref=user/plan
tele_5U7ROzYr&difficulty=3&m
ode=12 

Elevii salută, pe rând, după 
regula stabilită. 
 
 
 
 
 
 
Elevii realizează puzzle-ul și 
descoperă o planta. 

 
 
 
 

conversația 
introductivă 

 
 
 
 
 
 
 

exercițiul 
conversația 

 
 
 

Computer 
 

Platforma 
Google 
Meet 

 
 
 
 

https://im-
a-

puzzle.co

 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 
 
 
 

Individual 
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Astfel se identifică imaginea unei 
plante 

euristică m 

2.ANUNȚAREA 
TEMEI ȘI A 
OBIECTIVELOR 

 

 Astăzi, la ora de matematică și 
explorarea mediului vom învăța 
lucruri noi despre plante. 
• Vom enumera părţile compo-

nente ale unei plante folosindu-
ne de suport vizual; 

• Vom  explica rolul componente-
lor observabile la plante; 

• Vom  identifica factorii de me-
diu care influențează creșterea și 
dezvoltarea plantelor și vom 
preciza importanța acestora; 

 

Elevii ascultă cu interes care 
sunt tema și obiectivele 
lecției. 

explicația Computer 
 

Platforma 
Google 
Meet 

 

Frontal 

3. DIRIJAREA 
ÎNVĂȚĂRII 

 
 
 
 
 
 

MEM 3.1 
O2 

 

Pentru început ne vom aminti 
împreună ce sunt plantele și care 
sunt părțile componente ale 
acestora.  
 

Elevii vor defini noțiunea de 
plantă.(Plantele sunt corpuri 
vii. Răsar, cresc, se hrănesc 
și respiră.) 
 
 
 
 
Observă imaginea recunosc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computer 
 
 

Platforma 
Google 
Meet 

 
 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 

111

https://im-a-puzzle.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEM 3.1 

O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se precizează rolul fiecărei părți 
componente a plantei: 
Rădăcina  
- fixează planta în pământ; 
- absoarbe apa și substanțele  
hrănitoare din sol; 
 
Tulpina 
susține frunzele, florile și fructele 
plantei; 
- conduce substanțele hrănitoare la 
frunze; 
Frunzele 
- prepară hrana, folosind lumina și 
căldura soarelui; 
- ajută plantele să respire și să 
transpire; 
- frunza este numită și ,,bucătăria 
plantei” 

structurile de bază la plante: 
rădăcină, tulpină, frunze, 
flori, fruct, semințe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii urmăresc explicațiile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii urmăresc explicațiile. 
 
 

conversația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

explicația 
 
 
 
 
 
 
 

explicația 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computer 
 

Platforma 
Google 
Meet 
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MEM 3.1 

O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEM 3.1 
O5 

 
Floarea 
- ajută planta să se înmulțească; 
- din ea se formează fructul cu 
semințe; 
 
Fructul  
- protejează semințele 
 
Semințele 

-încolțesc și dau naștere unei 
plante dacă ajung în pământ și au 
condiții prielnice; 
 
Pentru a verifica cunoștințele 
referitoare la rolul structurilor de 
bază la plante li se propune 
elevilor următorul joc:  
 
https://wordwall.net/resource/6141
390/rolul-structurilor-de-
baz%c4%83-la-plant%c4%83 
 

 
 
Sarcina jocului: 
Asociază componentele plantei cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii aleg răspunsul corect 
asociind componentele 
plantei cu rolul acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii își exprimă părerea în 
legătură cu cele două plante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jocul 
didactic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
problemati 
zarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://wor
dwall.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontal 
 
 
 
 

Frontal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
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MEM 3.1 
O4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rolul lor. 
 
Se prezintă două imagini: una cu o 
plantă fericită, cealaltă cu plantă 
tristă ofilită. 
 

 
Solicit elevilor să observe cele 
două plante  şi să precizeze de ce 
una e viguroasă, bine dezvoltată, 
iar cealaltă, nu. 
Ce îi lipsește plantei?  
De ce altceva mai are nevoie o 
plantă pentru a se dezvolta? 
 
Pentru a crește și a se dezvolta 
plantele au nevoie de lumină, apă, 
aer, căldură și sol fertil.  

Se propune elevilor următorul joc: 

https://wordwall.net/resource/6848
785/condi%c8%9biile-de-
via%c8%9b%c4%83-ale-unei-
plante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluzionează că pentru a 
se dezvolta armonios o 
plantă are nevoie de lumină , 
aer, căldură, apă și sol fertil. 
 
 
 
 
Elevii descoperă cuvintele 
care denumesc factorii de 
mediu necesari pentru 
dezvoltarea unei plante. 

 
 
 
 
 
 
 
conversația 
euristică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jocul 
didactic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wor
dwall.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
Frontal 

 
 
 

114

https://wordwall.net/resource/6848785/condi%c8%9biile-de-via%c8%9b%c4%83-ale-unei-plante
https://wordwall.net/resource/6848785/condi%c8%9biile-de-via%c8%9b%c4%83-ale-unei-plante
https://wordwall.net/resource/6848785/condi%c8%9biile-de-via%c8%9b%c4%83-ale-unei-plante
https://wordwall.net/resource/6848785/condi%c8%9biile-de-via%c8%9b%c4%83-ale-unei-plante
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/


Sarcina jocului: 

Descoperă cuvintele ce denumesc 
factorii de mediu care asigură 
dezvoltarea unei plante. 

 

 
ACTIVITATE  ASINCRON 
 Se recomandă pentru activitatea independentă completarea unui rebus accesând următorul link: 
https://learningapps.org/display?v=pbcgg9krc20 
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Folosirea unor metode interactive, în 
mediul online în lecția de științe

Secțiunea învățământ primar
Prof. învățământ primar Pasăre Daniela

Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava
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• Investigarea mediului înconjurător 
folosind instrumente şi procedee 
specifice.

• Rezolvarea de probleme din viaţa 
cotidiană valorificând achiziţiile 
despre propriul corp şi despre 
mediul înconjurător

COMPETENȚE GENERALE
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Obiectivele lecției :
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să :
O1      să identifice părțile componente ale plantei;
O2      să stabililească  stadiile de dezvoltare;
O3      să deseneze în PAINT;
O4      să înțeleagă căile prin care o plantă poate 
ajunge  la maturitate;             
Metodele interactive alese pentru desfășurarea 
acestei lecții în mediul online: brainstorming,
organizator grafic, metoda predării interactive 
(reciprocal teaching), joc de rol .

DESFĂȘURAREA LECȚIEI ONLINE
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI ONLINE
INVATAREA PRIN DESCOPERIRE
IN URMA VIZIONARII UNOR IMAGINI REFERITOARE LA STADIILE DE 
DEZVOLTARE ALE PLANTEI, ELEVII AU DESCOPERIT SINGURI ”DRUMUL 
SEMINTEI”
PRIN INVESTIGAȚIA PROPRIE A ELEVULUI CU SCOPUL DE A DOBÂNDI PRIN 
ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ DIRIJATA, CUNOSTINȚE NOI DIN DIFERITE 
SURSE DE INFORMAȚII ȘI DE A ÎNVAȚA ABILITĂȚI, DEPRINDERI, CAPACITAȚI. IN 
CONCLUZIE, DESCOPERIREA, RECONSTITUIREA ȘI EXPLICAREA 
FENOMENELOR ȘTIINȚIFICE PE BAZA INVESTIGATIEI DIRECTE A DIFERITELOR 
SURSE DE INFORMAȚII CONSTITUIE UN MOD DE ÎNVATARE CARE ESTE ÎN 
ACELAȘI TIMP ȘI CUNOAȘTERE ȘI ACȚIUNE.
CUVINTE CHEIE: METODE, EURISTICA, INVAȚAREA PRIN 
DESCOPERIRE, DESCOPERIRE DEDUCTIVĂ, DESCOPERIRE 
INDUCTIVĂ, DESCOPERIRE TRANSDUCTIVĂ, SITUAȚIE DE 
PROBLEMĂ.
IN CADRUL LECȚIEI S-A PUS ACCENT PE DESCOPERIREA ÎNVATARII CARE ARE 
DREPT EFECT CĂLĂUZIREA ELEVULUI PE O CALE CONSTRUCTIVĂ. CONDIȚIA 
NECESARĂ ESTE CA SITUAȚIA DE INVĂȚARE SĂ FIE BINE STRUCTURATĂ ȘI 
ADAPTATĂ PARTICULARITĂȚILOR DE VARSTĂ ALE CELUI CARE ÎNVATĂ, DAR ȘI 
CONȚINUTULUI DISCIPLINEI ȘTIINȚIFICE.

119



Recomandări metodice- pentru lecție în online
Sugestii pentru realizarea lectiei:

● După prezentarea imaginilor elevii au descoperit titlul lecției . Acest aspect a fost  
evidenţiat încă de la început prin prezentarea imaginilor sub formă de poveste.

Vom învăţa astăzi despre ,,DRUMUL SEMINȚEI”
Clasa este împărțită în cinci echipe, într-un mediu virtual. Am hotărât la începutul orei să 

constituim echipe noi pentru a permite interacțiunea elevilor în contexte variate de învățare. 
Ce este o plantă? 

Se realizează un brainstorming online, pe grupe (5 min) (pe platforma google classroom) 
Se deschide un jamboard. Elevii au posibilitatea de editare .Elevii vor fi invitați să scrie     
denumească plante, să cânte, să alcătuiască puzzler-uri.
● Metoda învățării –predării reciproce- În timpul  activității  elevii pot pune întrebări între ei, 

pot face câteva completări orale pentru a verifica nivelul de înțelegere a conţinutului lecţiei. 
Profesorul mediază și coordonează activitatea de punere a întrebărilor, care se face între 
elevi, frontal. Intervenția sa va fi doar atunci când trebuie să clarifice un anumit răspuns sau 
întrebare. Se facilitează astfel metoda învățării-predării reciproce (reciprocal teaching).
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Profesorul partajeză cerințe pe grupuri de lucru in timp ce elevii lucrează 
virtual. Se evaluează (printr-un emoticon), exercițiul sau intervine pentru a 
sprijini elevii care își pun întrebări. Elevii prezintă ce au lucrat. Profesorul 
prezintă câteva link-uri pentru ilustrarea ideii.
Ce nevoi au plantele? - Prezentare PowerPoint – Twinkl
https://www.twinkl.ro ›
Dezvoltarea plantelor - Wikipedia
https://ro.wikipedia.org › wiki › 
Dezvoltarea_plantelorhttps://www.youtube.com/watch?v=ZndVdjWeYEY
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DRUMUL SEMINȚEI
AM FOST ODATĂ MICĂ… UNII MI-AU SPUS CĂ SEMĂN CU O

LACRIMĂ DE BUCURIE. DE BUCURIE, DA, PENTRU CĂ REPREZINT
ÎNCEPUTUL UNEI NOI VIEȚI. M-AM TREZIT ÎNTR-O ZI ÎNVELITĂ ÎN
PLAPUMĂ DE HUM. RECUNOSC CĂ M-AM DAT GREU TREZITĂ, ÎNSĂ
CĂLDURA UNEI RAZE DE SOARE M-A FĂCUT SĂ DESCHID OCHII ȘI AM
RĂSĂRIT!
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Eram un firicel plăpând la început, dar îndrăzneț. Lumina și
căldura m-au mângâiat, apoi ploaia mi-a potolit setea și am crescut
văzând cu ochii.
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Eram deja mare! Copiii mă protejau: “Să nu-l rupi, Ana! E un
măr!” Și parcă am căpătat și mai mult curaj și am continuat să
cresc până ce, de pe ramurile mele tinere au mijit primele flori de
culoare alb-rozie ce bucurau cu parfumul lor sufletele oamenilor.
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Natura mi-a dat în continuare lumină și apă și m-a ferit de
grindină. Ușor, florile și-au scuturat petalele lăsând loc unor
ghemotoace mici și rotunde; erau primele mere! Vă dați seama?
Primele! Le-am hrănit cu seva din pământul în care, bine fixate,
îmi stăteau rădăcinile. Și merele au crescut hotărâte să fie cele mai
mândre din livadă.
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Devenisem cu adevărat mare pentru asta! Merele au crescut
parfumate de-ți venea să le mănânci pe loc! Nu s-au grăbit însă, să
fie consumate. Au așteptat până toamna, când zgomotul scărilor
metalice sunând parcă a clopoțel de școală nouă, anunțau
momentul mult așteptat: culesul!
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Toate merele au fost așezate cu grijă în lăzi; unele aveau să fie
savurate proaspete, altele în dulceată și deserturi delicioase, în
timp ce altele s-au așezat cuminți în borcanele cu compot, aliniate
soldătește pe rafturile din magazine. Ce se va întâmpla cu restul
semințelor…depinde și de voi.

Să aveți un drum la fel de fericit ca al meu!
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DEMERSUL DIDACTIC SINCRON ȘI ASINCRON ÎN  
PREDAREA ON-LINE

PLAN DE ACTIVITATE ON-LINE
Prof.înv.primar PASCAL LOREDANA - MARIA 

Noiembrie 2021 

CLASA : a III-a Step by Step

MATERIE: Matematică

UNITATEA TEMATICĂ: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul        
0  - 10 000

SUBIECTUL LECȚIEI: Aflarea termenului necunoscut 


OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:  
- CUNOȘTINȚE: Elevii vor fi capabili:

	 - să rezolve exerciții de adunare și scădere cu numere în concentrul 0-10 000

	 - să utilizeze corect limbajul matematic specific

	 - să afle termenul necunoscut la adunare și scădere

- ABILITĂȚI: Elevii vor fi capabili:


- să aplice un algoritm de calcul învățat anterior

	 - să utilizeze platforme educaționale pentru activitate on-line

	 - să utilizeze tabla interactivă

- ATITUDINI: Elevii vor fi capabili:

	 - să manifeste disponibilitate pentru rezolvarea sarcinilor de lucru propuse


EVALUARE: Activități de feedback- wizer.me

	 	   evaluare sumativă- Wordwall


INSTRUMENTE DIGITALE: 
Instrumente: Google Classroom, Google Meet, Platforma Wordwall, platforma 
wizer.me 
Resurse : aplicații Loom, Chatterpix Kids, Jamboard-uri dinainte pregătite
- sunt instrumente cu care elevii sunt deja familiarizați (Google Classroom, Google 

Meet, Platforma Wordwall)
- aplicațiile Loom și  Chatterpix Kids sunt noi pentru noi, dar mi s-au părut 

interesante  și ușor de folosit pentru elevii din ciclul primar 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ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ (SALUTUL, AGENDA ZILEI)
https://jamboard.google.com/d/
11FqHf5a8Sz9YfHojGUhRp5FFijU8IeG2XqX2DcwzK9E/edit?usp=sharing 

CAPTAREA ATENȚIEI: 
✓ Captarea atenției -  anunțarea  
temei, cu ajutorul Creionașului 
Magic, folosind aplicația 
Chatterpix Kids, aplicație cu 
ajutorul căreia putem ,,însufleți,, 
orice obiect, putem da voce 
animalelor, jucăriilor, etc.
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CONȚINUTUL LECȚIEI: 
Recapitularea terminologiei matematice, folosind platforma Wordwall


- link terminologie matematica WORDWALL

https://wordwall.net/play/25420/044/971


Reactualizarea cunoștințelor despre aflarea tremenului necunoscut se va face pe 
baza unui material creat folosind aplicația Loom


-  link video LOOM

https://www.loom.com/share/3e07ed06325b470088b5a80eec902c96
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 Pentru exersare se va folosi un Jamboard dinainte pregătit, cu exerciții din 
manual sau auxiliare deja inserate. Elevii vor lucra pe caietul  mic de matematică 
sau pe caietul special.


 Pentru activitatea de feedback, voi folosi platforma wizer.me .Elevii trebuie să 
trimită un mesaj prin care să exprime ce nu au înțeles/ ce li s-a părut dificil/ ce ar 
vrea să reluăm. 


- link wizer.me 

https://app.wizer.me/preview/OR5NQE
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ÎNCHEIEREA  LECȚIEI:  
Pentru verificarea atingerea obiectivelor lecției, voi folosi un joc -concurs creat 
folosind platforma Wordwall:

1. Sarcină de lucru: Alege rezultatul corect! Folosește opțiunea TIMP 
SUPLIMENTAR dacă vezi că nu te încadrezi în timp!
Un joc, având la bază un  set de 9 exerciții de adunare și scădere,cu timp limită- 
45 sec/ exercițiu cu puncte bonus, etc. Învățătorul trimite link-ul elevilor în 
Classroom, apoi primește imediat punctajele acestora. Jocul oferă feedback 
imediat, prin afișarea răspunsurilor corecte.
- link evaluare operații cu nr. 0- 10 000— concurs Wordwall

https://wordwall.net/play/25036/839/951


2. Sarcină de lucru: Adevărat sau fals!
Un joc, având la bază terminologia matematică, cu timp limită, cu puncte bonus, 
etc. Învățătorul trimite link-ul elevilor în Classroom, apoi primește imediat 
punctajele acestora. Jocul oferă feedback imediat, prin afișarea răspunsurilor 
corecte.
link evaluare termen  necunoscut -concurs Wordwall 

https://wordwall.net/play/25439/826/347
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Pentru trecerea de la un moment la altul (pregătirea materialelor, deschis 
culegere/manual la o anumită pagină) am folosit cântece ritmate, numărători 
muzicale, etc.  
De exemplu: Matematica e amica mea!
https://youtu.be/KHhUpZ7ZkYQ

RESURSE PENTRU ORELE ASINCRON


- Pentru orele  asincron de Științe, copiilor le pot fi atribuite sarcini care țin de 
urmărirea activității unor animale din rezervații/ parcuri naturale din toate colțurile 
lumii,  pe site-ul explore.org , sau folosind aplicația de pe telefon


- Pentru orele de Joc și mișcare se pot folosi filmulețe de pe youtube

colecția SPORT DE ACASĂ

- https://youtu.be/N6GaauP5JI4

- https://youtu.be/_8tCbLK-nOw

- https://youtu.be/JvlbN5QeQPY
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DEMERSUL DIDACTIC SINCRON ȘI ASINCRON ÎN  
PREDAREA ON-LINE

PLAN DE ACTIVITATE ON-LINE
Prof.înv.primar PASCAL LOREDANA - MARIA 

Noiembrie 2021 

CLASA : a III-a Step by Step

MATERIE: Matematică

UNITATEA TEMATICĂ: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul        
0  - 10 000

SUBIECTUL LECȚIEI: Aflarea termenului necunoscut 


OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:  
- CUNOȘTINȚE: Elevii vor fi capabili:

	 - să rezolve exerciții de adunare și scădere cu numere în concentrul 0-10 000

	 - să utilizeze corect limbajul matematic specific

	 - să afle termenul necunoscut la adunare și scădere

- ABILITĂȚI: Elevii vor fi capabili:


- să aplice un algoritm de calcul învățat anterior

	 - să utilizeze platforme educaționale pentru activitate on-line

	 - să utilizeze tabla interactivă

- ATITUDINI: Elevii vor fi capabili:

	 - să manifeste disponibilitate pentru rezolvarea sarcinilor de lucru propuse


EVALUARE: Activități de feedback- wizer.me

	 	   evaluare sumativă- Wordwall


INSTRUMENTE DIGITALE: 
Instrumente: Google Classroom, Google Meet, Platforma Wordwall, platforma 
wizer.me 
Resurse : aplicații Loom, Chatterpix Kids, Jamboard-uri dinainte pregătite
- sunt instrumente cu care elevii sunt deja familiarizați (Google Classroom, Google 

Meet, Platforma Wordwall)
- aplicațiile Loom și  Chatterpix Kids sunt noi pentru noi, dar mi s-au părut 

interesante  și ușor de folosit pentru elevii din ciclul primar 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ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ (SALUTUL, AGENDA ZILEI)
https://jamboard.google.com/d/
11FqHf5a8Sz9YfHojGUhRp5FFijU8IeG2XqX2DcwzK9E/edit?usp=sharing 

CAPTAREA ATENȚIEI: 
✓ Captarea atenției -  anunțarea  
temei, cu ajutorul Creionașului 
Magic, folosind aplicația 
Chatterpix Kids, aplicație cu 
ajutorul căreia putem ,,însufleți,, 
orice obiect, putem da voce 
animalelor, jucăriilor, etc.
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CONȚINUTUL LECȚIEI: 
Recapitularea terminologiei matematice, folosind platforma Wordwall


- link terminologie matematica WORDWALL

https://wordwall.net/play/25420/044/971


Reactualizarea cunoștințelor despre aflarea tremenului necunoscut se va face pe 
baza unui material creat folosind aplicația Loom


-  link video LOOM

https://www.loom.com/share/3e07ed06325b470088b5a80eec902c96
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 Pentru exersare se va folosi un Jamboard dinainte pregătit, cu exerciții din 
manual sau auxiliare deja inserate. Elevii vor lucra pe caietul  mic de matematică 
sau pe caietul special.


 Pentru activitatea de feedback, voi folosi platforma wizer.me .Elevii trebuie să 
trimită un mesaj prin care să exprime ce nu au înțeles/ ce li s-a părut dificil/ ce ar 
vrea să reluăm. 


- link wizer.me 

https://app.wizer.me/preview/OR5NQE
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ÎNCHEIEREA  LECȚIEI:  
Pentru verificarea atingerea obiectivelor lecției, voi folosi un joc -concurs creat 
folosind platforma Wordwall:

1. Sarcină de lucru: Alege rezultatul corect! Folosește opțiunea TIMP 
SUPLIMENTAR dacă vezi că nu te încadrezi în timp!
Un joc, având la bază un  set de 9 exerciții de adunare și scădere,cu timp limită- 
45 sec/ exercițiu cu puncte bonus, etc. Învățătorul trimite link-ul elevilor în 
Classroom, apoi primește imediat punctajele acestora. Jocul oferă feedback 
imediat, prin afișarea răspunsurilor corecte.
- link evaluare operații cu nr. 0- 10 000— concurs Wordwall

https://wordwall.net/play/25036/839/951


2. Sarcină de lucru: Adevărat sau fals!
Un joc, având la bază terminologia matematică, cu timp limită, cu puncte bonus, 
etc. Învățătorul trimite link-ul elevilor în Classroom, apoi primește imediat 
punctajele acestora. Jocul oferă feedback imediat, prin afișarea răspunsurilor 
corecte.
link evaluare termen  necunoscut -concurs Wordwall 

https://wordwall.net/play/25439/826/347


138

https://wordwall.net/play/25036/839/951
https://wordwall.net/play/25439/826/347


 

Pentru trecerea de la un moment la altul (pregătirea materialelor, deschis 
culegere/manual la o anumită pagină) am folosit cântece ritmate, numărători 
muzicale, etc.  
De exemplu: Matematica e amica mea!
https://youtu.be/KHhUpZ7ZkYQ

RESURSE PENTRU ORELE ASINCRON


- Pentru orele  asincron de Științe, copiilor le pot fi atribuite sarcini care țin de 
urmărirea activității unor animale din rezervații/ parcuri naturale din toate colțurile 
lumii,  pe site-ul explore.org , sau folosind aplicația de pe telefon


- Pentru orele de Joc și mișcare se pot folosi filmulețe de pe youtube

colecția SPORT DE ACASĂ

- https://youtu.be/N6GaauP5JI4

- https://youtu.be/_8tCbLK-nOw

- https://youtu.be/JvlbN5QeQPY
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PROIECTAREA UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – RESURSE DIGITALE 
Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a 

Prof. înv. primar Șerban Camelia-Elena 
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Unitatea de învăţare - Numerele naturale în concentrul 0-1000. Medii de viață 
Perioada: S2 - S5 (4 săptămâni)  

Ziua 

Compe 
tenţe 

specifice 
Activităţi de învăţare 

Detalieri de conţinut 
Resurse materiale  

şi procedurale 
Evaluare 

1. 
Luni 

 
 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 

de la 0 la 1 000 
- Numirea, citirea şi scrierea numerelor naturale în 

concentrul 0 - 1 000 
- Aflarea unui număr/unor numere, respectând 

anumite condiţii 
- Numărări cu paşi de numărare indicaţi 
- Identificarea succesorului şi predecesorului unui 

număr dat 
- Aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a 

numerelor date 

● Formarea, 
citirea şi scrierea 
numerelor 
naturale de la 0 
la 1 000 
  

 
 
 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea de poziţionare  
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia euristică, exerciţiul 
Web:  
https://www.youtube.com/watch?v
=OFIsI-OIKMQ  
https://wordwall.net/ro/resource/6429
775/formarea-numerelor-de-la-0-la-
1000  

Evaluarea 
comportament
ului,  
a participării la 
activităţile 
propuse 
Observarea 
comportament
ului la oră.  
 

2. 
Marţi 

3. 
Mier-
curi 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 

de la 0 la 1 000 
- Numirea, citirea şi scrierea numerelor naturale în 

concentrul 0 - 1 000 
- Aflarea unui/unor numere, respectând anumite 

condiţii 
- Numărări cu paşi de numărare indicaţi 
- Identificarea succesorului şi predecesorului unui 

număr dat 
- Aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a 

numerelor date 

● Formarea, 
citirea şi scrierea 
numerelor 
naturale de la 0 
la 1 000 

 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, culegeri de 
exerciţii si probleme, caietul elevului 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul, demonstraţia  
 
Web: 
https://app.wizer.me/preview/R8AT5N  

Aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor.  
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4. 
Joi 

 
 
 
 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Forme de relief  
- Observarea unor imagini care reprezintă diferite 

forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) 
- Identificarea formelor de relief din imaginile 

prezentate  
- Formularea unor enunţuri cu ajutorul termenilor: 

munte, deal, câmpie 
- Ghicitori, jocuri cu numere  
- Numirea plantelor şi animalelor care se găsesc în 

zona de munte, deal şi câmpie 

● Forme de relief  Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia euristică, exerciţiul, 
problematizarea 
 
Web:  
https://view.livresq.com/view/60804c
efd9ae8a0007e1bd66/#mun%C8%9Bi  
https://wordwall.net/ro/resource/6297
510/forme-de-relief-clasa-a-ii-a 

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse 
Aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor 

 
5. 

Vineri 
 

6. 
Luni 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000  
● Compararea şi ordonarea numerelor naturale de 

la 0 la 1 000 
- Selectarea numerelor după un criteriu dat 
- Aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a 

unor numere date 
- Completarea unor şiruri crescătoare/ 

descrescătoare cu numere lipsă 
- Identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir 
- Citirea unor grafice despre formele de relief 

● Formarea, 
citirea şi scrierea 
numerelor 
naturale de la 0 
la 1 000 

 
 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea de poziţionare  
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia euristică, exerciţiul 
Web: 
https://view.livresq.com/view/5f205b8c
848b0fb7a161e62e/  
https://wordwall.net/ro/resource/2482
3891/mem/compararea-numerelor-0-
1000  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 
Observarea 
comportament
ului la oră. 
 

7. 
Marţi 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Medii de viaţă din ţara noastră 
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare 

plantelor şi animalelor 
- Investigarea condiţiilor de viaţă a animalelor/ 

plantelor pe baza vizionării unor scurte filme 
- Investigarea unui mediu de viaţă natural/artificial 

pentru a identifica animalele şi plantele  
- Colectarea de date referitoare la condiţiile de 

viaţă ale plantelor şi animalelor  
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre animale şi 

plante 
- Completarea unor tabele cu informaţii despre 

● Medii de viaţă 
din ţara noastră 

 
 
 
 
 
 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea de poziţionare  
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul 
 
Web:  
https://www.youtube.com/watch?v=1
X6NFfnirLs  
 
  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 
Aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor. 
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animale şi mediile lor de viaţă  

8. 
Mier-
curi 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Delta Dunării 
- Recunoaşterea în desene/imagini a Deltei Dunării 
- Investigarea animalelor/plantelor din Delta 

Dunării pe baza vizionării unor scurte filme 
- Identificarea/recunoaşterea animalelor şi 

plantelor care trăiesc în Delta Dunării 
- Colectarea de date referitoare la plantele şi 

animalele din Delta Dunării 
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre animalele 

şi plantele din Delta Dunării 

● Delta Dunării 
 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, culegeri de 
exerciţii si probleme, caietul elevului 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul, demonstraţia  
Web: 
https://cunoastetitara.md/curiozitati-
despre-delta-dunarii/  

Aflarea 
termenului 
necunoscut.  
Efectuarea 
probei la 
adunare şi 
scădere. 
  

9. 
Joi 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 
 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Marea Neagră  
- Recunoaşterea în desene/imagini a Mării Negre 
- Investigarea animalelor/plantelor din Marea 

Neagră pe baza vizionării unor scurte filme 
- Identificarea/recunoaşterea animalelor şi 

plantelor care trăiesc în Marea Neagră 
- Colectarea de date referitoare la plantele şi 

animalele din Marea Neagră 
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre animalele 

şi plantele din Marea Neagră 

● Marea 
Neagră 

 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia euristică, exerciţiul, 
problematizarea 
Web: 
https://www.youtube.com/watch?v=j3
Nn9f-ntHQ  
 

Aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor. 
Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 

10. 
Vineri 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1. 6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Şiruri de numere naturale 
- Completarea unor şiruri cu numerele naturale 

care lipsesc, respectând paşii de numărare 
- Descoperirea regulii de compunere a unor şiruri 

de numere naturale 
- Crearea unor şiruri de numere naturale 

● Şiruri de numere 
naturale 

 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul, problematizarea, 
jocul didactic  
Web:https://www.liveworksheets.com
/hf1264470em  

Aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor. 
Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 
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11. 
Luni 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Pădurea  
- Identificarea condiţiilor de viaţă necesare 

plantelor şi animalelor care trăiesc în pădure 
- Investigarea animalelor/plantelor din pădure pe 

baza vizionării unor scurte filme 
- Investigarea unui mediu de viaţă natural/artificial 

pentru a identifica animalele şi plantele  
- Colectarea de date referitoare la plantele şi 

animalele din pădure  
- Identificarea relaţiilor de hrănire dintre animale şi 

plante în pădure 

● Pădurea 
 

 
 
 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea de poziţionare  
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia euristică, exerciţiul 
Web: 
https://wordwall.net/ro/resource/704
0286/p%C4%83durea-mediu-de-
via%C8%9B%C4%83  
https://wordwall.net/ro/resource/6702
309/medii-de-via%C8%9B%C4%83-
p%C4%83durea  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 
Observarea 
comportament
ului la oră. 

12. 
Marți 

13. 
Mier-
curi 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Șiruri  numerice 
● Medii de viaţă din alte zone ale lumii. Deșertul. 

Polul Nord şi polul Sud  
- Investigarea unui mediu de viaţă natural/artificial 

pentru a identifica animalele şi plantele  
- Culegerea unor informaţii/curiozităţi din lumea 

animalelor 
- Completarea unor tabele cu plante şi animale din 

mediile de viaţă din imagini 
- Identificarea unor acţiuni care pot produce 

poluarea unor medii de viaţă 

● Medii de 
viaţă din 
alte zone 
ale lumii. 
Deșertul. 
Polul Nord 
şi Polul Sud  

 
 
 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea de poziţionare  
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul 
Web:  
https://www.youtube.com/watch?v=G
cndv0gtwMc  
https://www.youtube.com/watch?v=21
X2t71MEyQ  
https://www.didacticus.com/2014/03/
medii-de-viata-desertul.html 
https://wordwall.net/ro/resource/8053
723/medii-de-
via%c8%9b%c4%83/de%c8%99ertul  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 
Efectuarea 
sarcinilor de 
lucru.. 

14. 
Joi 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000 
- Rotunjirea la sute/zeci/unităţi a numerelor date 
- Identificarea unor numere care rotunjite dau un 

număr indicat 
- Identificarea unor numere care respectă condiţiile 

date 
- Completarea axei numerelor naturale 

● Rotunjirea 
numerelor 
naturale de la 0 
la 1 000 

 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, culegeri de 
exerciţii si probleme, caietul elevului 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul, demonstraţia  
Web: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y
7jCN-xTmqU  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 
Aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor.  
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15. 
Vineri 
 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 
 
 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Nevoi de bază ale viețuitoarelor 
● Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1 000 
- Rotunjirea la sute/zeci/unităţi a numerelor date 
- Identificarea unor numere care rotunjite dau un 

număr indicat 
- Identificarea unor numere care respectă condiţiile 

date 
- Completarea axei numerelor naturale 
- Completarea unor tabele cu informaţii despre 

viețuitoare și mediile lor de viaţă 

● Nevoi de bază 
ale 
viețuitoarelor 

 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia euristică, exerciţiul, 
problematizarea 
Web: 
https://wordwall.net/ro/resource/4120
447/nevoile-de-baza-ale-vietuitoarelor  
https://prezi.com/g_ndouts1fio/nevoi-
de-baza-apaaerhrana/  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 

16. 
Luni 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1. 6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Să exersăm! 
- Identificarea numerelor care respectă condiţiile 

date 
- Alegerea variantelor corecte 
- Completarea unor rebusuri despre medii de viață 

studiate. 

 
● Să exersăm! 

 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul, problematizarea, 
jocul didactic  
Web: 
https://www.liveworksheets.com/ta126
9660dm  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 
Aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor. 
 

17. 
Marți 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Să exersăm! 
- Identificarea numerelor care respectă condiţiile 

date 
- Alegerea variantelor corecte 
- Completarea unor rebusuri despre medii de viaţă, 

animale şi plante din diferite medii de viaţă 

● Să exersăm! Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea de poziţionare  
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia euristică, exerciţiul 
Web: 
https://wordwall.net/ro/resource/3385
047/numerele-naturale-0-1000  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse 
Observarea 
comportament
ului la oră.  

18. 
Mier-
curi 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Evaluare 

● Evaluare  
 
 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea de poziţionare  
Resurse procedurale: explicaţia, 

Completarea 
fişelor de 
evaluare  
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3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 

 conversaţia, exerciţiul 
Web: 
https://www.liveworksheets.com/dn1
180913nn  

19. 
Joi 

 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Vreau să ştiu mai mult! 
- Activităţi de remediere/dezvoltare în funcţie de 

rezultatele obţinute la test 
 
 

● Vreau să 
ştiu mai 
mult! 

 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, culegeri de 
exerciţii si probleme, caietul elevului 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia, exerciţiul, demonstraţia  
Web: 
https://wordwall.net/ro/resource/5550
987/recapitulare-numerele-0-1000  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 
Aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor. 

20. 
Vineri 
 

MEM: 
1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 
1.6; 3.1; 
3.2; 4.1; 
4.2; 5.1; 
5.2 
 
 

MEM: Numerele naturale de la 0 la 1 000 
● Vreau să ştiu mai mult! 
- Activităţi de remediere/dezvoltare în funcţie de 

rezultatele obţinute la test 
 

● Vreau să 
ştiu mai 
mult! 

 
 

Resurse materiale: manualul 
tipărit/digital, fişe de lucru, 
numărătoarea 
Resurse procedurale: explicaţia, 
conversaţia euristică, exerciţiul, 
problematizarea 
Web: 
https://wordwall.net/ro/resource/181
89244/medii-de-viata  
https://academiaabc.ro/2021/10/15/fi
sa-de-lucru-numerele-naturale-0-1000-
clasa-a-ii-a/  

Evaluarea 
comportament
ului, a 
participării la 
activităţile 
propuse. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
1. https://digital.educred.ro  
2. https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2021/02/Ghidpracticderesurseeducationalesidigitalepentruinstruireonline.pdf  
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Școala Gimnazială ,,Spiru Haret,, Dorohoi 
 

Schiță de proiect de lecție-format ERR 
 

Disciplina: Geografie, clasa a IV-a 
Unitatea de învățare: România – Geografie generală 
Subiectul: Marile unități geografice ale României - caracteristici generale 
Tipul lecției: recapitulare 
Competențe specifice: 
1.3 – utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute; 
3.1 - identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă; 
Obiective: O1 -  să denumească marile unităţi de relief de pe teritoriul ţării noastre; 
       O2 -  să identifice pe hartă fiecare formă de relief;  

      O3 -  să prezinte principalele caracteristici ale formelor de relief; 
      O4 – să realizeze un organizator grafic/hartă mentală a informațiilor. 

Strategia didactică: 
a. Resurse procedurale: conversația, observația, Turul galeriei, aplicația  COGGLE 
b. Mijloace didactice: manual, caiet,  harta fizică a României, laptop, videoproiector, coli de 

flipchart 
c. Forme de organizare: frontală, pe  echipe 
d. Resurse temporale: 45 minute 
e. Resurse umane: 29 elevi 

 
Motivaţie: 

Lecția este valoroasă pentru că le dezvoltă elevilor capacitățile de receptare a 
mesajelor, de exprimare corectă şi expresivă, de organizare/ structurare a informațiilor, făcȃnd 
apel la operațiile specifice gȃndirii critice. Elevii vor valorifica cunoştințele însuşite în lecțiile 
anterioare de geografie, dar și din cadrul altor discipline, pentru a afla mai multe informații 
despre țară  şi pentru a crea diverse contexte de comunicare.   

Modul de structurare a activității îi pune pe copii în situaţia de a învăţa împreună, unii 
de la alţii, în colaborare.  
 
Condiţii prealabile: deprinderi de lucru echipă, de comunicare 

 
Desfășurarea activității: 

I. EVOCARE 

Se reactualizează planului de recapitulare realizat ora trecută. 
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II. REALIZAREA SENSULUI 
 

Se parcurg primele etape ale metodei Turul galeriei.   
Elevii sunt împărțiți în trei echipe. Fiecare echipă  va  realiza o  scurtă prezentare a 

unei mari unități de relief: munții, dealurile și podișurile, câmpiile și Delta Dunării. În cadrul 
echipei, elevii se vor sfătui cum vor fi repartizate  sarcinile de lucru astfel încât să se 
încadreze în timp.  

Structura prezentării este unitară pentru toate formele de relief. Fișa  realizată conține 
un plan de lucru și o ,,hartă oarbă,, pe care elevii vor localiza marile unități de relief cu 
ajutorul culorilor convenționale. 

Se afișează lucrările. 
 

III. REFLECȚIE 
 

Raportorul fiecărei echipe va prezenta lucrarea realizată, informații despre o anumită 
formă de relief, iar un coechipier va localiza pe hartă unitățile de relief prezentate.  

Se face ,,turul galeriei,,.  Elevi vor analiza lucrările celorlalte echipe, vor formula 
întrebări, vor solicita informații suplimentare. 

Apoi, fiecare echipă își va revizui lucrarea, o va completa, dacă e cazul. 
Concomitent, fiecare echipă notează cu ajutorul aplicației Coggle informaţiile 

importante. 
Marile unităţi de relie ale României: 
 Munţii Carpaţi; 
 Subcarpatii, Dealurile de Vest, Podişul Moldovei, Podişul Dobrogei, Podişul Getic, 

Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Podișul Mehedinți; 
 Câmpia Română, Câmpia de Vest; 
 Delta Dunării 

Print screen aplicația COGGLE 
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Modalități de evaluare   
Se vor utiliza  metode complementare de evaluare:  

-observarea sistematică a elevilor  pe parcursul activității, utilizănd o listă de 
control/verificare cu privire la atitudinea elevului față de sarcina de lucru; 
-autoevaluarea si interevaluarea colegială în etapa de reflecție are rolul de a depista lacunele 
proprii sau pe ale colegilor, ceea ce costituie un prim pas pe drumul conștientizării 
competențelor într-un mod independent. 
 
Deschideri către alte discipline: 
Joc și mișcare 

1. Joc – Poștașul geograf  
Un copil va juca rolul poștașului care va da unei grupe  scrisori cu indicatii pentru 
recunoasterea unei unitati de relief. (Exemplu: Se află în centrul țării si este inconjurata de 
munti) 

Dacă grupa a dat răspuns corect, desemnează un copil care va prelua rolul de poștaș și jocul 
continuă. 

2. www.geogra .ro 

 

Bibliografie: 

Programa şcolară pentru clasa a IV –a, Geografie  

Constantin Cucos, Pedagogie, Ed Polirom,2006 

www.geogra .ro 
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NUMELE AUTORULUI: Ujeniuc Veronica 
 Școala Creștină Filadelfia Suceava 
Secțiunea: Învățământ primar 
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  Am învățat 
tot alfabetul! 
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Mulțumesc! 
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Școala Gimnazială nr.8 Suceava
Prof.înv.primar :Vartolomei Lăcrămioara
Clasa: I
DISCIPLINA: Matematica și Explorarea mediului
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La Polul Sud
SUBIECTUL: Călătoria unui pinguin
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COMPETENȚE SPECIFICE
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent

la numărare
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi 

a lungimilor 
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate 
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare

cunoscute 
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente

familiare
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1.Pinguinii curioşi, ne salută bucuroşi.

În hăinuţele curate, albe, cu negru pe  spate.

Dau din cap şi aripioare și ţopăie din picioare 

Noi trăim la Polul Sud, unde–i frig și veșnic ud.

Ne hrănim cu peștișori, mai mici sau mai mărișori

CAPTAREA ATENȚIEI

Se citește poezia. Se observă cuvintele
subliniate.
-discuții
Ce sunt pinguinii? Unde trăiesc ?
E cald sau frig în țara lor?
Trăiesc singuri?
https://wordwall.net/resource/29790365

Invitatul nostru , pinguinul Willy
dorește să pornească într-o călătorie
în jurul lumii. Pentru a-i îndeplini
dorința , trebuie să-l ajutăm la o 
serie de provocari.

Se creează cadrul simbolic necesar activității.
Provocarea 1
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Citim și completăm versurile:
PE ÎNTINDEREA   DE .....................
DIN..................................ÎNDEPĂRTAT
VINE-UN ...........................AGALE
CU ................................NEGRU ÎMBRĂCAT
( SUDUL, PINGUIN, GHEAȚĂ, FRAC)

PRINTRE SLOIURILE .................
EL PĂȘEȘTE ........................,
PARE UN SAVANT ......................,
DE GÂNDURI ..............................

(BĂTRÂN, ALBE, PREOCUPAT, 
LEGĂNAT)

Provocarea 2
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Completăm casetele :
-trunchi
-cioc
-aripi
-picioare
-ou

Provocarea 3
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1.Ordonează :
a)  crescător numerele:
54, 27, 11, 46, 33, 70, 61, 89
.......................................................................
b) descrescător numerele 
23, 95, 7, 34, 56, 32, 78
.......................................................................
2. Scrie vecinii numerelor:

....100.....            ......  41........

....  80......           ....... 53.......

Pentru a ajunge la Polul Sud , Pinguinul Willy este provocat cu 
exerciții matematice:

Provocarea 4
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Calculând următorul exercițiu, veți afla cât poate 
cântări pinguinul imperial:
100 - 70= .....
Voi stiți  câte kg aveți?

Știați că pinguinul imperial este un excelent 
înotător?
Calculând, veți afla cu câți metri pe secundă 
înoată?
90 - 86= 

Provocarea 5

Provocarea 6
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DESCOPERĂ NUMERELE:

30

45

Provocarea 7
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https://wordwall.net/resource/30144080

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR
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Călătoria pinguinului s-a încheiat cu succes.                                           
Visul lui s-a împlinit.

-APRECIERI
-RECOMANDARE:- filmul “Pingu, ca bucatar”

https://www.24horas.cl/tendencias/salud-bienestar/penguinday-como-se-
celebra-el-dia-del-pinguino-en-el-mundo-1907242

Pinguinul Willy- cantec
https://www.youtube.com/watch?v=XlLPBeCsxU
A&ab_channel=DanielSibisan

ÎNCHEIEREA  ACTIVITĂȚII:

INSTRUMENTE DIGITALE:
Google Classroom, Google Meet, 
Platforma Wordwall, Jamboard
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ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
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SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI REFERATE
Ediția a XV-a, online asincron

”EDUCAȚIA DIGITALĂ ȘI FORMAREA DE COMPETENȚE RELEVANTE” 

„Învăț să fac față provocărilor” – Proiect didactic

Secțiunea – Învățământ gimnazial

Autor - profesor Andronic Aurica Mihaela

Unitatea de învățământ : Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan”  Pârteștii de Jos

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală

Clasa: a VIII-a

Domeniul de conținut: Dezvoltare socio - emoțională

Tema: „Învăț să fac față provocărilor”

Tipul lecției: dezvoltarea unor abilități comportamentale și de comunicare
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Competențe generale:

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare

Competențe specifice:

2.1. Manifestarea unor forme simple de autocontrol și autoreglare 

2.2. Negocierea conflictelor prin diferite tehnici de comunicare 

Obiective operaționale:

La sfârșitul activității didactice, elevii vor fi capabili:

O. 1 Să conștientizeze utilizarea adecvată a abilităților de comunicare, neîncălcând drepturile celorlalți;

O. 2 Să recunoască modalitățile de evitare a situațiilor conflictuale;

O. 3 Să își exprime punctele de vedere direct și deschis, cu încredere, fără anxietate;

O. 4 Să identifice modalitățile de dezvoltare a încrederii în sine, demonstrând și respect pentru ceilalți.
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Tehnici de instruire: 

Metode și strategii: activ - participative, exercițiul de spargere a gheții, descoperirea, problematizarea, demonstrația, 

jocul de rol, conversația, munca în echipă.

Resurse materiale: Flipchart/foi, marker(e), fișe de lucru, creioane colorate, carioca, lipici,  petale  și frunze 

decupate, panouri, foi de desen, plicuri, PC, video-proiector.

Forme de evaluare: activitate de muncă independentă, în grup, observare sistematică, analiza răspunsurilor;

Modalități de organizare a activității: frontal, individual, pe grupe.

Organizarea clasei: se vor aranja băncile pentru a se facilita activitatea pe grupe. Elevii vor avea sarcini pe care le 

vor efectua atât individual, cât și pe grupe. 

Bibliografie:

Apopei A, Farcaș G. A. Acatrinei D., Dirigintele, antrenor de zbor – Ghid de călătorie prin...diriginție, Editura Spiru 

Haret

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Consiliere%20si%20dezvoltare%20personala/Uy5DLiBDRCBQUkVTUyBT/
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Motto: „Îndrăznește să devii ceea ce ești. Există  posibilități  minunate în fiecare ființă. 

Convinge-te de forța ta. Să știi să spui mereu fără încetare: ”Nu depinde decât de mine!”  (Andre Gide)

Organizarea clasei Verificarea prezenței și a modului în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea activității.

Crearea stării afectiv-emoționale

Se captează atenția elevilor printr-un exercițiu introductiv de spargere a gheții – fiecare elev primește un fulg pe care trebuie să 

noteze un element descoperit de el despre provocare. Se citesc noțiunile notate pe fulg (pentru cele ce se repetă se ridică fulgul 

sus), apoi se lipesc pe tablă.

Activitățile specifice temei

Activitatea 1. Pentru a face față provocărilor de azi și a susține visele de mâine e nevoie de mai multe calități și asumare de 

responsabilități mai mari. Foarte important este să cunoaștem diverse abilități de evitare a conflictelor și să ținem cont de ceea 

ce putem realiza dacă avem încredere în noi înșine. Anunțarea temei și a obiectivelor: „Învăț să fac față provocărilor” 

Activitatea 2. Se face precizarea că activitatea va continua pe 4 grupe de câte 6 elevi și li se vor da cazuri concrete, elevii 

având sarcina de a identifica și a soluționa cerința din fișa anexă timp de 3-5 minute și apoi, într-un minut, să prezinte în plen 

rezultatele muncii în echipă.

Activitatea 3. Fiecare element cheie, ce simbolizează tehnici de evitare a unei provocări, evidențiat în urma discuției colective 

după fiecare prezentare, va fi notat pe panoul din fața clasei.
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Evaluarea. 

a) Exercițiu de reflecție: se propune elevilor să se supună, din când în când, unei analize asupra stimei lor de sine, pentru ca fiecare elev să 

dobândească mai mare încredere în sine, să fie sigur pe sine, să-și formeze o imagine de sine adecvată, să fie mulțumit de sine. Se precizează 

elevilor că este important să devenim ceea ce suntem cu adevărat și pentru asta să conștientizăm ceea ce înseamnă acceptarea responsabilității 

pentru alegerile făcute, autocunoașterea, autoacceptarea și, nu în ultimul rând, motivația pentru schimbare – evitarea sau acceptarea tuturor 

provocărilor vieții.

b) Joc lingvistic („E-ul puzzle” - exercițiu metaforic): Găsiți pentru fiecare literă a cuvântului PROVOCARE corespondentul unei trăsături 

pozitivi specifice unui individ ce evită/soluționează o provocare.                                              
P –

R –

O -

V –

O –

C –

A –

R –

E –

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/joc-lingvistic

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/anexa-joc-lingvistic

Tema acasă. Provocare: Încercați ca, până la următoarea oră de dirigenție (joia viitoare), să evitați orice formă de conflict cu părinții

voștri.
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ANEXE

Grupa nr 1

I. Citiți cu atenție textul de mai jos:

Cinci prieteni sunt la plimbare prin oraș. Din întâmplare, se întâlnesc cu mama uneia din fete, ieșită la aer cu cățelul și cu o colega de serviciu.

Când dă ochii cu fiica sa, devine extrem de agitată și reacționează astfel:

- Uite la tine cum arăți! Te-ai uitat în oglindă înainte de a ieși din casă?

-...!!!!!

- Așa trebuie să arate o fată de vârsta ta? Machiată! Îmbrăcată și împopoțonată ca o .....!

- Dragă, continuă mama, adresându-se colegei ei, știi tu ce reprezintă copilul ăsta pentru mine? Un rucsac plin cu bolovani pe care-l car în spate

de ani de zile!

II. Răspundeți cât mai precis la solicitările următoare:

1. Ce credeți că a simțit fata în urma apostrofării?.

2. Analizați în câteva cuvinte reacția mamei. 

3. Cum v-aţi ajuta prietena să treacă peste un asemenea moment?

4. Cum se poate atenua starea conflictuală dintre fiică și mamă?

Grupa nr. 2

JOC DE ROL:

Cinci dintre elevii clasei, care fac parte din același grup de prieteni, își propun să chiulească de la ora de matematică pentru a merge la o

sală de jocuri unde să continue un joc în rețea, să poată fuma și să servească o cafea. Toți cei cinci înaintează propunerea unui al șaselea coleg.

Simulați cel puțin cinci variante/metode de convingere a colegului.
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Grupa  nr. 3

JOC DE ROL:

Cinci dintre elevii clasei, care fac parte din același grup de prieteni, își propun să chiulească de la ora de matematică  

pentru a merge la o sală de jocuri unde să continue un joc în rețea și să poată fuma. Toți cei cinci înaintează propunerea unui al 

șaselea coleg.

Alegeți un reprezentant al echipei care trebuie să simuleze comportamente de evitare/refuz a provocării lansate de cei cinci 

colegi.

Grupa  nr. 4

I.Citiți cu atenție textul de mai jos:

Mă numesc Felicia și am 17 ani. Am fumat prima țigară la vârsta de 13 ani, iar acum fumez cam un pachet pe zi. Mă simt 

rău când nu fumez și consider că fumatul este o relaxare. Acum trei zile, mi-a dat întâlnire un băiat pe care îl admir de multă 

vreme. E drăguț, inteligent, cred că și el mă place pe mine, dar știu că nu fumează. De fapt, l-am auzit spunând cuiva că ”fumatul 

este o mare prostie pe care o poate face cineva”. Mie nu mi-a spus-o, dar mă tem că o va face sau poate că fumatul ar fi un motiv 

să nu dorească să ne mai întâlnim. Încă nu am fumat în fața lui, dar mă gândesc, oare nu ar trebui să mă accepte așa cum sunt?

II. Răspundeți cât mai precis la solicitările următoare:

1. Ce credeți că ar trebui să facă Felicia?

2. Această provocare de a rămâne alături de băiat este o oportunitate pentru a se lăsa de fumat?

3. Toate provocările trebuie evitate?
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Cugetări

Despre responsabilitate

Un cuvânt greu care ne coordonează practic acțiunile noastre de zi cu zi. Când vine vorba de munca în 

echipă, responsabilitatea este echivalentă cu a contribui, cu o minte ageră, atentă și conștientă de ceea ce se 

întâmplă în jur.

Un aspect ce nu trebuie neglijat este să învățăm să ne asumăm faptele, să ne recunoaștem greșelile sau chiar 

reușitele; și asta NU pentru că vom fi trași la răspundere, ci pentru că noi facem alegerile în funcție de 

nevoile proprii și ale celor din jur. 

Despre echilibru

Uneori, între nevoia de a păstra relațiile sociale cu persoane care nu te înțeleg - pe de o parte - și nevoile 

personale, este o luptă lăuntrică permanentă: „Ce vor ei de fapt de la mine? Ce se va alege de prietenii mei? 

Nu cumva mă amăgesc singur? Cum pot menține un echilibru?”

Simplu: dă-i drumul și simte frica provocării, apoi, adună-ți curajul de a-ți urma totuși visele! Doar tu 

contezi și așa vei deveni mai bun!
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Cugetări

Despre tenacitate

Ce frumos spune Thomas Huxley „În atingerea unui țel, răbdarea și tenacitatea valorează mai mult decât 

dublul lor în istețime.” Această calitate, „înnobilată” de respectarea unor principii morale și spirituale duce la 

creșterea încrederii în forțele proprii (a stimei de sine).

Despre comunicare

În anumite situații, oricâtă încredere avem în noi înșine, poate fi dificil să facem față solicitărilor. Ne vine greu 

să ne exprimăm emoțiile, nevoile, drepturile, opiniile. De aceea, avem nevoie de ajutor! Cere și vei fi învățat să 

comunici!

Despre atitudine

Nu uita că 90% din acțiunile tale sunt determinate de atitudinea personală și doar 10% nu pot fi controlate.
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PROIECT DIDACTIC 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  
pentru școlile cu predare în limba maghiară 

Secțiunea: Învățământ gimnazial 
  
PROFESOR: Bandas Luminița Ramona 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială NAGY IMRE Miercurea Ciuc 
CLASA: a VII-a 
COMPETENȚA/COMPETENȚELE-CHEIE: 

COMPETENȚA GENERALĂ:  

1. Receptarea textului oral în diverse situaţii de comunicare 

4. Redactarea textului scris de diverse tipuri 

COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1. Identificarea unor informaţii, a intenţiilor de comunicare 
şi/sau a emoţiilor şi a atitudinilor comunicative, din texte orale, monologata sau dialogate 

4.1. Redactarea unui răspuns personal şi/sau creativ pe baza unor texte, pe teme diverse, care 
actualizează tipuri de comunicare artistică/nonartistică 

Redactarea unui răspuns personal şi/sau creativ pe baza unor texte, pe teme diverse, care 
actualizează tipuri de comunicare artistică/nonartistică 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pictura 
TEMA/SUBIECTUL: Orașul lui Moș Crăciun .Prepoziția și locuțiunea prepozițională 
TIPUL LECȚIEI: de consolidare a cunoștințelor și deprinderilor 
DURATA: 50 minute 
DESFĂȘURARE: față-în-față 
OBIECTIVE: 
La sfârșitul lecției , elevii vor ști: 
O1 – să ceară și să ofere informații de orientare în limba română , folosind o hartă; 
O2–să enunțe diferențele dintre două imagini, folosind prepoziții și locuțiuni prepoziționale 
învățate; 
O3 – să redacteze o pagină de jurnal, făcând apel la cunoșințele dobândite la alte 
discipline de învățământ; 
O4- să evalueze o pagină de jurnal, în funcție de criterii date; 
O5- să-și autoevalueze activitatea dintr-o grupă, în funcție de rolul avut în rezolvarea 
sarcinilor propuse; 
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METODE ŞI PROCEDEE: observația sistematică, conversația euristică, 
problematizarea, învăţare prin descoperire, metoda ciorchinelui, jocul didactic; 

FORME DE ORGANIZARE:  frontal, individual, în perechi, pe grupe 
RESURSE 
VIDEO: https://www.google.ro/maps/@46.3648605,25.7972526,14.75z?hl=en&authuser=0 
https://www.youtube.com/watch?v=ueLsOnv3aCI 
https://www.facebook.com/InformatiaHarghitei  
nearpod.com 
 
 BIBLIOGRAFIE/WEBOGRAFIE: 
 

 www.dexonline.ro 
  https://images.app.goo.gl/wqntJFA7H9kt15Ng7 
 http://educatiacontinua.edu.ro/ 
 http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx 
 http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-

absolventului_final.pdf 
 https://www.manuale.edu.ro/ 

 http://educatiacontinua.edu.ro/ 

 http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx 

 http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-
absolventului_final.pdf 

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

 https://constantinluca.files.wordpress.com/2013/11/cap4-strategia-didactica-
metode-si-procedee-didactice.pdf 

 https://images.app.goo.gl/2wtHxGL3LreEsovE8 
 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.copilul.ro%2

Fcopii-3-6-ani%2Fdezvoltare%2Fde-ce-ar-trebui-sa-se-joace-copiii-afara-
iarna-a19987.html&psig=AOvVaw3JD9HS4hlEQpE7lA-
JEJN_&ust=1612198562555000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqF
woTCPDB9-rRxu4CFQAAAAAdAAAAABAD 
 

 
 

 
SCENARIUL DIDACTIC 

1. Pregătirea activității  (2ore) 
Aranjarea clasei 
Selectarea GMaps- Miercurea Ciuc 
Pregătirea filmului ”Rovaniemi- Orașul lui Moș Crăciun”- Alegerea celei mai bune 
variante  
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.copilul.ro%2Fcopii-3-6-ani%2Fdezvoltare%2Fde-ce-ar-trebui-sa-se-joace-copiii-afara-iarna-a19987.html&psig=AOvVaw3JD9HS4hlEQpE7lA-JEJN_&ust=1612198562555000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDB9-rRxu4CFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.copilul.ro%2Fcopii-3-6-ani%2Fdezvoltare%2Fde-ce-ar-trebui-sa-se-joace-copiii-afara-iarna-a19987.html&psig=AOvVaw3JD9HS4hlEQpE7lA-JEJN_&ust=1612198562555000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDB9-rRxu4CFQAAAAAdAAAAABAD


Pregătirea fișelor de individual și în perechi 
Pregătirea fișelor de evaluare  

2. Desfășurarea activității - online 
 Organizare: Lecția are ca scop ancorarea în realitate a cunoștințelor gramaticale 
legate de prepoziție și de locuțiunea prepozițională. 
Vom actualiza vocabularul având ca temă călătoria. Pentru a sugera călătoria într-o 
țară vizitată de mulți turiști, despre care vom vorbi mai târziu, vom scrie în diferite 
limbi străine urări care se fac la plecarea într-o călătorie . Acestea sunt completate 
pe pagina nearpod, iar elevii vor da imediat feetback. Vom actualiza substantive, 
verbe, vom exersa folosirea locuțiunilor prepoziționale însoțite de substantive. Am 
ales  exerciții de folosire a cazului genitiv, pentru că prezintă, de obicei, probleme 
pentru cei care învață limba română ca limbă nematernă. La începutul fiecărei lecții, 
facem un exercițiu de conjugare. Vom conjuga la modul indicativ, timpul prezent, în 
enunțuri, verbul ” a se plimba ” pentru a exersa folosirea diatezei reflexive. Verbul 
este ales dintre alte verbe folosite atunci când vorbim despre o călătorie. Celelalte 
verbe enunțate de elevi, vor fi folosite în enunțuri, la  moduri și timpuri diferite. 
Toate exercițiile vor fi realizate pe tablă/caiet sau pe pagina nearpod.com. 
-Voi proiecta harta Gmap- Miercurea Ciuc. 
Elevii vor descrie modul în care se poate ajunge într-un loc din oraș, vor fomula 
întrebări legate de oferirea de indicații, vor oferi indicații, pornind de la o hartă citită 
de pe internet. Primul dialog va fi oferit ca model. Dialogurile inițiate și dialogurile la 
care vor participa elevii sunt situații cu care se pot întâlni oricând în viața de zi cu zi. 
-Elevii vor găsi diferențele între două desene. 
Exercițiul de găsire a diferențelor este un exercițiu de folosire a prepozițiilor și 
locuțiunilor prepoziționale în fraze, exercițiu pentru descrierea unei imagini, 
premergător redactării unui text de argumentare . 
Rezolvarea exercițiilor se face pe pagina nearpod. 
-Lecția va continua cu vizionarea unui film despre Rovaniemi, orașul lui Moș Crăciun. 
Filmul este o descriere a orașului, în imagini . Am ales acest film pentru că tema este 
programată în luna decembrie. 
Aceast moment va avea două etape: vizionare inițială pentru familiarizare cu tema 
filmului și vizonarea având în vedere sarcini de lucru- scrierea unei pagini de jurnal 
din puncte de vedere diferite- din punctul de vedere al matematicianului , din punctul 
de vedere al geografului, din punctul de vedere al arhitectului , din punctul de vedere 
al responsabilului de jocuri. Împărțirea pe aceste grupe corespunde intereselor 
elevilor, dar oferă tuturor posibilitatea conectării cunoștințelor lingvistice dobândite  
(prepoziții, locuțiuni prepoziționale) cu celelalte cunoștințele dobândite la matematică, 
la geografie, la educație fizică și în viața de zi cu zi. 
O mare atenție se acordă evaluării, interevaluării și autoevaluării. 
Elevii cu CES din clasă vor face parte din grupul responsabililor de jocuri. Ei vor scrie  
6 enunțuri formate din patru cuvinte despre filmul văzut. 

 
 Evocare/ Exercițiu de „spargere a gheții” 
(Activitate frontală)-Vom discuta despre sosirea vacanței și ceea ce vor face în 
vacanță. Astfel, vom deduce că unii pleacă în călătorie. 
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Împreună vom scrie urări pentru călătorie în română, maghiară, engleză, franceză și 
germană. ( Drum bun! Jo utat! Have a good trip! Gute Reise! Bon Voyage!) 

      Pentru actualizarea vocabularului vom lucra pe fișă exercițiile: 
1. Completează inima ”călătoriei” cu sentimentele legate de călătorie: emoție, 
curiozitate, nerăbdare, prietenie . 
2. Completează cu verbe care se folosesc pentru a vorbi despre o călătorie:ex,: a 
călători, a se plimba, a împacheta, a organiza, a programa, a rezerva, a vizita, a 
se distra 
Elevul care spune verbul, spune un enunț folosind acest verb. Modul și timpul 
verbului se schimbă la fiecare verb enunțat. (5 min.) 
 3.Completează tabelul (Această actvitate va fi realizată în lanț) (5 min.) 
 

Locuțiunea 
prepozițională 

Substantivul  Conjugarea verbului în enunț 

de-a lungul stradă de-a lungul străzii Eu mă plimb de-a lungul străzii. 
de-a latul șosea   
în fața școală   
în spatele bancă   
prin fața cofetărie   
în mijlocul piață   

 
3. JOC DE ROL (Activitate în perechi) Pe tablă voi proiecta Google maps- Orașul 

Miercurea Ciuc. Vom localiza pe hartă cele mai importante instituții din zonă. 
Ne vom plimba pe hartă și vom iniția dialoguri în care elevii cer și oferă indicații 
pentru a găsi o destinație din oraș. (10 minute) 
Ex: 
-Bună ziua!  
-Bună ziua ! 
-Puteți să-mi spuneți cum ajung la Cetatea Miko? 
-Mergeți de-a lungul străzii Petofi. La capătul străzii se găsește cetatea. 
- Vă mulțumesc! 
-Cu plăcere! 
-La revedere! 
-La revedere! 
 
5. Elevii primesc fișe și trebuie să găsească diferențele. Desenul cuprinde o 
imagine de Crăciun.  (Activitate în perechi) (8 minute) 
6. Elevii vor fi anunțați că vor lucra pe grupe. Apartenența la o grupa se va face în 
funcție de interesele fiecăruia: Grupa matematicienilor, Grupa arhitecților, Grupa 
responsabililor de jocuri, Grupa geografilor. Fiecare grupă va completa o pagină 
Padlet. 

           Va fi vizionat filmul propus. (4 minute) 
 Frontal, va avea loc o discuție despre film .Discuția va fi condusă de profesor. Se 
vor aminti cuvintele cerute de elevi. (3 minute) 
 (Activitate pe grupe)-Se va da citire sarcinii de lucru: (2minute) 
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 Redactează o pagină de jurnal de călătorie în orașul Rovanemi folosind cât mai 
multe numere din film. 

 Redactează o pagină de jurnal de călătorie în orașul Rovanemi, prezentând 
clădirile pe care le putem vedea în oraș.” 

 Redactează o pagină de jurnal de călătorie în orașul Rovaniemi din punctul de 
vedere al unui geograf.” 

 Redactează o pagină de jurnal de călătorie în orașul Rovanemi, povestind despre 
jocurile pe care le-ai jucat acolo.” 

În redactarea paginii de jurnal: 
- folosește persoana I, numărul singular; 
- scrie data, să ai o formula de adresare; 
- respectă regulile de scriere corectă. 
Elevii vor viziona din nou filmul, notând informațiile care îi pot ajuta în scrierea paginii de 
jurnal. (4 minute) 
Elevii vor lucra pe grupe și vor realiza sarcinile propuse pe FIȘA GRUPEI.(10 minute) 
 

 Reflecție și evaluare/Feedback (8 minute) 

 Un reprezentat al fiecărei grupe va citi pagina de jurnal. Elevii celorlalte grupe vor evalua 
prezentarea , în funcție de grila de evaluare. Un reprezentat din fiecare grupă își va spune 
părerea în legătură cu jurnalul audiat, făcând trimiteri la Fișa de evaluare. 

Interevaluare și autoevaluare- La nivelul grupelor, elevii își vor evalua activitatea cu 
puncte între 5 și 1, în funcție de nivelul de participare la activitatea grupei. 

 
 Pregătirea următoarei activități – 

Imaginează-ți o întâmplare petrecută atunci când ai vizitat Orașul lui Moș Crăciun. 
Scrie un text narativ în care să povestești această întâmplare. 
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Fișe de lucru pentru activitatea desfășurată sincron 

 

 

Fișa 1 

1. Completează inima cu sentimentele pe care le simți când pleci într-o călătorie. 

 

 

 

2.Completează steaua , scriind în fiecare vârf ,verbe pe care le folosești atunci când vorbești 
despre călătorie. 
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3.Completează tabelul: 

Locuțiunea 
prepozițională 

Substantivul  Conjugarea verbului în enunț. 

de-a lungul stradă de-a lungul străzii Eu mă plimb de-a lungul străzii. 
de-a latul șosea   
în fața școală   
în spatele bancă   
prin fața cofetărie   
în mijlocul piață   

4. Poți să găsești diferențele ? Sunt 10 diferențe. 
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Fișele grupelor 

GRUPA MATEMATICIENILOR  

1.Redactează o pagină de jurnal de călătorie în orașul Rovanemi ,folosind cât mai multe 
numere din film. 
În redactarea paginii de jurnal: 
- folosește persoana I , numărul singular; 
- notează, la început, data la care ai scris pagina de jurnal și o adresare; 
- să ai o logică a prezentării evenimentelor; 
- să respecți regulile de ortografie și punctuație. 
 

Criterii de evaluare a prezentării colegului tău: 

Criteriul Da Nu 
Prezentarea respectă tema ( se referă la film și la grupa din care 
face parte) 

  

Sunt respectate recomandările pentru redactarea unei pagini de 
jurnal. 

  

Prezentarea este clară.   

Prezentarea este corectă din punct de vedere gramatical.   

Evaluarea grupei 

Notează cu puncte de la 1 la 5 activitatea avută de tine și de ceilalți membri ai 
grupei, în funcție de gradul de angajare în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Numele și prenumele membrilor grupei Autoevaluare Evaluarea grupei 
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GRUPA GEOGRAFILOR 

1.Redactează o pagină de jurnal de călătorie în orașul Rovaniemi din punctul de vedere 
al unui geograf. 
În redactarea paginii de jurnal: 
- folosește persoana I , numărul singular; 
- notează, la început, data la care ai scris pagina de jurnal și o adresare; 
- să ai o logică a prezentării evenimentelor; 
- să respecți regulile de ortografie și punctuație. 

Criterii de evaluare a prezentării colegului tău: 

Criteriul Da Nu 
Prezentarea respectă tema ( se referă la film și la grupa din care 
face parte) 

  

Sunt respectate recomandările pentru redactarea unei pagini de 
jurnal. 

  

Prezentarea este clară.   

Prezentarea este corectă din punct de vedere gramatical.   

Evaluarea grupei 

Notează cu puncte de la 1 la 5 activitatea avută de tine și de ceilalți membri ai 
grupei, în funcție de gradul de angajare în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Numele și prenumele membrilor grupei Autoevaluare Evaluarea grupei 
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GRUPA RESPONSABILILOR DE JOCURI 

1.Redactează o pagină de jurnal de călătorie în orașul Rovanemi povestind despre 
jocurile pe care le-ai jucat acolo. 
În redactarea paginii de jurnal: 
- folosește persoana I , numărul singular; 
- notează, la început, data la care ai scris pagina de jurnal și o adresare; 
- să ai o logică a prezentării evenimentelor; 
- să respecți regulile de ortografie și punctuație. 

Criterii de evaluare a prezentării colegului tău: 

Criteriul Da Nu 
Prezentarea respectă tema ( se referă la film și la grupa din care 
face parte)) 

  

Sunt respectate recomandările pentru redactarea unei pagini de 
jurnal. 

  

Prezentarea este clară.   

Prezentarea este corectă din punct de vedere gramatical.   

Evaluarea grupei 

Notează cu puncte de la 1 la 5 activitatea avută de tine și de ceilalți membri ai 
grupei, în funcție de gradul de angajare în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Numele și prenumele membrilor grupei Autoevaluare Evaluarea grupei 
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GRUPA ARHITECȚILOR 

1.Redactează o pagină de jurnal de călătorie în orașul Rovanemi, prezentând clădirile pe 
care le putem vedea în oraș. 
În redactarea paginii de jurnal: 
- folosește persoana I , numărul singular; 
- notează, la început, data la care ai scris pagina de jurnal și o adresare; 
- să ai o logică a prezentării evenimentelor; 
- să respecți regulile de ortografie și punctuație. 
 

Criterii de evaluare a prezentării colegului tău: 

Criteriul Da Nu 

Prezentarea respectă tema ( se referă la film și la grupa din care 
face parte)) 

  

Sunt respectate recomandările pentru redactarea unei pagini de 
jurnal. 

  

Prezentarea este clară.   

Prezentarea este corectă din punct de vedere gramatical.   

Evaluarea grupei 

Notează cu puncte de la 1 la 5 activitatea avută de tine și de ceilalți membri ai 
grupei, în funcție de gradul de angajare în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Numele și prenumele membrilor grupei Autoevaluare Evaluarea grupei 
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Link pentru lecția Nearpod: 

https://app.nearpod.com/?pin=16E6A5BE09D2FAFBDF85133FDAB1A3AC-1 
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GEOMETRIA ÎN ARTĂ ȘI NU NUMAI 
 

        Propunători: prof. Marinela Cristina Cimpoeșu,    
prof. Nelu Andronic, prof. Andreea Baltag, prof. Valentina Berculean, prof. Cristina Cojocariu,  prof. 
Traian Cucoș,  prof. Mihai Dumbrăvanu, prof. Nicolae Măciucă, prof. Ana-Maria Istrate, 
prof.Anișoara Juravle, prof. Cătălina Manaz, prof. Simona Mitric, prof. Elena Moraru, prof. Liliana 
Munteanu, prof. Viorica Nistror, prof. Mihaela Pitaru, prof. Maria Rotaru, prof. Laura Schroder, prof. 
Laura Trufan, prof. Maria Țibichi, prof. Alina Sofia, prof. Emanuela Ungurean, prof. Andreea Ionaș 

 
 
 
 

PROGRAMĂ DE OPȚIONAL 
 

1. Denumirea opţionalului: GEOMETRIA ÎN ARTĂ ȘI NU NUMAI 
2. Tipul: Integrat 
3. Aria curriculară:  Matematică şi ştiinţe/Arte/Tehnologii 
4. Clasa: a VII-a 
5. Durata: anual 
6. Număr de ore/săptămână: 1 oră 
7. Autorul:  
8. Abilitatea pentru susţinerea cursului: profesor de specialitate 

 

Notă de prezentare 

În tot ceea ce facem, în tot ceea ce ne înconjoară, folosim matematica: numărăm, calculăm, 
măsurăm, descriem, rezolvăm. Trăim într-un univers în care totul este formă. Galileo Galilei scria că:  
„ formele geometrice sunt alfabetul în care este scrisă cartea naturii”. Altfel spus, noi și cu natura 
comunicăm prin formele geometrice. 

Matematica, în special geometria, devine mult mai accesibilă și mai atractivă pentru elevi dacă 
este studiată prin analogie, comparare, măsurare şi identificare a elementelor și formelor corpurilor din 
jurul nostru. Utilizarea diferitelor forme geometrice şi combinarea lor cu vasta paletă coloristică în 
produsele realizate de elevi, la şcoală (şi nu numai), oferă elevului posibilitatea de exprimare liberă, 
dezvoltă la acesta simţul estetic şi, de ce nu, şi artistic. 

Pictura și matematica au niște legături obscure, dar existente. Putem să spunem că matematica 
nu își are un mare rol în arta pictorială  pentru că aceasta conține peisagistica, unde se poate realiza un 
colț de natură fără diferite și complexe calcule matematice. Dar tot în arta pictorială se poate încadra 
un peisaj cu diferite clădiri și aici pictorul trebuie să folosească, în proporție de 20%, arta 
arhitecturală.Matematica se integrează într-o vastă țesătură care include elemente ale tuturor 
domeniilor culturii. Chiar și în pictura bisericească, pictorul face apel la stilul arhitectural în care s-au 
folosit niște baze matematice. 

 Deasemenea, artistul, la rândul lui, trebuie să folosească bazele matematice pentru a încadra 
toate personajele în dreptunghiuri perfecte și într-un spațiu limitat. În acest fel se poate încadra 
matematica in arta pictoriala. 
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  Dacă elevii ar afla din manualele după care învață despre rolul geometriei în descoperirea 
perspectivei în arhitectură și chiar în pictură, despre regularitățile aritmetice care ajută enorm arta 
arhitecturală, aceștia ar privi matematica din alta perspectivă. Niciun mare arhitect nu poate realiza 
forma unei clădiri în mintea lui până nu scrie numerele pe foaie. În parcursul de formare al 
arhitectului,  principala ramură matematică studiată este geometria. 

  Matematica poate fi privită drept un instrument cu ajutorul căruia se pot crea modele sau 
reprezentări care ne permit să studiem fenomene reale. Modelele matematice pot fi dintre cele mai 
simple, cum ar fi o simplă ecuaţie care permite calculul sumei pe care o ai de ridicat de la o bancă, 
până la cele mai complexe, cum ar fi un sistem de mii de ecuaţii cu parametri, folosit pentru a 
caracteriza încălzirea globală. În zilele noastre, modelarea matematică este folosită, practic, în orice. 

Firea matematică este la fel ca şi firea artistică. Matematicianul trebuie să aibă o fantezie 
bogată, acesta fiind elementul de bază. 

”Geometria în artă și nu numai” este un curs opţional integrat la nivelul ariilor curriculare 
Matematică și Științe, Arte și Tehnologii, dedicat elevilor de clasa a VII-a, având ca obiectiv 
încurajarea elevilor să descopere lumea înconjurătoare prin matematică. Prin parcurgerea acestui 
curs, elevii vor fi capabili să analizeze din punct de vedere matematic principalele elemente 
arhitectonice din orașul, regiunea si ţara lor (poduri, monumente, pieţe etc.), dar și formele naturale 
existente, identificând figurile geometrice din componenţa lor și utilizând formele geometrice în 
diferite domenii: design, artă populară, artă florală etc. Elevii vor face cunoștință cu formele 
geometrice ce transmit emoții și semnificații (mandalele, spre exemplu) și, de asemenea,  vor înțelege 
simbolismul unora dintre acestea (Coloana Infinitului, Arcul de Triumf). În același timp, vor fi 
fascinați de modul cum combinarea unor forme și culori poate duce lailuzii optice. Totodată, elevii vor 
conștientiza diversele aplicații ale geometriei în viața reală, precum: determinarea distanței dintre două 
puncte accesibile, dar separate de o zonă  inaccesibilă, determinarea lățimii unui râu fără a-l traversa, a 
înălțimii unui copac, jocuri de acoperiri, pavaje etc. Astfel, acest opțional contribuie la dezvoltarea 
simţului estetic şi artistic al elevului, stimularea gândirii creative, precum și la abilitățile acestuia de a 
rezolva probleme din cotidian folosind modele matematice. 

Prin specificul său, acest curs, va contribui la formarea și dezvoltarea competențelor prevăzute 
în profilul de formare al absolventului de gimnaziu. În afară de noțiunile matematice, elevii vor utiliza 
în activitățile propuse și softuri matematice (de exemplu GeoGebra), deci putem vorbi de competențe 
digitale și comunicarea în limbi străine. În același timp, o parte dintre activități, în special cele care 
presupun măsurători sau observarea arhitecturii unor clădiri, se pot desfășura și în aer liber, cu elevii 
organizați în echipe, ceea ce va contribui la dezvoltarea competențelor sociale și civice, precum și la 
cultivarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat. Sensibilizarea și exprimarea culturală vor fi 
materializate prin evidențierea legăturii geometriei cu arta populară (ornamente cu motive geometrice, 
încondeierea ouălor etc.).  

Structura programei acestui curs include câteva competențe generale, în concordanță cu 
profilul de formare al elevului, competențele specifice derivate din acestea, exemple de activități de 
învățare specifice demersului de învățare parcurs de elev pentru dezvoltarea competențelor vizate, 
conținuturile adecvate pentru atingerea competențelor propuse, precum și câteva sugestii metodologice 
care oferă repere pentru învățământul centrat efectiv pe elev. 

Matematica și arta sunt două științe diferite, dar împreună formează o pereche câștigătoare. 
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Competențe generale 

 
1. Identificarea unor fenomene, procese şi prelucrarea datelor de tip cantitativ din domeniile 
matematicii şi ale ştiinţelor, corelarea şi valorificarea acestora în contexte diferite.  

2. Rezolvarea de probleme şi situaţii- problemă prin utilizarea de raţionamente inductive şi deductive, 
concepte şi metode specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii. 

3. Investigarea conexiunilor dintre matematică şi diverse domenii ştiinţifice, arte şi literatură de-a 
lungul timpului. 

4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând limbajul ştiinţific specific în formularea explicaţiilor, în 
conducerea investigaţiilor interdisciplinare şi în raportarea rezultatelor.  

5. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în culegerea de date, în prelucrarea, 
sistematizarea şi comunicarea lor. 
 
6. Dezvoltarea personală prin formarea gândirii interdisciplinare şi gestiunea propriei învăţări. 
 
 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. identificarea în limbaj cotidian a noţiunilor 
specifice domeniilor abordate  

-Realizarea unui vocabular cu noţiuni ştiinţifice 
specifice întâlnite pe parcursul derulării cursului; 
-Exerciţii de identificare în limbajul cotidian a 
noţiunilor întâlnite în cadrul cursului; 
- Identificarea, pe obiecte de artă populară, a 
noţiunilor elementare învățate la geometrie. 

1.2. utilizarea instrumentelor şi unităţilor de măsură 
standard pentru lungime, suprafaţă,  în situaţii 
variate  

-Exerciţii de determinare a unor distanţe; 
- Exerciţii de calcul a lungimii unui traseu turistic 
folosind harta; 
- Exerciţii de determinare a suprafețelor unor 
terenuri; 
-Exerciții de construcții fundamentale cu rigla și 
compasul . 

 1.3 organizarea datelor în tabele, sortarea şi   
clasificarea pe baza unor criterii date şi interpretarea 
acestora 

- Colectarea unor informaţii semnificative din lectura 
unor date reprezentate în tabele; 
-Exerciţii de colectare a datelor măsurătorilor 
efectuate; 
-Exerciții de reducere la scară  pentru ceramică 
pictată. 

2.1. identificarea unor  probleme şi situaţii-problemă 
din lumea înconjurătoare  

- Activităţi de identificare a unor situaţii- problemă 
în cadrul studiului construcțiilor geometrice; 
- Calcularea unor distanțe, înălțimi în natură; 
- Jocuri de acoperire, pavaj; 
- Identificarea, diferențierea și denumirea figurilor 
geometrice. 
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2.2. utilizarea unor  modele matematice pentru 
rezolvarea unor probleme şi situaţii -problemă din 
lumea înconjurătoare  

- Realizarea unor hărţi geografice; 
-Realizarea de construcții a unor elemente de decor 
cu ajutorul riglei si compasului; 
- Rezolvarea unor probleme pornind de la relația 
dintre dimensiunile mediului construit și 
dimensiunile oamenilor, reducerea la scară. 
 

2.3. justificarea explicaţiilor  şi soluţiilor  unor 
probleme şi situaţii-problemă  

-Argumentarea matematică a unor construcții 
geometrice, utilizarea construcțiilor geometrice în 
practică (încondeierea ouălor, mozaic bisericesc etc); 
-Argumentarea pe baza logicii a legăturii dintre 
matematică şi științe. 
 

2.4 Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a 
măsura sau pentru a construi configurații geometrice 

 
- Construcția cu rigla și compasul a unor elemente de 
decor; 
- Măsurarea unor lungimi pe modele sau obiecte din 
realitatea înconjurătoare. 
 

3.1. investigarea importanţei matematicii în studiul 
științelor și în artă 

-Activităţi de cercetare-documentare  utilizând date 
din studiul mozaicului bisericesc și încondeierea 
ouălor; 
-Dezbateri tematice cu argumente justificative; 
-Realizarea de referate sau eseuri tematice. 

3.2.identificarea şi valorificarea legăturii 
interdisciplinare dintre matematică, religie, literatură 
şi arte  

-Activităţi de documentare şi realizare de eseuri 
despre geometrie  în cultura religioasă; 
-Investigarea unor documente, cărţi, site-uri pentru 
determinarea elementelor matematice în arta 
populară, literatura românească; 
- Motivul triunghiului, motivul cercului, motivul 
rombului pe obiecte de artă populară ale zonelor 
etnologice. 

4.1. selectarea  informaţiilor și realizarea distincţiei 
dintre informaţii relevante/irelevante şi 
subiective/obiective  

 
-Exerciţii de însuşire a modului de selectare a 
informaţiilor din punct de vedere al relevanţei; 
-Exerciţii de comparare a informaţiilor selectate din 
mai multe surse pentru a stabili 
subiectivitatea/obiectivitatea acestora. 
 

4.2. interpretarea textelor ştiinţifice şi transpunerea  
în limbaj comun  

-Activităţi de lecturare a unor articole ştiinţifice  şi 
dezbaterea acestora pe înţelesul elevilor ; 
- Exerciţii de transpunere în cotidian a elementelor 
de geometrie, simboluri din cultura religioasă şi arta 
populară. 

219



4.3. utilizarea limbajul specific în comunicarea orală 
şi scrisă a diverselor observaţii asupra unor sisteme 
sau fenomene;  

-Activităţi de prezentare orală a unor teme pentru 
însuşirea limbajului adecvat domeniului respectiv; 
- Exerciţii de utilizarea limbajului specific în 
redactarea unor referate, eseuri tematice. 

5.1. utilizarea corecta a tehnologiei informaţiei şi a 
comunicaţiilor în accesarea şi culegerea informaţiilor 
şi datelor cu caracter matematic din diverse domenii  

-Activităţi de documentare-cercetare pe internet; 
- Realizarea unor fişe de documentare, folosind 
motoarele de căutare Google, Yahoo, Ask . 

5.2.utilizarea  tehnologiei  informaţiei şi a 
comunicaţiilor în prelucrarea şi prezentarea 
informaţiilor şi datelor cu caracter matematic din 
diverse domenii  

-Realizarea unor prezentări de tip PowerPoint; 
-Sistematizarea datelor şi realizarea unor diagrame în 
Microsoft Office Excel; 
- Utilizarea Microsoft Office şi a altor programe în 
realizarea şi prezentarea de materiale tematice. 

6.1. formularea unor  opinii personale, critice şi 
pertinente, folosind un limbaj adecvat, cu privire la o 
problemă, sau un concept  

-Prezentarea orală a unor raţionamente logice 
utilizate în rezolvarea problemelor cu caracter 
practic; 
- Realizarea şi prezentarea de referate sau eseuri 
tematice. 

6.2. gestionarea eficientă a propriei învăţări şi a 
timpului de studiu  

-Realizarea de proiecte individuale şi de grup; 
-Sistematizarea noţiunilor şi materialelor realizate în 
portofolii individuale. 

6.3. realizarea de conexiuni între cunoştinţele 
dobândite şi aplicarea acestora în dezvoltarea 
personală  

 
- Realizarea de eseuri, proiecte care să reflecte 
nivelul de aprofundare şi integrare în cultura 
generală proprie, a cunoştinţelor acumulate de elevi 
în cadrul cursului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220



Conținuturi 

1. Bazele geometriei 
i. Măiestria geometriei 

ii. Etapele rezolvării unei probleme de construcţie geometrică 
iii. Construcţii fundamentale cu rigla şi compasul 
iv. Calcularea unei suprafeţe de teren, instrumente de măsură pentru lungime, realizarea 

schiţelor terenurilor în vederea obţinerii subvenţiei pentru agricultură 
v. Calcularea unor distanțe și înălțimi în natură 

vi. Jocuri de acoperire, pavaj 
2. Motive geometrice 

i. Descoperirea lumii înconjurătoare prin matematică 
ii. Punctul, linia, triunghiul, pătratul rombul și cercul pe obiecte de artă populară ale 

zonelor etnologice 
iii. Construcția cu rigla și compasul a unor elemente de decor 

3. Geometria și arta  
i. Caligrame cu figuri geometrice 

ii. Mozaic bisericesc-pictura pentru eternitate 
iii. Relația dintre dimensiunile mediului construit și dimensiunile oamenilor, 

reducerea la scară 
iv. Geometria în ceramica pictată 

 

Sugestii metodologice 

Matematica este considerată, pe drept cuvânt, un element de cultură generală absolut necesar 
în orice domeniu de activitate umană. În tot ceea ce facem, în tot ceeace ne înconjoară, folosim 
matematica: numărăm, calculăm, măsurăm, descriem, rezolvăm. 

Centrarea demersului didactic pe realizarea obiectivelor şi înţelegerea conţinuturilor ca 
mijloace pentru atingerea acestora constituie repere conceptuale şi metodologice ce susţin necesitatea 
trecerii de la ″a şti" la "a putea face" în ceea ce-l priveşte pe elev şi de la "transmiterea de informaţii" 
la "formarea de competenţe" ale elevilor, de către cadrele didactice. Abilitatea de a folosi procedurile 
şi raţionamentele matematice ca instrumente în analiza unor situaţii practice cotidiene este reperul faţă 
de care trebuie să măsurăm eficienţa demersului didactic. 

Programa de opţional "Geometria în artă şi nu numai" reflectă contribuţia specifică a 
matematicii la profilul de formare a absolventului de gimnaziu. Ea constituie pentru cadrul didactic un 
reper obligatoriu pentru generarea unui demers educaţional adaptat, flexibil. 

          Astfel, cele şase competenţe generale formulate în programă exprimă sintetic, din perspectiva 
disciplinei, principalele "ţinte" cărora le va fi subordonat demersul didactic: 

- identificarea unor fenomene, procese şi prelucrarea datelor de tip cantitativ din domeniile 
matematicii şi ştiinţelor, corelarea şi valorificarea acestora în contexte diferite (competenţa 
generală 1); 

- rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă prin utilizarea de raţionamente inductive şi deductive, 
concepte şi metode specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii (competenţa generală 2); 

- investigarea conexiunilor dintre matematică şi diverse domenii ştiinţifice, arte şi literatură de-a 
lungul timpului (competenţa generală 3); 

- comunicarea orală şi scrisă utilizând limbajul ştiinţific specific în formularea explicaţiilor, în 
conducerea investigaţiilor interdisciplinare şi în raportarea rezultatelor (competenţa generală 4); 
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- utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în culegerea de date, în prelucrarea, 
sistematizarea şi comunicarea lor (competenţa generală 5); 

- dezvoltarea personală prin formarea gândirii interdisciplinare şi gestiunea propriei învăţări 
(competenţa generală 6). 

          În clasa a VII-a, sfera competenţelor se lărgeşte (procedurile de calcul se rafinează, se introduc 
noi modalităţi de a verifica validitatea unor calcule, de a recunoaşte şi de a utiliza proprietăţi simple 
ale unor figuri şi corpuri, pentru a se ajunge la proprietăţi calitative ale acestora). Acestor deprinderi 
le sunt asociate competenţe de explorare, selectare de informaţii, compunere de probleme, urmărind 
identificarea în modelul  matematic, descoperirea de reguli de formare a unor şiruri. Activităţile de 
învăţare organizate la clasă, sarcinile formulate, vor fi gândite astfel încât să ofere oportunităţi pentru 
exersarea sistematică a deprinderilor de comunicare. Formele de organizare a învăţării, elementele de 
joc, de competiţie şi modalităţile de lucru în grup sau în pereche dezvoltă în egală măsură interesul şi 
motivaţia pentru studiul matematicii, solicită perseverenţă, flexibilitate şi gândire creativă, dar şi 
colegialitate, spirit de echipă şi abilităţi de lucru în grup. Faptul că demersul didactic solicită elevilor 
prelucrarea cu mijloace specifice matematicii a unor probleme din domenii diferite conduce la 
înţelegerea de către elevi a utilităţii celor învăţate şi îi ajută să-şi contureze propria opţiune în 
formarea profesională. 

          Într-o abordare pragmatică, resursele cuprind acele elemente care asigură cadrul necesar pentru 
buna desfăşurare a activităţilor de învăţare. Astfel, în funcţie de propria viziune, profesorul va 
menţiona în această rubrică forme de organizare a clasei (tipuri de interacţiuni ale resurselor umane), 
mijloace de învăţământ, alocarea de timp, precum şi orice alte elemente pe care le consideră utile în 
derularea scenariului didactic. 

           Modalităţile de organizare a activităţilor de învăţare (frontale, individuale sau  pe grupe) se vor 
adapta particularităţii clasei de elevi, resurselor disponibile şi finalităţilor vizate. Metodele şi 
mijloacele didactice utilizate vor fi cele care favorizează implicarea elevului în propriul proces de 
învăţare, inclusiv a mijloacelor TIC. 

          Focalizată pe programa de opţional, evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului 
înregistrat de elev în raport cu sine însuşi pe drumul atingerii competențelor prevăzute în programă. 
Este important să fie evaluată nu numai cantitatea de informaţie de care dispune elevul ci, mai ales, 
ceea ce poate el să facă utilizând ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. 

          Evaluarea se realizează în principal în vederea învăţării, prin forme, metode şi instrumente cât 
mai diversificate, orientate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor matematice: 

- forme de evaluare: evaluare frontală, evaluare scrisă, evaluare asistată de calculator; 
- metode de evaluare: conversaţia, explicaţia, observarea sistematică a activităţii şi 

comportamentului elevului, rezolvarea de probleme, autoevaluarea, jocul didactic, investigaţia, 
studiul de caz, portofoliul, proiectul etc. 

- instrumente de evaluare: fişe de lucru, seturi de întrebări structurate, chestionare. 

Fiecare activitate de evaluare trebuie însoţită, în mod sistematic, de o autoevaluare a procesului 
pe care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii dar și cu fiecare elev, în parte. Numai astfel poate fi 
descris nivelul de formare a competenţelor fiecărui elev şi pot fi stabilite modalităţile prin care poate 
fi reglată activitatea de învăţare-formare a elevilor, în mod diferenţiat, pentru ca toţi elevii să poată 
atinge, în final, standardele curriculare de performanţă. 

Bibliografie: 
1.”Printre linii și suprafețe”- Florica T. Câmpan, Ed. Ion Creangă, București, 1973 
2.https://limbaromana.org/revista/motive-geometrice/ 
3.https://creativplace.blogspot.com 
4. “Geometrie și arta sacră” - Octavian Simu, Ed. Polirom, 2013 
5.https://www.mixdecultura.ro/2019/03/geometria-sacra-solidele-platonice-si-materia-vietii/ 
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PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE – PROPRIETĂȚI ALE TRIUNGHIURILOR 
 

Prof. Marinela Cristina Cimpoeșu 
Prof. Ana Marcela Popa 

Matematică 
Clasa a VI-a 
Unitatea de învățare: Proprietăți ale triunghiurilor  
Timpul alocat: 10 +1 ore 
 

Conținuturi CS Activități de învățare 
Resurse/forme de 
organizare a clasei 

Evaluare 

Proprietăți ale 
triunghiului 
isoscel  
2 ore  

1.6 
3.6 
4.6 
5.5 
5.6  

 
 

Recunoaşterea elementelor caracteristice triunghiurilor isoscele în desene, 
machete, mediul înconjurător etc 1.6 
Utilizarea proprietăților triunghiurilor isoscele pentru determinarea unor 
lungimi de segmente, măsuri de unghiuri  3.6 
Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi figurativ a caracteristicilor 
triunghiurilor isoscele și ale liniilor importante în triunghiul isoscel  4.6 
Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor proprietăţi 
referitoare la simetria simetria faţă de o dreaptă 5.5 
Analizarea setului de ipoteze ale unei probleme şi elaborarea unei strategii 
de rezolvare prin raportarea adecvată la proprietăţile studiate ale 
triunghiurilor isoscele 5.6 
Analizarea validităţii unor enunţuri referitoare la triunghiuri isoscele 
rezultate prin modificarea unei ipoteze (necesar/suficient) sau prin 
interschimbarea unor informaţii din ipoteză şi din concluzie  5.6 

Activitate frontală . 
Activitate în 
perechi. 
Manual  
Activitate practică 
de verificare a 
simetriei în 
triunghiul isoscel.  
Fișă de lucru - nr. 1 
 

Observare 
sistematică. 

Autoevaluare  
Feedback profesor/ 
colegi 

Proprietăți ale 
triunghiului 
echilateral  
2 ore  

1.6 
3.6 
4.6 
5.5 
5.6  

 

Recunoaşterea elementelor caracteristice triunghiurilor echilaterale în 
desene, machete, mediul înconjurător etc 1.6 
Utilizarea proprietăților triunghiurilor echilaterale  pentru determinarea 
unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri  3.6 
Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi figurativ a caracteristicilor 
triunghiurilor echilaterale  și ale liniilor importante în triunghiul echilateral   
4.6 
Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor proprietăţi 
referitoare la simetria simetria faţă de o dreaptă 5.5 

Activitate frontală 
și în cooperare 
Manual. 
Activitate practică 
de verificare a 
simetriei în 
triunghiul 
echilateral.  
Fișă de lucru - nr. 2 

Observare 
sistematică  

Evaluare colegială 
Feedback profesor/ 

colegi 
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Analizarea setului de ipoteze ale unei probleme şi elaborarea unei strategii 
de rezolvare prin raportarea adecvată la proprietăţile studiate ale 
triunghiurilor echilaterale  5.6 
Analizarea validităţii unor enunţuri referitoare la triunghiuri rezultate prin 
modificarea unei ipoteze (necesar/suficient) sau prin interschimbarea unor 
informaţii din ipoteză şi din concluzie 5.6 

 

Proprietăți ale 
triunghiului 
dreptunghic  
2 ore  

1.6 
5.6 
6.5 
6.6 

Recunoaşterea elementelor caracteristice triunghiurilor dreptunghice  în 
desene, machete, mediul înconjurător etc 1.6 
Analizarea setului de ipoteze ale unei probleme şi elaborarea unei strategii 
de rezolvare prin raportarea adecvată la proprietăţile studiate ale 
triunghiurilor  5.6 
Descrierea unei situaţii-problemă, cu transpunerea acesteia din limbaj 
curent în limbaj simbolic și figurativ 6.5 
Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie 6.6 

Activitate în 
cooperare . 
Fișă de lucru- nr. 3 

 

Observare 
sistematică 
Feedback profesor/ 
colegi  

Teorema lui 
Pitagora  
2 ore  

3.6 
6.5 
6.6 

Utilizarea proprietăţilor triunghiurilor dreptunghice pentru determinarea 
unor 
lungimi de segmente 3.6 
Estimarea lungimii unui segment utilizând diverse date, reguli, relaţii. 6.5 
Modelarea geometrică a unei situaţii concrete, asociind acesteia un desen, 
implicând şi estimări (de exemplu, un traseu acasă – şcoală – teren de sport, 
reprezentat printr-un triunghi dreptunghic) 6.6   

Activitate practică 
pe grupe de aflare 
prin măsurare  a 
ipotenuzei unui 
triunghi 
dreptunghic. 
Fișă de lucru – nr.4 

Observare 
sistematică 
Evaluare colegială. 
Feedback profesor/ 
colegi 

Probleme 
aplicative- 
proprietăți ale 
triunghiurilor  
2 ore 

1.6 
3.6 
4.6 
5.5 
5.6  
6.5 
6.6 

Analizarea setului de ipoteze ale unei probleme şi elaborarea unei strategii 
de rezolvare prin raportarea adecvată la proprietăţile studiate ale 
triunghiurilor 5.6 
Argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie 6.6 
Recapitulare - Realizarea unor  prezentări PP cu proprietățile triunghiurilor 
isoscele, echilaterale, dreptunghice.  
 

Videoproiector  
Activitate în 
perechi 
Activitate frontală  
Fișă de lucru – nr. 
5 

 

Evaluare la 
finalul unității 
de învățare, 
feedback (1 oră) 

1.6 
3.6 
4.6 
5.5 
5.6  
6.5 
6.6 

Evaluarea scrisă la finalul unității de învățare. 

Identificarea și discutarea greșelilor tipice. Prezentarea unor variante 
alternative de rezolvare a problemelor de geometrie.  
 

Test de evaluare 
 

Feedback 
personalizat 
Test sumativ 
Autoevaluare. 
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Competențele specifice asociate unității de învățare Proprietăți ale triunghiurilor  

1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie plană asociate noţiunii de triunghi 

3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor construcții geometrice 

3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă și a proprietăților unor triunghiuri particulare pentru determinarea caracteristicilor unei 
configurații geometrice 
4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și ale liniilor importante în triunghi 
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării 
calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri de unghiuri şi de arce de cerc 

5.6. Analizarea unor construcţii geometrice în vederea evidenţierii unor proprietăţi ale triunghiurilor 

6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor 

lungimi de segmente, distanţe şi a unor măsuri de unghiuri/arce de cerc 

6.6. Transpunerea, în limbaj specific, a unei situaţii date legate de geometria triunghiului, rezolvarea 

problemei obţinute şi interpretarea rezultatului 
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Matematică 

Clasa a VI-a  

Unitatea de învățare: Proprietăți ale triunghiurilor 

Lecția: Proprietăţile triunghiului isoscel 

Fișa de lucru 1 

1) Desenaţi un triunghi isoscel ABC cu baza BC,în următoarele cazuri: 

a) BC = 4 cm şi B̂  = 35°;  b) AC = 5 cm şi Ĉ = 50°. 

2) Calculaţi unghiurile necunoscute ale triunghiului isoscel ABC, cu  AB ≡ AC, în următoarele cazuri:  

a) B̂  = 58°;  b) Â  = 120°.   

3) Aflaţi măsurile unghiurilor necunoscute ale triunghiului ABC în următoarele cazuri: 

a) AB = 19 cm, BC = 16 cm, PΔABC = 54 cm, B̂  = 70°; 

b) AC = 8 cm, BC = 7,5 cm, PΔABC = 23 cm şi B̂  = 69°. 

4) Fie triunghiul isoscel ABC cu AB ≡ AC. Ştiind că: 

a) semidreapta AD este bisectoarea unghiului CÂB , D∈ BC, AB = 8 cm şi BD = 5 cm, calculaţi PΔABC şi 

CD̂A ; 

b) AM ⊥ BC, M BC,  = 35°, calculaţi Â , B̂ , Ĉ ; 

c) AA´ mediană, A´∈ BC, Â  = 64°, calculaţi AÂB ′ , B̂ , Ĉ , CÂA ′ . 

5) a) Demonstraţi că, în orice triunghi isoscel, înălţimile corespunzătoare laturilor congruente sunt 
congruente. 

b) Demonstraţi că triunghiul care are două înălţimi congruente este isoscel. 

6) a) Demonstraţi că în orice triunghi isoscel bisectoarele corespunzătoare laturilor congruente sunt 
segmente congruente. 

b) Demonstraţi că triunghiul care are două bisectoare congruente este isoscel. 

7) Fie OD bisectoarea unghiului XOY şi DA ⊥ OX, DB ⊥ OY. Demonstraţi că triunghiurile DAB şi OAB 
sunt isoscele. 

8) Fie M un punct pe mediana AD a triunghiului isoscel ABC, AB ≡ AC. Demonstraţi că triunghiul MBC 
este isoscel. 

9) Fie MNP un triunghi isoscel cu MN ≡ MP şi MA ⊥ MP, MB ⊥ MN, cu A,B∈NP. Demonstraţi ca triunghiul 
MAB este isoscel. 

 

 

∈ MÂB
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Matematică 

Clasa a VI-a  

Unitatea de învățare: Proprietăți ale triunghiurilor 

Lecția: Proprietăţile triunghiului echilateral 

Fișa de lucru 2 

1) Construiţi un triunghi echilateral: 

a) ABC cu laturile de 4 cm; b) MNP cu lungimea înălţimii MA de 3,5 cm. 

2) Fie triunghiul ABC cu Â  = 90°, Ĉ  = 30°, AC = 8 cm, şi M = simBC A. Arătaţi că triunghiul AMC este 
echilateral şi calculaţi perimetrul lui. 

3) Fie triunghiul isoscel MNP de bază NP, P̂  = 75° şi Q = simMN P. Arătaţi că triunghiul MPQ este 
echilateral. 

4) Fie triunghiul echilateral ABC, AD ⊥ BC, BE ⊥ AC, AD ∩ BE ={ }O . Arătaţi că triunghiul AOB este 

isoscel şi CO este bisectoarea unghiului ˆAOB . 

5) În exteriorul triunghiului echilateral MNP se construiesc triunghiurile echilaterale ANP, BMP şi CMN. 

a) Arătaţi că punctele C, M, B, punctele A, P, B şi punctele A, N, C sunt coliniare. 

b) Demonstraţi că triunghiul ABC este echilateral şi AM ⊥ BC. 

c) Dacă MN = 7 cm, calculaţi perimetrul triunghiului ABC. 

6) Fie triunghiul echilateral ABC şi M = simAC, N = simBA, P = simCB. Demonstraţi că triunghiul MNP este 
echilateral. 

7) Fie triunghiul echilateral ABC şi AD, BE, CF înălţimile sale. 

a) Arătaţi că triunghiurile DEF şi CED sunt echilaterale. 

b) Dacă AB = 6 cm, calculaţi PΔDEF. 

8) Fie triunghiul echilateral MNP şi punctele A∈NP, B∈MP, C∈MN astfel încât AP ≡ MB ≡ CN. Arătaţi că 
triunghiul ABC este echilateral. 

9) Fie triunghiul MNP echilateral şi punctele A∈NP, B∈MP, C∈MN astfel încât NP̂CMN̂BPM̂A ≡≡ . 
Demonstraţi că triunghiul ABC este echilateral. 
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Matematică 

Clasa a VI-a  

Unitatea de învățare: Proprietăți ale triunghiurilor 

Lecția: Proprietăţile triunghiului dreptunghic 

Fișa de lucru 3 

1) Dacă într-un triunghi lungimea medianei corespunzătoare unei laturi este jumătate din lungimea laturii, 
atunci triunghiul respectiv este dreptunghic. 

2) Desenaţi un triunghi dreptunghic ABC, Â  = 90°, AB = 4 cm şi mediana AD = 3,5 cm. Calculaţi lungimea 
laturii BC. 

3) Fie triunghiul ABC, Â  = 90°. Dacă: 

a) B̂  = 30° şi BC = 8 cm, calculaţi lungimea segmentului AC; 

b) Ĉ  = 30° şi AB = 2,3 cm, calculaţi lungimea segmentului BC; 

c) mediana AD = 5,5 cm, calculaţi lungimea segmentului BC; 

d) AM este mediană şi BM = 13 cm, calculaţi lungimea segmentului AM; 

e) AD este mediană şi Ĉ = 30°, calculaţi CÂD  şi BÂD . 

4) În triunghiul MNP, M̂  = 90°, P̂  = 30° şi A este mijlocul laturii NP. 

a) Arătaţi că triunghiul AMN este echilateral. 

b) Dacă NP = 20 cm, calculaţi PΔAMN. 

5) Fie triunghiul ABC, cu Â  = 30°, Ĉ  = 120° şi BM ⊥ AC, M∈AC. 

a) Arătaţi că BC este bisectoarea unghiului MB̂A . 

b) Ştiind că AB + BC = 15 cm, calculaţi BM + CM. 

6) Fie triunghiul echilateral ABC, cu AB = 12 cm, AD ⊥ BC, D∈BC şi DM ⊥ AC, M∈AC. Calculaţi 

 lungimea segmentului MC.  

7) Fie triunghiul ABC, iar M, N şi P mijloacele laturilor AB, AC şi respectiv BC. Dacă AD ⊥ BC, D∈BC, 
arătaţi că  

MD ≡ NP. 

8) Fie triunghiul dreptunghic ABC, Â  = 90°, B̂  = 30°, M mijlocul laturii BC, MN ⊥ BC, N∈AB şi MP ⊥
AM, P∈AB. Arătaţi că: 

a) triunghiul MNP este echilateral; b) triunghiul PMB este isoscel;  c) AN ≡ NP ≡ PB. 

9) Fie triunghiul isoscel DEF, DE ≡ DF, D̂  = 30°, ES ⊥ DF, S∈DF şi T este mijlocul laturii DF. 

a) Arătaţi că ES ≡ DT.b) Dacă TU ⊥ DE, U∈DE, calculaţi raportul segmentelor TU şi DE. 
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Matematică 

Clasa a VI-a  

Unitatea de învățare: Proprietăți ale triunghiurilor 

Lecția: Teorema lui Pitagora 
Fișa de lucru 4 

1) Completaţi: 

a)        A   ∆ ABC: Â = 90°  → Pitagora.T …………….. 

         c               b 

 B       a                  C 

b)  N      ∆ MNP: …=90°  → .Pit.T ………………., 

      M           P  deci MN2 = ……………..…, 

     iar MP2 = ………………….. 

c)     A 

     ∆ MAC: …=90°  → .Pit.T AM2 =…..……. 

     ∆ MAB: …=90°  → .Pit.T AB2 =………… 

  B   M      C 

2) Aflaţi lungimile ipotenuzelor din figurile de mai jos. 

 
 
 
 

 

3) Aflaţi lungimile catetelor din figurile de mai jos. 

 

 

 

 

4) Verificati dacă triunghiul ABC este dreptunghic in următoarele cazuri: 
a) AB = 6cm, AC= 8cm, BC = 10cm;   
b) AB = 8cm, AC= 15cm, BC = 17cm; 
c) AB = 9cm, AC= 12cm, BC = 15cm;   
d) AB = 5cm, AC= 8cm, BC = 13cm. 
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Matematică 

Clasa a VI-a  

Unitatea de învățare: Proprietăți ale triunghiurilor 

Lecția: Probleme aplicative- proprietăți ale triunghiurilor 
 

Fișa de lucru 5 

I. Completați spațiile punctate astfel încât să obțineți propoziții adevarate. 

1) Suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este egală cu ........°. 

2) Într-un triunghi isoscel ABC, A = 110°. Atunci B = ........°. 

3) Perimetrul unui triunghi isoscel MNP cu NP = 7 cm şi MP = 3 cm, este egal cu ........cm. 

4) Lungimea laturii unui triunghi echilateral cu perimetrul de 24 cm, este egală cu .......cm. 

5) Măsura unui unghi într-un triunghi echilateral este egală cu ..........°. 

6) Dacă un triunghi isoscel are un unghi cu măsura de 60° atunci el este ........................... 

7) Dacă un triunghi are două înălțimi congruente atunci el este ..................... 

8) Într-un triunghi dreptunghic cu un unghi de 30°, cateta care se opune acestui unghi este egală cu 
...............din ipotenuză. 

 

II. Pentru fiecare dintre enunțurile următoare, dacă enunțul este adevărat, încercuiți litera A , în caz 
contrar, încercuiți litera F. 

1) Dacă triunghiul ABC este dreptunghic în A și AB ≡  AC, atunci măsura unghiului B este de 45°. 
A   B 

2) Dacă triunghiul DEF este dreptunghic în D și EM este mediană, atunci EF =2EM. 

A   B 

III. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect, urmărind figura de mai jos. 
 
1) Măsura  ABC este egală cu ……..°.  
 A. 45°  B.60°  C. 75°  D. 80° 
2) Lungimea laturii BC este egală cu ........cm. 
 A. 20 cm B. 10 cm C. 12 cm D.16 cm 
  3) Măsura  MBE este egală cu ……..°. 
 A. 120° B. 105° C. 90°  D. 60° 
  4) Lungimea segmentului  AM este egală cu ........cm. 
 A. 6 cm B. 12 cm C. 10 cm D.8 cm 
5) Măsura  AMC este egală cu ……..°. 
 A. 90°  B. 105° C. 120° D. 150° 
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IV. LA URMĂTOARELE PROBLEME SE CER REZOLVĂRILE COMPLETE. 

1) În triunghiul ABC, măsurile A, B, C sunt direct proporţionale cu numerele 7, 3 şi respectiv 2.  Se 
cunoaşte că  AD⊥BC, D∈BC. 

a) Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului ABC. 

b) Dacă BAC = 105° şi  B = 45°, arătaţi că AC = 2×BD. 

 2) În triunghiul echilateral ABC, D∈AB, AD = 
2

BD
şi E∈AC,  AE = 

3

2 AC×
. Aflaţi măsura AED. 

3) În triunghiul dreptunghic ABC cu A = 90°, AD este bisectoarea BAC, D∈BC, AM este  

      mediană, M∈BC. Măsura MAD este egală cu 20°.  Aflaţi măsurile ABC şi BCA. 

4) Calculaţi lungimea înălțimii corespunzătoare bazei triunghiului isoscel, folosind indicaţiile din figură. 

 

 

 

 

 

 6 

5) Fie triunghiul isoscel ABC cu AB ≡ AC. Prelungim medianele BE şi CF cu segmentele EM ≡ BE şi  

NF ≡ FC.  

Arătaţi că: 

a) AM ≡ AN; 

b) punctele M, A şi N sunt coliniare. 

6) În figura alăturată, centrul cercului este punctul O, MN este diametru al 
cercului, iar punctul P este situat pe cerc, astfel încât ∢MPO = 60° . Raza 
cercului este de 5cm. 

a) Calculați perimetrul triunghiului POM . 

b) Determinați măsura arcului mic �PN  . 
c) Demonstrați că triunghiul MPN este dreptunghic. 
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• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 50 min. 

 
Subiectul I    
Completați spațiile punctate astfel încât s
 
1) (5p) Într-un triunghi dreptunghic, lungimea medianei corespunz
..................din lungimea ipotenuzei.
2) (5p) Dacă un triunghi are două unghiuri congruente atunci el este ......
 
Subiectul II    
Încercuiește litera corespunzătoare r
 
1) (10p) În triunghiul dreptunghic ABC , dreptunghic în A, m
45° și AB = 5cm. Lungimea laturii AC este:
 a) 14cm    
b) 10cm    
c) 12cm   
d) 5cm. 
2) (10p) În figura alăturată este reprezentat triunghiul isoscel 
BC.  Punctul D este mijlocul segmentului 
Perimetrul triunghiului ABC este: 
a) 9 cm 
b) 14 cm  
c) 18 cm  
d) 30 cm  
3) (10p) În triunghiul ABC, dreptunghic în A, AB = 8cm, AC = 6cm. 
Lungimea laturii BC este: 
a) 14cm    
b) 10cm    
c) 12cm   
d) 5cm.  
4) (10p) În figura alăturată este reprezentat triunghiul 
măsura unghiului ABC de 30°. Bisectoarea unghiului 
în punctul M și AB = 5cm. Lungimea catetei 
 a)  5cm  
 b) 10cm  
 c)  15cm  
 d)  20 cm  

5) (10p) Se consideră triunghiul dreptunghic ABC 
greutate al triunghiului. Dacă lungimea ipotenuzei BC este de 12cm, atunci 
lungimea segmentului AG este egală
a) 2cm  
b) 3cm  
c) 4cm    
d) 6cm  

10 

Test sumativ 
 

Toate subiectele sunt obligatorii.  
 zece puncte din oficiu.  

Timpul de lucru efectiv este de 50 min.  

       
iile punctate astfel încât să obțineți propoziții adevarate.                 

un triunghi dreptunghic, lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei este egal
..................din lungimea ipotenuzei. 

ă unghiuri congruente atunci el este ..................... 

       
toare răspunsului corect. 

În triunghiul dreptunghic ABC , dreptunghic în A, măsura unghiului B este 
i AB = 5cm. Lungimea laturii AC este: 

 este reprezentat triunghiul isoscel ABC cu baza 
este mijlocul segmentului BC , AB = 5cm și BD = 4cm. 

În triunghiul ABC, dreptunghic în A, AB = 8cm, AC = 6cm. 

 este reprezentat triunghiul ABC dreptunghic în A , cu 
. Bisectoarea unghiului ABC intersectează dreapta AB

. Lungimea catetei ABeste egală cu:  

 triunghiul dreptunghic ABC și punctul G, centrul de 
 lungimea ipotenuzei BC este de 12cm, atunci 

lungimea segmentului AG este egală cu:  

 (10 puncte) 
                  

toare ipotenuzei este egală cu 

 (50 puncte) 

sura unghiului B este 

, cu 
AB 
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SUBIECTUL al III-lea          (30 puncte) 
Scrieți rezolvările complete.          
 
1) (5p) În triunghiul ABC, măsurile unghiurilor A, B, C sunt direct proporţionale cu numerele 3, 6 şi 
respectiv 9.  Demonstrați că triunghiul ABC este dreptunghic. 
 
2) (15p) În figura alăturată, centrul cercului este punctul O, BC este diametru al 
cercului, iar punctul A este situat pe cerc, astfel încât ∢BAO = 60° . Raza 
cercului este de 4cm . 

a) Calculați perimetrul triunghiului AOB . 

b) Determinați măsura arcului mic �AC  . 
c) Demonstrați că triunghiul ABC este dreptunghic. 

 
3) (10p)  Schiţa unor trasee montane, reprezentată în figura alăturată, 
este formată din triunghiul ABC în care ∢ABC = 30°.  O stație 
meteorologică este situată în punctul A, o cabană în punctul B , iar o 
cascadă foarte frumoasă în punctul C . Distanța de la cabană la stația 
meteorologică, reprezentată în schiță prin segmentul AB, este egală 
cu 8km . Distanţa de la punctul A la latura BC este AD , iar punctul 
M este mijlocul segmentului AB . 
a) Calculați distanța DM. 
b) Demonstrează că distanţa AM este egală cu distanţa AD. 
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SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI  
ȘTIINȚIFICE ȘI REFERATE 

 
ARTA ÎN C.R.E.D. 

 
prof. Marinela Cristina Cimpoeșu,  

prof. Ana Marcela Popa,  
prof. Gabriela Cica Sascău,  

prof. Marcela Andreea Baltag 
 

 Elaborarea și utilizarea resurselor educaționale deschise este apanajul cadrelor 
didactice. Profesorii sunt creatori de opere, de la ideile pe care le prezintă în cadrul orelor 
până la majoritatea materialelor cu destinație didactică sau educațională, de aceea au 
responsabilitatea deplină asupra formei, calității și utilității operelor lor. Unii sunt utilizatori 
de resurse digitale și navighează pe internet pentru a le găsi pe cele mai potrivite și le 
utilizează pentru scopul pe care și l-au propus (acest lucru fiind permis, pentru că legislația 
prevede excepții pentru educație), altă categorie sunt creatorii de opere originale, pornind de 
la zero, din dorința de a modifica creativ actul de educație, iar alții creează opere derivate, 
rezultate din modificările produse asupra resurselor culese. 
 Ideea de frumos în matematică a fost evidențiată de-a lungul timpului de mulți 
gânditori, matematicieni și filozofi, pentru că acest frumos cu siguranță l-au simțit în 
contactul direct cu matematica. Solomon Marcus a teoretizat legăturile dintre matematică şi 
artă, în special artele figurative: „Dacă elevii ar afla, din manualele după care învaţă, despre 
bazele pitagoreice ale muzicii, despre rolul geometriei în descoperirea perspectivei în pictură 
şi despre regularităţile aritmetice care guvernează deopotrivă ritmurile naturii şi pe cele ale 
existenţei umane, atunci legătura dintre matematică şi artă li s-ar părea în firea lucrurilor.” 
 Din dorința de a modifica creativ actul educației, absolvenții C.R.E.D. au pus bazele 
cursului opţional integrat la nivelul ariilor curriculare Matematică și Științe, Arte și 
Tehnologii, „Geometria în artă și nu numai” dedicat elevilor de clasa a VII-a, având ca 
obiectiv încurajarea elevilor să descopere lumea înconjurătoare prin matematică. Matematica 
și arta sunt două științe diferite, dar împreună formează o pereche câștigătoare. 
Geometria în artă și nu numai- programă de opțional.docx 

Pentru a putea construi un demers didactic eficient, folosim „arta” de a realiza o 
unitate de învăţare. Pentru a forma un concept logic şi bine structurat, sunt suficiente 5-10 
lecţii. Realizând evaluarea în acest interval, profesorul poate interveni adecvat pentru reglarea 
procesului de formare de competenţe. De aceea, considerăm că fiecare unitate de învăţare 
trebuie să grupeze un număr cât mai mic de conţinuturi care pot asigura unitatea tematică. 
Selectarea unităţilor de învăţare necesită anticiparea modului de organizare a acestora. De 
exemplu, tema „Triunghiul”, clasa a VI-a, pentru care se recomandă 28 de ore, poate fi 
divizată în trei unităţi de învăţare: „Triunghiul” (10ore), „Congruența triunghiurilor” (8 ore), 
„Proprietăți ale triunghiurilor” (10 ore). Proiectul unităţii de învăţare „Proprietăți ale 
triunghiurilor” (10 ore) este prezentat mai jos. 

Unitatea de învățare _PROPRIETĂȚI ALE TRIUNGHIURILOR_CLASA 6.pdf 
Tot la clasa a VI-a, tema „Noțiuni geometrice fundamentale”, clasa a VI-a, pentru care 

se recomandă 20 de ore, poate fi divizată în trei unităţi de învăţare: „Unghiul” (8 ore), 
„Paralelism și perpendicularitate” (7ore), „Cercul” (5ore). 

Proiectul unităţii de învăţare „Unghiul” (8 ore) este prezentat mai jos. 
CLASA 6_UNITATE DE INVATARE _UNGHI.pdf 
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PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE – UNGHIUL 
 

Prof. Marinela Cristina Cimpoeșu 
Prof. Gabriela Cica Sascău  

 
Matematică  
Clasa a VI-a 
Unitatea de învățare: Unghiul  
Timpul alocat: 8 + 1  ore 

Conținuturi CS Activități de învățare 
Resurse/forme 
de organizare a 

clasei 
Evaluare 

1. Unghiuri adiacente; 
bisectoarea unui unghi, 
construcţia bisectoarei 
unui unghi 

2 ore 

1.5. 

3.5. 

4.5. 

5.5. 

6.5. 

-  Identificarea unor unghiuri într-o configuraţie geometrică dată, din 
realitatea înconjurătoare 1.5. 
- Utilizarea instrumentelor geometrice (raportor, riglă, compas) pentru 
realizarea unor figuri geometrice 3.5. 
- Construcţia bisectoarei unui unghi folosind raportorul şi rigla, 
respectiv compasul şi rigla 3.5. 
- Determinarea unor măsuri de unghiuri utilizând informații cuprinse în 
reprezentările geometrice 3.5. 
- Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date 
care conțin unghiuri 4.5. 
- Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) 
în configuraţii geometrice care conțin unghiuri 4.5. 
- Analizarea unei configuraţii geometrice pentru verificarea unor 
proprietăţi referitoare la bisectoare (de exemplu: bisectoarele 
unghiurilor opuse la vârf, bisectoarele unghiurilor adiacente 
suplementare) 5.5. 
- Descrierea unei situaţii-problemă, cu transpunerea acesteia din limbaj 
curent în limbaj simbolic și figurative 6.5. 
- Estimarea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relaţii 6.5. 

Activitate pe 
grupe 
Fișa de lucru 1 
Instrumente 
geometrice 
Manual 
 

Observare sistematică 
Feedback profesor/ 
colegi 

235



 

2 
 

- Validarea rezultatului unui calcul/corectitudinii unei reprezentări 
geometrice, folosind modalităţi diferitede abordare: estimări,  
măsurători, comparări 6.5. 
 

2.  Unghiuri 
suplementare, unghiuri 
complementare 

2 ore 

1.5. 

2.5. 

3.5. 

4.5. 

6.5. 

-  Identificarea unor unghiuri într-o configuraţie geometrică dată, din 
realitatea înconjurătoare 1.5. 
- Verificarea faptului că două unghiuri sunt suplementare, 
complementare sau congruente 2.5. 
- Utilizarea instrumentelor geometrice (raportor, riglă, compas) pentru 
realizarea unor figuri geometrice 3.5. 
- Determinarea unor măsuri de unghiuri utilizând informații cuprinse în 
reprezentările geometrice 3.5. 
- Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date 
care conțin unghiuri 4.5. 
- Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) 
în configuraţii geometrice care conțin unghiuri 4.5. 
- Descrierea unei situaţii-problemă, cu transpunerea acesteia din limbaj 
curent în limbaj simbolic și figurative 6.5. 
- Estimarea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relaţii 6.5. 
- Validarea rezultatului unui calcul/corectitudinii unei reprezentări 
geometrice, folosind modalităţi diferitede abordare: estimări,  
măsurători, comparări 6.5. 
 

Activitate frontală  
Activitate în 
cooperare  
Fișă de lucru 2 
Instrumente 
geometrice 
Manual 
 

Observare sistematică 
  Feedback profesor/ 

colegi 

3.  Unghiuri opuse la 
vârf, congruenţa lor 
2 ore 

1.5. 

2.5. 

3.5. 

4.5. 

6.5. 

 

-  Identificarea unor unghiuri într-o configuraţie geometrică dată, din 
realitatea înconjurătoare 1.5. 
- Aplicarea, într-o configurație dată, a proprietăţii unghiurilor opuse la 
vârf şi a unghiurilor în jurul unui punct pentru determinarea unor 
măsuri de unghiuri 2.5. 
- Utilizarea instrumentelor geometrice (raportor, riglă, compas) pentru 
realizarea unor figuri geometrice 3.5. 
- Determinarea unor măsuri de unghiuri utilizând informații cuprinse în 
reprezentările geometrice 3.5. 

Activitate frontală  
Activitate în 
perechi 
Fișa de lucru 3 
Manual  
Instrumente 
geometrice 

 Observare sistematică.  
Autoevaluare  
Feedback profesor/ 
colegi 
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- Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date 
care conțin unghiuri 4.5. 
- Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) 
în configuraţii geometrice care conțin unghiuri 4.5. 
- Descrierea unei situaţii-problemă, cu transpunerea acesteia din limbaj 
curent în limbaj simbolic și figurative 6.5. 
- Estimarea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relaţii 6.5. 
- Validarea rezultatului unui calcul/corectitudinii unei reprezentări 
geometrice, folosind modalităţi diferitede abordare: estimări,  
măsurători, comparări 6.5. 
 

4.  Unghiuri formate în 
jurul unui punct, suma 
măsurilor lor 
1 oră 

1.5. 

2.5. 

3.5. 

4.5. 

6.5. 

 

-  Identificarea unor unghiuri într-o configuraţie geometrică dată, din 
realitatea înconjurătoare 1.5. 
- Aplicarea, într-o configurație dată, a proprietăţii unghiurilor în jurul 
unui punct pentru determinarea unor măsuri de unghiuri 2.5. 
- Utilizarea instrumentelor geometrice (raportor, riglă, compas) pentru 
realizarea unor figuri geometrice 3.5. 
- Determinarea unor măsuri de unghiuri utilizând informații cuprinse în 
reprezentările geometrice 3.5. 
- Descrierea în limbaj matematic a unor configuraţii geometrice date 
care conțin unghiuri 4.5. 
- Transpunerea unor informaţii date (matematic sau în context practic) 
în configuraţii geometrice care conțin unghiuri 4.5. 
- Descrierea unei situaţii-problemă, cu transpunerea acesteia din limbaj 
curent în limbaj simbolic și figurative 6.5. 
- Estimarea măsurii unui unghi utilizând diverse date, reguli, relaţii 6.5. 
- Validarea rezultatului unui calcul/corectitudinii unei reprezentări 
geometrice, folosind modalităţi diferitede abordare: estimări,  
măsurători, comparări 6.5. 
 

Activitate frontală 
și în cooperare 
Fișă de lucru 4 
Manual 
Instrumente 
geometrice 

Observare sistematică  
Evaluare colegială 
Feedback profesor/ 

colegi 

5. Evaluare la finalul 
unității de învățare, 
feedback, activități de 
remediere/ progres 

1.5. 

2.5. 

Exerciții recapitulative 
Evaluarea scrisă la finalul unității de învățare. 

Test de evaluare  
Activitate frontală  

Feedback personalizat 
Test sumativ 
Autoevaluare 
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Competențele specifice asociate unității de învățare: Unghiul  
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) în configuraţii date 
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente, complementare sau suplementare şi a 
paralelismului sau perpendicularității a două drepte 
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, drepte, unghiuri, cerc pentru realizarea unor construcții geometrice 
4.5. Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a noţiunilor legate de dreaptă, unghi şi cerc 
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării calculelor cu lungimi de segmente, distanţe, măsuri 
de unghiuri şi de arce de cerc 
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor lungimi de segmente, distanţe şi a unor măsuri de 
unghiuri/arce de cerc 
 
 
Resurse educaționale: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oynpzGt71HQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BKnWZ7mjvx0  
 
 

2 ore  3.5.  

4.5. 

5.5. 

6.5. 

Identificarea și discutarea greșelilor tipice. Prezentarea unor variante 
alternative de rezolvare a problemelor de geometrie.  
 

Rebus – 
recapitulare 
noțiuni teoretice 
Fișa de lucru 5 
Fișa de lucru 6  
Instrumente 
geometrice 
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Matematică 
Clasa a VI-a  
Unitatea de învățare: Unghiul 
Lecția: Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi, construcţia bisectoarei unui unghi 

 

Fișa de lucru 1 
 

1) Urmăriţi figurile de mai jos şi stabiliţi dacă unghiurile însemnate sunt adiacente: 
 
a)     b)   c)   d)    
          
 
 
2) Desenaţi unghiurile BÔA  şi BÔC  adiacente, cu măsurile de 45˚ şi respectiv 108˚. Calculaţi măsura 
unghiului CÔA . 
3) Desenaţi unghiurile BÔA  şi CÔA  neadiacente, cu măsurile de 84˚ şi respectiv 135˚. Calculaţi măsura 
unghiului CÔB . 
4) Construiți și notați unghiul ce are măsura specificată mai jos și bisectoarea lui: 
a) 70˚;    b) 134˚;     c) 47˚;       
5) Aflaţi măsurile unghiurilor formate de laturile unui unghi cu bisectoarea lui, în următoarele situații: 
a)      b)      c)  
 
 
 
 
 
 
6) Calculaţi măsura unghiului BÔA , în următoarele situații, știind că OS este bisectoarea BÔA : 
  
 
 
 
 
 
 
7) Desenaţi două unghiuri NÔM  şi PÔN  adiacente şi cu măsurile de 34˚. Ce observaţi? 
8) Unghiurile BÔA  şi BÔC  sunt adiacente şi au măsurile de 48˚ şi respectiv 72˚. Calculaţi măsura 
unghiului format de bisectoarele celor două unghiuri. 
9) Considerăm figurile: 
                                                   
                                         
              
                                                     
                                            
Calculaţi măsurile unghiurilor:           Calculaţi măsurile unghiurilor: 

EÔB , BÔC , DÔA , BÔD  şi CÔA .         GÔD , EÔA , CÔB , BÔF , EÔD şi GÔF . 

A 

S 

C 

X M 

O 

Y 

R 
129° 

E C 

Z 

R 

63°24' 

O 

A 

B 

S B 

O 

S 

A 
56°46' 

O B 

S 

A 

32°9' 

39° 

b) a) c) 

O 

a) 
b) 

A 

A 

B C D E 

68° 23° 

O 
D 

66° G 

C 
F 

B E 
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Matematică 
Clasa a V-a  
Unitatea de învățare: Unghiul 
Lecția: Unghiuri suplementare, unghiuri complementare 

 

Fișa de lucru 2 

1) Calculaţi măsura suplementului unghiului cu măsura de: 
a) 116°;     b) 63°;     c) 45°;      
d) 90°;     e) 149°50´;     f) 16°24´. 
2) Calculaţi măsura complementului unghiului cu măsura de: 
a) 47°;      b) 69°;     c) 2°;        
d) 89°;     e) 15°36´;      f) 34°29´. 
3) Desenaţi două unghiuri adiacente şi suplementare. Care este măsura unghiului format de bisectoarele 
celor două unghiuri? 
4) Ştiind că unghiurile BÔA şi BÔC  sunt adiacente şi suplementare, calculaţi x° ţinând cont de figurile 
următoare: 
a)   B b)    B          c)     d)   A        O      C 
             B            2x°      
 
       5x°     x°           x°                             x°    
A         O C A    O  C       A O C      B 
 
5) Ştiind că unghiurile BÔA şi BÔC  sunt adiacente şi complementare, calculaţi x° ţinând cont de figurile 
următoare: 
a)    b)           c)  A    d) O 
    A      B   A                  
         B                      x°                    
    3x°          x°         x°– 36°                           x°       x° 
O            C C   O      O 
 
6) Să se afle măsura unui unghi ştiind că: 
a) este cu 35° mai mare decât măsura suplementului său; 
b) este cu 26° mai mică decât măsura complementului său; 

c) raportul dintre complementul şi suplementul său este 
4
1 ; 

d) raportul dintre dublul măsurii unghiului şi măsura complementului său este 1,75. 
7) Diferenţa măsurilor a două unghiuri complementare este 25°16´. Aflaţi măsurile celor două unghiuri. 
8) Fie unghiurile NÔM şi PÔN  adiacente suplementare, cu PÔN  = 74° şi OR bisectoarea unghiului 

NÔM . 
a) Calculaţi măsura unghiului PÔR . 
b) Dacă OS este semidreapta opusă semidreptei ON, calculaţi măsura unghiului SÔM . 
9) Se consideră un unghi drept AOB , punctul O aparținând unei drepte d astfel încât punctele A și B 
sunt de aceeași parte a dreptei d. Se iau două puncte distincte M și N pe dreapta d, astfel încât O să 
aparțină segmentului MN, iar A și M să fie pe aceeași parte a dreptei OB. Demonstrați că unghiurile 

MOAși BON sunt complementare. 

2x°+54° 3x°+16° 
5x°+26° 

110°– 3x°  
2x° + 9° 
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Matematică 
Clasa a VI-a  
Unitatea de învățare: Unghiul 
Lecția: Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor 
 

Fișa de lucru 3 

 
1) Numiţi perechile de unghiuri opuse la vârf din figurile următoare: 
 
 
 
 
 
2) Aflaţi unghiurile necunoscute din figurile de mai jos: 
a)             b)                 c)                         d) 
                                        
                                                
                                
                                    
 
3)  În figura de mai jos avem  AOC= 2xo + 110o  iar BOD = 3xo . Aflaţi măsurile unghiurilor

AOC  și BOC . 

 

4) Dreptele AB şi CD sunt concurente în punctul O. Dacă măsura unghiului CÔB  este cu 70° mai mare 
decât măsura unghiului CÔA , să se afle măsurile unghiurilor ce s-au format. 
5) Dreptele MN şi PQ sunt concurente în punctul R. 
a) Dacă suma măsurilor a trei dintre unghiurile ce se formează este 210°, aflaţi măsurile celor 4 unghiuri. 
b) Dacă diferenţa măsurilor a două dintre unghiurile ce se formează este 46°, aflaţi măsurile celor 4 
unghiuri. 
6) Fie punctele A, O, B coliniare şi punctele C şi D de o parte şi de alta a dreptei AB astfel încât CÔA  = 
48°25´ şi DÔA  = 131°35´. Sunt unghiurile CÔA  şi DÔB  opuse la vârf ? Dar în cazul: CÔB  = 98°15´ şi  

DÔB  = 80°44´. 
7) Fie dreptele MN şi PQ concurente în punctul S. Ştiind că dublul măsurii unghiului PŜM  este cu 12° 
mai mică decât măsura unghiului NŜP , aflaţi măsurile unghiurilor ce se formează. 
 

 

A 

O 

B 

C 

D 

A 

D 

O 
C 

B 

48° 

M 
Q 

P 

N O 
125°37' 

O E F 
H 

D G 

35° 60° O 
M 

N 

Q 
P 4x° 

x° 

a) b) c) 
1 

2 
1 1 
2 

3 
3 

2 
4 

3 
4 

4 

5 6 
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Matematică 
Clasa a VI-a  
Unitatea de învățare: Unghiul 
Lecția: Unghiuri formate în jurul unui punct, suma măsurilor lor 

 

Fișa de lucru 4 

1) Sunt unghiurile 1, 2, 3, 4 din figurile de mai jos, unghiuri în jurul unui punct? 
 
 
 
 
 
2) Desenaţi:         
a) 3 unghiuri în jurul unui punct având măsurile de 88°, 125° şi 147°; 
b) 4 unghiuri în jurul unui punct cu măsurile de 65°, 113°, 162° şi 20°. 
3) Determinaţi unghiurile necunoscute din figurile următoare: 
                                            
                      
                                           
                                          
                                  
4) Determinaţi x° din figurile următoare:  
 
                            B                            
                                                                 
                                                
                                           
                        C                                 
 
5) Desenaţi 3 unghiuri congruente, în jurul unui punct. Care este măsura lor? 

6) Fie unghiurile BÔA , CÔB , DÔC  şi AÔD  în jurul unui punct, astfel încât BÔA  = 55°24´, CÔB  = 72°7´ 

şi DÔA = 124°36´. 

a) Calculaţi măsura unghiului DÔC . 

b) Arătaţi că punctele B, O şi D sunt coliniare. 

7) Fie unghiurile NÔM , PÔN , QÔP , RÔQ  şi OS bisectoarea unghiului QÔP . Ştiind că NÔM = 63°, QÔP  

= 54°, RÔQ = 55° şi MÔR = 98°, calculaţi măsurile unghiurilor: SÔP , QÔS , PÔN , PÔM , QÔN  şi MÔQ .  

Arătaţi că punctele M, O şi S sunt coliniare. 

8) În jurul unui punct O se consideră cinci unghiuri care nu au puncte interioare comune, cu măsurile              

α, 2α – 10°, 2α + 30°, 3α - 10°, 4α - 10°. Calculați măsurile unghiurilor. 

 

 

a) b) c) d) 

1 1 1 

1 

2 
2 

2 
2 

3 
3 

3 3 4 4 4 4 
5 

b) c) d) 

D 

a) b) c) 

107° 
A 

B 

A A B 
B 

C 

C 

C O 
O 

O 

D 
E 

F 
37° 82° 

96° 

59° 
60° 

84° 

22° 

A A A A a) 

B 

B 
B 

C 

C 

C 

O O 
O O D 

D 

D 

E 

E 
F 

3x 
5x 

x-18° 

3x 
x 

2x+36° 
2x-20° 

108° 

x 
2x+54° x 

 x 

8x-120° 
4x+60° 
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Matematică 
Clasa a VI-a  
Unitatea de învățare: Unghiul 
Lecția: Probleme recapitulative 

 
Fișa de lucru 5 

 
Recapitularea noțiunilor teoretice: 

1 Unghiurile cu suma măsurilor egală cu 90°. 
2 Instrumentul geometric cu care se măsoară unghiurile. 
3 Unghiul cu măsura mai mică decât 90°. 
4 Unghiurile opuse la vârf sunt …. 
5 Laturile unghiului sunt …. 
6 Unghiul cu măsura mai mare decât 90°. 
7 Semidreapta ce formează unghiuri congruente cu laturile unghiului. 
8 Unghiurile cu suma măsurilor egală cu 180°. 
9 Unghiul cu laturile semidrepte opuse. 
10 Unitatea principală de măsură pentru unghiuri. 
11 Unghiurile cu acelați vârf, o latură comună și interioare disjuncte. 
12 Unghiul cu măsura egală cu 90°. 
            2    3     
1                                         

                                         

                                         

                   4                     

                                         

     5                                   

           8             6               

     7                                   

                             10           

                   9                     

                                         

11                                         

                           12             

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 
1) Completați enunțul astfel încât să obțineți o afirmație adevărată: 
a) Bisectoarea unui unghi cu măsura de 140°, formează cu laturile unghiului un unghi cu măsura ……… 
b) Dacă ∢AOB este drept și OC este bisectoarea sa, atunci ∢AOC =.............. 
c) Dacă cinci unghiuri situate în jurul unui punct sunt congruente, atunci măsura unui unghi este ............. 
d) Dacă unghiurile cu măsurile de 3x° și 63° sunt complementare, atunci x = ................  
2) Desenaţi şi notaţi un unghi de măsură 130◦ şi bisectoarea lui.                                                                               
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3) a) Calculaţi măsura suplementului unui unghi de 47  . 

b) Calculaţi măsura complementului unui unghi de 39  15`. 

4) Alegeți răspunsul corect pentru a obține o afirmație adevărată. Unghiul BAE din figura de mai jos, 
are măsura: 
          
          a) 89°  b) 109°  c) 69°  d) 43° 
                   
         
                  

           
5) Completați spațiile punctate astfel încât să obțineți o afirmație adevărată: 
                  a) Unghiurile AOB și AOD sunt …………………. 
                               b) a = ……..° 
            c) AOB = …………. ° 

                    d) DOA = ………….° 

                                 e) BOC = ………….°     

6) În figura de mai jos semidreapta OM este bisectoarea unghiului BOD. Calculați măsurile unghiurilor 

AOC, COB și MOB. 
 
                             
 
                    
 
            
                

 
Fișa de lucru 6 

 
1) Să se afle măsura unui unghi ştiind că este cu 36  mai mică decât măsura complementului său.          

2) Calculaţi măsura unui unghi, ştiind că suma dintre măsura complementul şi măsura suplementului său 

este egală cu triplul măsurii unghiului. 

3) Se consideră un unghi MON cu măsura de 150°.  În interiorul unghiului se consideră semidreptele 

OA şi OB astfel încât  MOA = BON = 90°.  Arătaţi că  MOB ≡ NOA. 

4) În jurul unui punct O se consideră unghiurile adiacente cu măsurile de 1°, 2°, 3°,......, n° și un unghi 

cu°. Calculați valoarea lui n. 

5) Fie dreapta AB, O un punct situat pe segmentul AB și semidreptele OC și OD în același semiplan 

determinat de dreapta AB. Dacă AOD este o treime din DOC și o pătrime din COB, calculați 

măsura DOB. 

A 

C 

O 

B 

D 

M 

x - 15° 

4x + 54° 

A D 

B 

O 

C 

a 
3a +20° 

A 
B 

C 
D 

E 

54° 
139° 

98° 
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7) Fie PÔNşiNÔM  unghiuri adiacente complementare cu ˆ 66NOP  şi OR bisectoarea unghiului 

NÔM . 

a) Calculaţi măsura unghiului ˆROP . 

b) Dacă OS este semidreapta opusă semidreptei ON, calculaţi măsura unghiului ˆ .MOS               

8) Se consideră punctele coliniare A, O şi B, în acestă ordine și punctele C și D de aceeaşi parte față de 

AB, astfel încât AOC = 50, BOD = 60. 

a) Aflați măsura COD. 

b) Dacă OE şi OF sunt bisectoarele unghiurilor AOC şi respectiv COD, aflați măsura EOF. 

c) Dacă semidreapta OG formează cu AB un unghi drept, astfel încât punctele G și C sunt situate de o 

parte și de alta a dreptei AB, determinați măsura FOG. 
9) Fie AOB și BOC două unghiuri adiacente. Dacă complementul AOB este de 20°, BOC = 100°, 

OF este bisectoarea unghiului BOC, iar OF' semidreapta opusă acesteia, OE este bisectoarea unghiului

BOA, iar OE' semidreapta opusă acesteia, determinați măsurile unghiurilor BOA, AOF, FOE', 

E'OC și E'OF'. 

 
 

6) În figura de mai jos punctele M, A, T sunt coliniare, semidreptele AS şi AR sunt bisectoarele 

unghiurilor MAC  respectiv LAT , SAC  = 15 şi LAT = 80 . 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

 

                                  
                                  

 

Dacă rezultatul este adevărat încercuieşte litera A, în caz contrar, încercuieşte litera F.  

a) MAC = 40  A F     

b) LAR = 40  A F            

c) MAT = 180  A F  

d) SAR = 125  A F 

A M T 

L 
C 

  S 

   R 

15°   80° 
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Unitatea de învățare:  Unghiul 
Clasa a VI-a 
Evaluare sumativă  

TEST 

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul de lucru efectiv este de 45 de minute. 

4p 

 

4p 

 

4p 

1.  Se consideră unghiurile din figura de mai jos.  

 
 

10p 2. Alegeți răspunsul corect pentru a obține o afirmație adevărată. 
Unghiul ˆQOP  din figura de mai jos, are măsura: 

                                                                                      

 

 

12p                  3. Uniți prin săgeți fiecare enunț din coloana A cu rezultatul corespunzător din coloana B. 

                A 
a) Suplementul unghiului cu măsura 49° 

b) Complementul unghiului cu măsura 19°45' 

c) Unghiurile opuse la vârf sunt 

d) Unghiurile ce au același suplement sunt 

          B 
1. 70°15' 
2. 160°15' 
3. 41° 
4. 131° 
5. congruente 
6. suplementare 

 

54° 
98° 

139

° 

Q 

M 
N 

P 

O 

a) 89°  b) 109°  c) 69°  d) 43° 

a) Afirmația „Unghiurile AOB și AOC sunt 
adiacente” este: Adevărată              Falsă          .  

b) Competați măsurile următoarelor unghiuri:       
___AOB  , ___BAO  . 

c) Dacă semidreapta EP este bisectoarea unghiului REN, 
25PEN  , completați măsurile unghiurilor: 
___REP  , ___REN  . 
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 4. În figura de mai jos punctele M, A, T sunt coliniare, semidreptele AR şi AN sunt bisectoarele 
unghiurilor MAC  respectiv LAT , RAC  = 20 şi LAT = 60 . 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 

 

                                   
                                   

 

16p Dacă rezultatul este adevărat încercuieşte litera A, în caz contrar, încercuieşte litera F.  
a) MAC = 40  A F     
b) LAN = 30  A F            
c) MAL = 160  A F  
d) NAC = 110  A F 

  
5. În figura de mai jos unghiurile AOC și BOD sunt opuse la vârf și OM este bisectoarea unghiului 
BOD. 
 

 

5p a)  Arătați că x = 26° 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

5p b)  Calculați măsura unghiului AOC. 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

A 

C 

O 

D 

M 

  B 

 x - 15° 

4 x +54° 

A M T 

L 
C 

R 

   N 

20° 60° 
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c)  Calculați măsura unghiului AOM.                      
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

5p 6. a) Desenați și notați 5 unghiuri congruente, în jurul unui punct. 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

5p b) Calculați suma măsurilor a două dintre cele cinci unghiuri de la punctul a). 

                                  
                                  
                                  
                                  

 

 7.  Fie ˆ ˆMON şi SOP  unghiuri opuse la vârf cu ˆ 114NOM  şi OR bisectoarea unghiului POS . 

5p a) Realizați desenul în condițiile date. 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

5p b)  Calculaţi măsura unghiului ˆSOP . 
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

5p c) Dacă OT este bisectoarea ˆ ,MOS  stabiliți ce fel de unghiuri sunt ˆROS și ˆ .TOS  
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BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului 
total obținut pentru lucrare. 
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul 
corespunzător. 
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări 
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 
 

NR. ITEM REZULTATE PUNCTAJ 

1. a) Fals 4p 
b) 180°, 0° 4p 
c) 25°, 50° 4p 

2. c) 69° 10p 
3.  a) → 4. 3p 

 b) → 1. 3p 
 c) → 5. 3p 
 d) → 5. 3p 

4. a) A 4p 
b) A 4p 
c) F 4p 
d) A 4p 

5. a) 4x + 54 + 2(x – 15) = 180 
x = 26 

2p 
3p 

b) DOB ≡ AOC (unghiuri opuse la vârf). 
AOC = 22 

2p 
3p 

c) AOD = 158 
DOM = BOD : 2 = 11 
AOM = AOD + DOM = 169 

2p 
2p 
1p 

6. a) Realizarea corectă a desenului 
Notația  

4p 
1p 

b) Măsura unuia dintre unghiuri este 72° 
Suma măsurilor a două dintre cele cinci unghiuri este 144° 

3p 
2p 

7. a) Construirea unghiurilor opuse la vârf cu măsura dată 
Construirea bisectoarei 

3p 
2p 

b) ˆ ˆMON şi SOP sunt unghiuri opuse la vârf  
ˆ ˆMON SOP = 114° 

1p 
4p 

c) ˆ ˆROS SOP:2 = 57° 
oˆ ˆTOS MOS:2 = (180  - MON): 2 = 33° 

ˆ ˆROS TOS = 90° → unghiurile sunt adiacente și complementare 

1p 
2p 
2p 
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MATRICE DE SPECIFICAȚII  

                                   Competențe 
specifice 
Conținuturi  

1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 
TOTAL 

Unghiuri adiacente; bisectoarea unui 
unghi, construcţia bisectoarei unui unghi  
 

1a 
(4p) 

 

1b 
(4p) 

 
  

5c 
(5p) 

 

1c  
(4p) 
4a 

(4p) 
4b 

(4p) 

 
 

25p 

Unghiuri suplementare, unghiuri 
complementare  
 

 
 
 
 

5a 
(5p) 
7c 

(5p) 

 
3d 

(3p) 
 

3a 
(3p) 
3b 

(3p) 
 

4c 
(4p) 
4d 

(4p) 
 

 
 

27p 

Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor  
 
 

 
 
 
 

 
7a 

(5p) 
 

3c 
(3p) 

 

5b 
(5p) 

 

7b 
(5p) 

 

 
18p 

Unghiuri formate în jurul unui punct, 
suma măsurilor lor  
 

 
 
 
 

 
6a 

(5p) 
 

 
6b 

(5p) 
 

2 
(10p) 

 

 
20p 

TOTAL 4p 14p 10p 6p 21p 35p  
 

Competențe specifice 
1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri) în configuraţii date. 
2.5. Recunoașterea coliniarităţii unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente, 
complementare sau suplementare. 
3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la unghiuri pentru realizarea unor construcții geometrice. 
4.5. Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a noţiunilor legate de 
unghi.  
5.5. Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea optimizării 
calculelor cu măsuri de unghiuri.  
6.5. Interpretarea informaţiilor conţinute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor măsuri de 
unghiuri. 
 
Conținuturi asociate 
 Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi, construcţia bisectoarei unui unghi. 
 Unghiuri suplementare, unghiuri complementare.  
 Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor. 
 Unghiuri formate în jurul unui punct, suma măsurilor lor. 
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Învățământ gimnazial
Prof.Cionca Dorina
Școala Gimnazială “Miron Costin”Suceava
Disciplina predată: Matematică
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 Cursul „Matematică pentru prezent și viitor”(opțional CDȘ) se adresează elevilor de clasa a VII-a și are ca 
scop îmbogățirea culturii matematice, dezvoltarea gândirii logice, stimularea imaginației și a creativității 
lor, pentru descoperirea aplicabilității matematicii în lumea înconjurătoare.

 Cursul îşi propune să răspundă elevilor la întrebări de genul: “De ce trebuie să știu acest lucru?”, “De ce se 
întâmplă așa?”, “La ce îmi va folosi?”,”Ce legătură există între matematică și lumea înconjurătoare?” și nu 
numai. Temele propuse, se bazează pe materia învăţată la obiectul matematică, dar sunt mai atractive, 
necesitând un bagaj de cunoștințe mai puțin dens decât în programa obligatorie și cu un grad de 
aplicabilitate practică mult mai mare (de exemplu: probleme de dobânzi, TVA, statistică, probabilități, 
simetrii, colorare, curiozități cu arii etc.).

 În cadrul cursului, elevii au avut de realizat un mini-proiect cu tema: Arii pe rețele de pătrate -Teorema 
lui Pick, ce a avut ca scop găsirea unor metode ingenioase de rezolvare (răspunsuri) a problemelor de 
determinare a suprafeței unui poligon simplu folosind rețeaua de pătrate și nu în ultimul rând formarea de 
competențe relevante, pregătindu-i astfel mult mai bine pentru prezent, dar și pentru viitor.
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 Pentru început, elevii au realizat figuri geometrice (poligoane simple) după modele date, cu ajutorul
aplicației https://triumphcloud.com, (folosind instrumente geometrice digitale) și observând cu atenție
modul în care a fost realizat desenul;

 Au calculat ariile folosind cea mai simplă și mai cunoscută metodă de determinare a ariilor poligoanelor
simple:
- împărțirea unei figuri geometrice poligonale în părți mai simple: triunghiuri, dreptunghiuri, trapeze etc.

 Au calculat aria (suprafața) poligoanelor folosind rețeaua de pătrate și o proprietate interesantă a unei
figuri poligonale formulată în anul 1899 de celebrul matematician austriac Georg Alexander Pick.
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1)  Folosind teorema: 
O suprafață poligonală convexă cu “n” laturi (n>3) se descompune în n-2 

suprafețe triunghiulare;
În general, aria unui poligon se definește ca suma ariilor unor triunghiuri în care poligonul “se descompune”.
Este vorba de niște triunghiuri cu interioare disjuncte și a căror reuniune este tocmai poligonul respectiv.

Considerăm o rețea de pătrate a căror latură este 1 u.
Poligonul a fost “descompus” în patru triunghiuri, prin trasarea diagonalelor, pentru a pune în evidență

aria sa.

Obs. Pătratul de pe foaia caietului de matematică are aria 0,25 𝑐𝑚2.254



Pentru a afla aria unui poligon oarecare, îl “descompunem” în dreptunghiuri, trapeze etc.(cu interioare
disjuncte), aflăm aria fiecăruia dintre aceste figuri și facem suma acestor arii, după cum se va vedea în exemplul
următor.

Considerăm o rețea de pătrate a căror latură este 1 u.
Poligonul a fost “descompus” în două trapeze isoscele, prin trasarea unei diagonale, pentru a pune în

evidență aria sa.

Obs. Pătratul de pe foaia caietului de matematică are aria 0,25 𝑐𝑚2.

2) Dacă 𝑺𝟏 și 𝑺𝟐 sunt suprafețe poligonale cu interioarele disjuncte atunci:
𝝈 𝑺𝟏 ∪ 𝑺𝟐 = 𝝈 𝑺𝟏 + 𝝈 𝑺𝟐
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3)    Folosind Teorema lui Pick

Pentru a răspunde la întrebarea cum să găsești aria unui poligon, este suficient să urmezi următoarea
proprietate interesantă a unei figuri poligonale, formulată în anul 1899 de celebrul matematician austriac

Georg Alexander Pick.
.

Considerăm o rețea de pătrate a căror latură este 1 u.
Vârfurile pătratelor rețelei care se află pe conturul poligonului le numim noduri de pe conturul poligonului,
inclusiv vârfurile, iar numărul acestora îl vom nota cu P.

Vârfurile pătratelor rețelei care se află în interiorul poligonului le numim noduri interioare poligonului, iar
numărul acestora îl vom nota cu I.
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 Fie un poligon simplu P ale cărui vârfuri sunt noduri (vârfuri ale rețelei de pătrate). Suprafața acestui poligon este

dată de formula: 𝑺𝑷 = 𝑰 +
𝑷

𝟐
− 𝟏

unde:
I = numărul de noduri interioare poligonului
P = numărul de noduri de pe conturul poligonului, inclusiv vârfurile

Obs. Se poate demonstra prin inducție că relația este satisfăcută pentru orice poligon.
Obs. Din această teoremă rezultă foarte simplu că pe o asemenea rețea de puncte nu-și poate găsi vârfurile un

triunghi echilateral, deoarece formula ariei acestuia este obținută ca rezultat al înmulțirii unui număr întreg cu 3

4
.

 Poligonul simplu este poligonul care nu se autointersectează sau, mai riguros, oricare două laturi nu au în comun
decât cel mult vârfurile acestuia
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 Considerăm o rețea de pătrate a căror latură este 1 u.

 Marcăm cu o culoare vârfurile pătratelor rețelei care se află în interiorul poligonului (noduri interioare 
poligonului), le numărăm și notăm numărul obținut cu I.

 Marcăm cu o altă culoare vârfurile pătratelor rețelei care se află pe conturul poligonului, inclusiv vârfurile 
(noduri de pe conturul poligonului, inclusiv vârfurile), le numărăm și notăm numărul obținut cu P.

 Aplicăm formula: 𝑺𝑷 = 𝑰 +
𝑷

𝟐
− 𝟏
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 Au lucrat în grupe eterogene de câte trei sau patru colegi;

 Au discutat despre etapele proiectului;

 În cadrul grupelor, fiecare își rezolvă propria sarcină, dar colaborează și cu ceilalți pentru a obține la final un 
produs foarte bun al întregii echipe;

 Fiecare grupă a realizat cu ajutorul aplicației https://triumphcloud.com propriile poligoane asemănătoare celor 
prezentate de profesor;
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Poligoane realizate de elevi
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 Au ales pentru mini-proiect un singur poligon (cel mai interesant);
 Au atașat figurii geometrice (poligonului) desenate o fișă în care :

- au calculat aria figurii desenate (în cele trei moduri învățate);
- au explicat modul în care au realizat calculele;
- au comparat rezultatele obținute (în cele trei moduri de calcul a ariei);

✓ Au concluzionat: “Folosind rețeaua de pătrate putem determina mult mai ușor ariile unor figuri geometrice,
deoarece pătratul rețelei este chiar unitate de măsură”.

✓ Toate materialele realizate au fost reunite în exerciții interactive   
 https://learningapps.org/view16438599
 https://learningapps.org/watch?v=pk34yop6522
 https://learningapps.org/watch?v=p965f0tjn22

realizate cu ajutorul aplicației Learning Apps.org, iar cele mai interesante poligoane se regăsesc într-o carte 
ilustrată realizată cu ajutorul aplicației Story Jumper

 https://www.storyjumper.com/go/pxqsghdvtumn
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https://learningapps.org/view16438599
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https://learningapps.org/watch?v=pk34yop6522
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https://learningapps.org/watch?v=p965f0tjn22
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https://www.storyjumper.com/go/pxqsghdvtumn
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 răspunsurile elevilor la întrebări formulate de profesor pe parcursul activității;

 aprecieri verbale ale elevilor referitoare la cele învățate și la modul de lucru;

 aprecieri verbale ale profesorului;

 este posibil ca evaluarea să fie făcută în ora următoare de curs, elevii având ca temă calcularea ariilor 
poligoanelor realizate de celelalte grupe, putând astfel verifica corectitudinea calculelor și a rezultatelor obținute 
(pentru a se putea face astfel o evaluare obiectivă și corectă chiar de către elevi).

 proiectul a captat foarte bine atenția și interesul elevilor, aceștia lucrând cu plăcere și căutând să urmărească 
etapele propuse de profesor în rezolvarea sarcinilor de lucru;

 elevii au declarat că proiectul a fost foarte atractiv, interesant și că le este mai ușor să înțeleagă ce au de învățat 
atunci când sunt antrenați eficient.
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 Au înțeles că foile din caietul de matematică (chiar și virtual), adică rețeaua de pătrate a acestuia, oferă o
configurație utilă în rezolvarea diferitelor probleme de matematică cum ar fi:
▪ congruența unor segmente;
▪ paralelismul dreptelor;
▪ calculul lungimilor și ariilor;
▪ înțelegerea relației de asemănare
și au aflat răspunsul la întrebarea: ”Cum se găsește aria unui poligon?”
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[1] Singer Mihaeala, Voica Cristian “Matamatică-manual pentru clasa a XI-a, M5”, Ed.Sigma
[2] Singer Mihaela, Sorin Borodi, Vlad Copil, Emilia Iancu, Maria Popescu, Vicențiu Rus,

Cristian Voica, “Matematică-Manual pentru clasa a VII-a”, Ed. Sigma
[3] http://sorinborodi.ro
[4] http://www.experior.ro/Docs/Asupra_unei_teoreme_Pick/1
[5] https://www.infoarena.ro probleme-cu- puncte- laticiale
[6] https://www.scientia.ro
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Pick%27s_theorem
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                                                         Proiect didactic 
Data:  
Clasa: a V-a

Sursă: Dacia – wikipedia.ro

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Zvoriștea, comuna Zvoriștea, județul Suceava
Profesor: Cojocariu Ioana-Maria
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Istorie
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare:  Geto-dacii
Subiectul lecţiei:  Geto-dacii
Tipul lecţiei: de recapitulare și sistematizare de cunoștințe;
Scopul lecției: de a sistematiza cunoștințe referitoare la geto-daci, obiceiuri, credințe, ocupații, războaie daco-romane; 
Competențe generale:
1.Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor de timp și spațiu;
2.Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice;
3.Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale;
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare educației permanente;
Competențe specifice:
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric; 
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite;
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice;
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării;

TITLUL: Proiect didactic de activitate digital
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 Temporale: 50 minute
 Resurse umane:     22 elevi
 Locul de desfășurare: cabinetul de istorie
  
 Bibliografice: 
 Rotundu Elvira, Carmen Tomescu-Stachie, Istorie: manual pentru clasa a V-a, București, 

Editura Corint, 2017;
 Stan Magda (coord.), Istorie: manual pentru clasa a V-a, Editura Litera, București, 2007;
 Stoica Stan, Becheru Dragoș-Sebastian (coord.), Istorie: manual pentru clasa a V-a, 

Editura CD Press, București, 2017;
 Lazăr Liviu (ccord.), Surse istorice, sarcini de lucru și activități de învățare pentru ciclul 

gimnazial, Editura Nomina, București, 2011;
 Roaită Alice Ionela, Didactica istoriei: un manual pentru profesorul de istorie, Editura 

Paralela 45, Pitești, 2012;
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 Anexa1 
  

 Fișă de lucru
 

 Mărturii istorice despre geto-daci
 
Citiţi cu atenţie următoarele texte:
 
Sursa A
<<……getii sunt cei mai viteji si mai drepti intre traci.>>                          
Herodot
Sursa B
 
          …<<dacii erau oameni voinici, purtau bărbi şi părul lung la maturitate, aveau pomeţii obrajilor retraşi ca şi romanii. 
 Femeile purtau părul strâns într-un coc lăsat pe ceafă, având capul acoperit cu o basma. Părul era castaniu, asa cum au peste 95% dintre romanii de astazi. >>                                                                        

                     
Dio Cassius
Sursa C
 
<<... ce mare plăcere, ca nişte oameni viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filozofice, când mai aveau puţin răgaz de războaie. Puteai să-l vezi pe unul cercetând poezia cerului, pe altul proprietăţile 

ierburilor şi ale arbuştilor, pe acesta studiind creşterea şi scăderea lunii, pe celălalt observând eclipsele soarelui şi cum, prin rotaţia cerului, soarele vrând să atingă regiunea orientală, este dus înapoi spre 
regiunea occidentală...>>                                                                                                                                                                                                  Iordanes, Getica

 
 
Cerinţe:
1. Precizaţi numele celor care au lăsat mărturii despre geto-daci.
           2. Precizaţi o asemnănare între sursa A şi sursa C.
3. Precizaţi conform sursei  C de ce domenii erau interesaţi.
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 Anexa 2
  

                                                    Fișă de lucru 
 
                                               Organizarea geto-dacilor
 
Citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos:
 
Ocupaţiile dacilor au fost agricultura, meşteşugurile şi comerţul.
Ei cultivau grâu, orz, mei, legume, creşteau animale, albine, practicau olăritul şi metalurgia.
Majoritatea caselor oamenilor de rând erau construite din lemn,
pe fundaţii de piatră, cu una sau două camere, acoperite cu ţiglă, şindrilă sau cu paie.
Daco-geţii erau organizaţi în triburi şi uniuni de triburi.
Triburile erau formate din mai multe familii.
Conducerea triburilor era deţinută de tarabostes (pileati),
şefi politici şi militari care formau aristocraţia.
O altă categorie socială era cea a oamenilor de rând, comati
(capillati).
Geto-dacii locuiau în aşezări întărite numite dave. 
Ex. Ziridava, Tamasidava, Piroboridava, Tamasidava.
Existau şi aşezări a căror denumire nu conţinea sufixul dava.
Ex. Drobeta, Sarmizegetusa, Potaissa, Dierna, Carsium.
 
Cerinţe:
1. Precizaţi cu ajutorul informaţiilor de mai sus principalele ocupaţii ale geto-dacilor.
2. Precizaţi care erau  categoriile sociale existente.
3. Cum se numeau aşezările în care locuiau geto-dacii?
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 Anexa 3
 Fișă de lucru

 Conducătorii geto-dacilor
Citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos:
BUREBISTA (82- 44 Î.Hr)
Dezvoltarea societăţii dacice şi ameninţarea romană i-audeterminat pe daci să se unească pentru a-şi forma un stat propriu. Astfel, regatul dac a fost întemeiat în secolul I 
î.Hr., de Burebista. Dupa moartea acestuia (44 î.Hr.), statul s-a fărâmiţat.

 
 Mărturii istorice
“Burebistas, bărbat get, luând conducerea neamului său, a ridicat pe oamenii aceştia ticăloşiţi de nesfârşitele războaie şi i-a îndreptat prin abstinenţă, sobrietate şi 
ascultare de porunci, aşa încât în câţiva ani a întemeiat o mare stăpânire şi a supus geţilor cea mai mare parte a populaţiilor vecine; ba a ajuns să fie temut şi de romani”.

                   (Strabon, Geografia)
                DECEBAL      
regele dacilor, între 87 – 106 d. Hr. ;
îşi apără regatul de atacurile romanilor;
construieşte cetăţi în Munţii Orăştiei pentru a întări apărarea capitalei Sarmizegetusa;
învins de romani, Decebal se sinucide, iar ţara sa devine provincie romană.
 Mărturii istorice
Decebal, regele dacilor. “Era ager în planurile de război. Ştia să-şi aleagă timpul când să năvălească asupra duşmanilor şi momentul când să bată în retragere. Era dibaci în a 
întinde curse, viteaz în luptă, ştiind să folosească biruinţa şi să iasă bine dintr-o înfrângere; pentru aceste însuşiri, el a fost mult timp pentru romani un potrivnic de temut.”

(Dio Cassius, istoric antic)
Cerinţe:
• 1. În ce secol a fost întemeiat primul regat dac şi de către cine?
• 2. Cine a fost Decebal  şi între ce ani a domnit acesta? 
• 3. Precizaţi calităţile lui Decebal conform sursei de mai sus.
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 Anexa 4
 

 Fișă de lucru 
 Conflictele cu romanii

 
 
Citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos:
 
Regele Decebal i-a unit din nou pe daci într-un singur stat. El a domnit între anii 87 şi 106 d.Hr.
Bogăţiile în aur, argint şi fier ale Daciei , ca şi creşterea puterii ei militare, au atras atenţia romanilor, care îşi întinseseră stăpânirea până la Dunăre.
Dacii au luptat cu îndârjire împotriva armatei romane conduse de împăratul Traian în două războaie grele, purtate între anii 101-102 şi 105-106 
d.Hr.

În perioada dintre cele două războaie, din ordinul lui Traian, arhitectul
Apolodor din Damasc a construit marele pod de piatră de la Drobeta (peste Dunăre), ale cărui urme se mai văd şi astăzi.
În anul 106, o parte a Daciei a devenit provincie romană.
Înfrânt, regele dac a ales să-şi curme viaţa, decât să fie umilit de învingători
Amintirea războaielor dintre daci şi romani este păstrată prin două monumente ale vremii:
Columna lui Traian, ridicată de împărat la Roma pentru a
sărbători victoria asupra dacilor. Are o înălţime de aproape 40 m şi este decorată cu 125 de basoreliefuri (sculpturi în relief) care redau desfăşurarea 
celor două războaie dintre daci şi romani. Monumentul a fost inaugurat în anul 113.

Monumentul de la Adamclisi (Tropaeum Traiani), ridicat în
Dobrogea în onoarea soldaţilor romani căzuţi în luptă.
 
Cerinţe :
1. Identificaţi cauzele răboaielor daco- romane.
2. Precizaţi numărul acestora şi anii între care s-au desfăşurat.
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 Anexa 5
 Fișă de lucru 

 
Viaţa religoasă- Sarmizegetusa
 
Citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos:
Dacii se rugau mai multor zei, deci aveau o credinţă politeistă.
Principalul zeu adorat era Zalmoxis, divinitate a Pământului.
În sanctuarele din Munţii Orăştiei , de la cetatea Sarmizegetusa,
slujea marele preot.
Sarmizegetusa, capitala dacilor
  În Munţii Orăştiei, din sud-vestul Transilvaniei de astăzi, se păstrează ruinele fostei capitale a dacilor. Aici putem vedea urmele locaşurilor de cult închinate zeilor: marele sanctuar, sanctuarul circular – format 
din două cercuri de lespezi din piatră şi stâlpi (despre care se spune că avea şi rolul unui calendar astronomic) – şi “discul solar” din piatră ce pare să fi fost utilizat cu ocazia ceremoniilor religioase. 

 
Cerinţe:
1. Care este religia geto-dacilor?  
2. Ce vestigii arheologice demonstrează religia geto – dacilor ?
3. Care era zeul adorat de geto-daci?
4. Cum se numea capitala geto-dacilor şi unde se găseşte aceasta?
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TITLUL: Aplicații online folosite în lecțiile de recapitulare 

la disciplina istorie

Sursa imaginii: https://www.pixtastock.com/illustration/48768731

SECȚIUNEA SESIUNII: Învățământ gimnazial

AUTOR: Prof. Cojocaru Victorița

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava

Disciplina predată: Istorie, Educație Socială
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Obiective specifice:
- Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea şi selecţia

unor resurse informaţionale şi educaţionale digitale relevante pentru

învăţarea istoriei;

- Consolidarea unor concepte, noțiuni, evenimente istorice cu ajutorul

resurselor digitale;

Strategii didactice:

- aplicații folosite: Mentimeter; Kahoot; Learning Apps;
Resurse bibliografice/webografie:

- https://iteach.ro/experientedidactice/aplicarea-softului-

learningapps-in-procesul-de-predare-invatare;

- https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-

online-utile-in-educatie/;

Implicarea elevilor/produse sau lucrări pe care le vor elabora:

- Elevii au lucrat în aplicațiile folosite, și-au consolidat noțiunile
istorice și au primit feeedback;
- Capturile de ecran (atașate mai jos) sunt dovezile implicării

elevilor.

Modalități de evaluare a elevilor:
- observarea sistematică a comportamentului elevului, urmărim

capacitatea de a utiliza resursele digitale în scopul învățării.
- rezultatele/punctajale obținute pe Kahoot;
- capturi de ecran cu rezolvarea sarcinilor de lucru;
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MENTIMETER  

https://www.mentimeter.com/

• Este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup țintă în
timp real. Este un instrument pentru sondaje unde poți pune
întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul folosind un telefon

mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet.

• Pentru a crea un sondaj se va apăsa pe butonul "New presentation"

(Prezentare nouă), apoi se va alege numele acesteia.

• În partea dreaptă va fi meniul pentru editarea tipului de întrebare.

După această alegere veți pune titlul întrebării și opțiunile de

răspuns și modul în care vor fi afișate. Ultimul pas este prezentarea,
ce se realizează cu ajutorul butonului "Present" din dreapta sus.

După prezentarea întrebării în partea de sus a ecranului va fi vizibil

un cod. Grupul țintă va accesa pagina aplicației și va introduce

codul afișat în spațiul destinat acestuia, această acțiune fiind

precedată de răspunderea întrebării pe dispozitivul propriu și
afișarea rezultatului pe ecranul cu întrebarea.

• Exemplu: Unitatea de învățare: GETO-DACII, clasa a VIII-a
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KAHOOT  

https://create.kahoot.it/

• Kahoot! este o platformă gratuită cu ajutorul careia se pot creea

teste interactive. A fost inventată pentru a fi accesibilă tuturor

persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ din întreaga

lume.

• Aplicaţia este folosită, acum, de peste 50 de milioane de utilizatori.

• Creează un joc distractiv/test în câteva minute. Poţi face o serie de

întrebări, formatul şi numărul de întrebări depinde doar de alegerea

ta. Poţi adăuga imagini, clip-uri video şi diagrame întrebărilor tale

pentru a face testul cât mai plăcut.

• Kahoot-urile se joacă cel mai bine în grup, de exemplu, o clasă.

Jucătorii răspund întrebărilor de pe propriile dispozitive, în timp ce

întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru a

uni lecţia. Jocul creaza un "moment-foc de tabără" , încurajând

jucătorii să interacţioneze.

• Pe lângă puterea de a creea propriul kahoot, jucătorii pot să caute

prin milioanele de jocuri deja existente.

• Învăţarea prin joc promovează discuţia şi impactul pedagogic, chiar

dacă jucătorii sunt în aceeaşi cameră sau în părţi diferite ale lumii.

• Exemplu: Unitatea de învățare: ETNOGENEZA, clasa a VIII-a
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LearningApps

https://learningapps.org/

• LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 care sprijină procesele de
învățare și predare cu module interactive. Aplicațiile existente pot fi
direct folosite ca materialele didactice sau utilizatorii le pot crea sau
modifica ei însuși după cerințele și ideile personale.

• După publicare și stabilirea drepturilor de acces (Share), aplicațiile
pregătite pot fi folosite de oricine. Dacă faceți clic în bara de meniu pe
Răsfoiește exerciții, puteți să vizionați aplicațiile făcute de alții și
disponibile public; selectând categoria și utilizând glisorul din colțul din
dreapta sus pentru a specifica nivelul de dificultate putem restrânge
gama aplicațiilor care ne stau la dispoziție.

• Categoriile cuprind majoritatea disciplinelor de studiu, se poate opta
pentru mai multe limbi, iar tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt
diverse pornind de la:. Ordonează perechi, Ordonare pe grupe,
Cronologie, Ordonare pe imagini, Ordonare simplă, Quiz cu alegere
multiplă, Text spații goale, Matrice de aplicații, Înserări de audio și video,
Jocul Milionarii, Puzzle – Grupe, Rebus, Ordonare cu hartă, Cuvinte
încrucișate, Unde este situat acesta? Spânzurătoarea, Cursă de cai, Joc-
Perechi, Apreciază.

• Exemplu: - Unitatea de învățare: GRECIA ANTICĂ, clasa a V-a
https://learningapps.org/view24054845

- Lecția:TIMPUL.CRONOLOGIE, clasa a V-a
https://learningapps.org/watch?v=pj3x2uq6j21
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Utilizarea Microsoft Office Powerpoint 
în simularea unor procese naturale și experimente de laborator 

 
 

Prof. Florin VIU 
Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava 

 
 

Experimentul este o metodă didactică esențială pentru lecțiile din domeniul științelor, 
constând în realizarea de către elevi sau împreună cu aceștia, a unor lucrări practice de laborator. 
Această metodă îi ajută pe elevi să își însușească nu numai noțiuni, judecăți și raționamente, 
dar și deprinderi practicer. 

Metoda apelează la succesiunea unor fenomene și procese fizice, chimice sau 
biologice, fiind o metodă cu caracter aplicativ. 

Nu mi-am propus în acest material să tratez aspectele teoretice ale metodei 
experimentului, ci mai degrabă, cum am putea realiza un experiment în cadrul unei ore de 
laborator, atunci când, din diferite motive, acesta nu se poate realiza efectiv. 

Durata mai mare de o oră de curs a unora dintre experimente, experimentele realizate 
pe animale vii, lipsa unor reactivi sau faptul că laboratorul nu este disponibil temporar sau 
permanent, m-au îndreptat spre realizarea și testarea unor experimente virtuale, în domeniul 
disciplinelor pe care le predau. 

Întrucât școlile în care mi-am desfășurat activitatea în primii ani de carieră, nu 
dispuneau de conexiune la Internet, iar laboratoarele AeL își făceau apariția, m-am orientat spre 
un program ușor de utilizat și offline, disponibil pe marea majoritate a calculatoarelor. 

Începusem să realizez o serie de prezentări Powerpoint în domeniul Chimiei, văzusem 
mai multe prezentări interactive realizate în acest program și m-am gândit că nu ar fi o idee rea 
să încerc să includ în prezentările mele momente de interactivitate și chiar unele experimente. 

Unul dintre primele experimente a fost testarea conductibilității compușilor ionici, în 
care, într-un circuit electric virtual, compus dintr-o baterie, un întrerupător și un bec, intercalam 
fie sare în stare solidă, fie sare în soluție (figura 1). 
 

 
Figura 1. Testarea compușilor ionici: 

a) circuit neintercalat; b) circuit intercalat cu sare în stare solidă c) circuit intercalat cu soluție salină 
 

Experimentul este realizat destul de simplu, ”becul” fiind compus, de fapt din două 
cercuri suprapuse, unul alb, care reprezintă becul stins și unul galben, care reprezintă becul 
aprins. În funcție de comenzile date, becul nu se aprinde atunci când este deplasată sarea solidă 
și închis circuitul  prin apăsarea butonului 1 sau se aprinde atunci când este deplasată soluția 
salină și închis circuitul. De asemenea, becul se stinge la apăsarea butonului 0. Întrerupătorul 
conține, de fapt două butoane 1, suprapuse. Butonul așezat deasupra, nu acționează becul. La 
intercalarea soluției saline în circuit, acesta dispare, rămânând butonul 1 așezat dedesubt, care 
acționează becul. La scoaterea soluției saline din circuit, reapare butonul 1 așezat inițial. 
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Introducerea acestor efecte se realizează prin accesarea meniului de ”Animații”, acolo 
unde se pot introduce efecte de apariție, dispariție, modificare culoare, deplasare, clipire etc. 
(figura 2). 

 

 
Figura 2. Meniul ”Animatii” și introducerea efectelor 

 
În urmă cu mulți ani, ca elev, am avut ocazia să văd două disecții pe broască realizate 

de profesorul meu.  La acea vârstă, experimentele au fost traumatizante și mult mai târziu am 
reușit să înțeleg rolul acestora. Ajuns profesor de biologie, la lecția ”Reflexe involuntare și 
reflexe voluntare”, la testarea reflexelor involuntare, am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu 
broscuțele pe post de animal de experiment. De această dată, elevii mei n-au mai avut ocazia să 
vadă un astfel de experiment, întrucât experimentele pe animale vii realizate în școli au fost 
interzise. 

Într-unul din manualele valabile la acea vreme, apăreau două imagini cu o broască. În 
prima, broasca era paralizată, cu membrele posterioare întinse iar în a doua, broscuța avea unul 
dintre membre retrase, la tamponarea cu soluție de acid slab. 

M-a ajutat și de această dată Powerpoint, unde am desenat cele două imagini ale 
broscuței, le-am suprapus într-un slide, și în funcție de comenzile date, apărea una sau cealaltă 
imagine. 

 

 
Figura 3. Broasca spinală 
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Ca elev, la fel de traumatizante mi s-au părut și imaginile cățelului cu eprubetele 

atârnate de obraz care ilustrau experimentul lui Pavlov în cazul reflexelor voluntare. Și 
realizarea efectivă a unui experiment asemănător, fără a provoca suferințe animalului, s-ar 
întinde pe o perioadă mai mare de timp, în cel mai bun caz, câteva zile. 

Am reușit să ajung la inima elevilor mei versiunea virtuală a acestui experiment, unde, 
ca și în cazul experimentului cu broscuța, m-am folosit de două imagini suprapuse ale cățelului, 
una în care cățelul apare cu gura închisă iar cealaltă în care apare cu gura deschisă și se bucură, 
imagine pe care am însoțit-o cu un lătrat. 

În funcție de comanda dată, apare una sau cealaltă imagine. 
La clasa a VIII-a, în lecția ”Dovezi ale evoluției”, printre dovezile directe, este 

prezentată evoluția la nivelul populațiilor, pusă în evidență la fluturele de mesteacăn (Biston 
Betularia), pe colecții muzeale. 

Evoluția a avut timp pe perioada Revoluției Industriale, într-un interval mai mare de 
100 de ani, datorită schimbării peisajului. 

Am reușit să ilustrez și acest fenomen printr-o animație în Powerpoint, unde, am 
desenat pe o coajă de mesteacăn, un fluture alb și un fluture negru. Puși în poziția prădătorului, 
elevii au identificat foarte ușor fluturele negru, cel alb fiind protejat de culoarea scoarței 
copacului. De aici am dedus că înainte de Revoluția Industrială predominau exemplarele albe. 

Pornind fabrica, și degajându-se fumul, coaja de mesteacăn a început să se 
înnegrească, iar după aproximativ 30 de secunde, elevii au identificat mai ușor fluturele alb, 
deducând că după Revoluția Industrială au ajuns să predomine exemplarele negre. 

Evident că în animația virtuală, schimbarea culorii scoarței a durat mult mai puțin, 
aproximativ 30 de secunde, aceasta pornind la apăsarea butonului ”Pornește fabrica” (figura 4). 

 

 

Figura 4. Efecte pentru schimbarea culorii scoarței copacului  

 

În acest caz m-am folosit de un efect de schimbare a culorii, la apăsarea butonului 
”Pornește fabrica”, culoarea formei libere care simbolizează scoarța mesteacănului, trecând de 
la alb la negru. 

În mod asemănător cu experimentul prezentat asemănător, am lucrat și la 
Comportamentul indicatorilor în mediu bazic, unde formele care indică substanța bazică turnată 
în eprubetă se colorează diferit, în funcție de indicatorul adăugat (figura 5). 
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a) b) 

Figura 5. Efecte pentru schimbarea culorii indicatorului: alegerea efectului (a), aplicarea efectului (b) 
 

M-am confruntat, de asemenea și cu indisponibilitatea sau chiar lipsa unui laborator 
de chimie.  

Acest lucru nu m-a descurajat, am studiat intens programul Powerpoint și am realizat 
două laboratoare virtuale pentru clasele a VII-a și a VIII-a.  

De asemenea, am integrat experimente și aplicații virtuale și în cadrul prezentărilor 
realizate pentru disciplina Biologie. 

Toate aceste materiale le găsiți și puteți consulta  pe site-ul ”Lecții Biologie și Chimie 
pentru Gimnaziu”, câștigător al Premiului de Popularitate în cadrul Ediției a V-a a Concursului 
#DIGITALIADA, anul 2021. 
 
 
Bibliografie, webografie: 

1. Cozma, D., Pui, A., ”Didactica Chimiei”, Editura Performantica, Iași, 2009; 
2. Lapadat-Marcu, M., Macovei, F., Dobran, F., ”Biologie – Manual pentru clasa a VII-

a”, Editura Teora, București, 2007 
3. Grasu, A., Cîrstoiu, J., ”Biologie – manual pentru clasa a VIII-a” 
4. www.lectiigimnaziubiologiechimie.com 
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PROIECT  DE ACTIVITATE 
DIGITAL

Aplicația în care a fost realizat :Google Sites

Secțiunea sesiunii : gimnaziu

Autor: Grijincu Mihaela, Școala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți, matematică
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BIBLIOGRAFIE:
✓ Programa școlară pentru disciplina Matematică, 2017 – clasele a V-a și a VI-a 
✓ Ghid de predare a matematicii cu ajutorul metodelor digitale – clasa a VI-a (www.digitaliada.ro) 
✓ Geometrie interactivă – Olaru Adriana (carte online) www.geogebra.org/u/olaru_a 
✓ Platforma educațională https://educatieonline.md/
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Titlul materialului de activitate digital:
Tehnologii artizanale pentru realizarea 

produselor din materiale lemnoase
Atelier de creație – Metoda lucrărilor practice 

Secțiunea sesiunii: Învățământ gimnazial

Autor: Prof. Ioachimescu Dana Ancuța

Disciplina predată: Educație tehnologică și aplicații practice

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr. 8 Suceava
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Metoda lucrărilor practice constă în efectuarea de către elevi a unor 
sarcini cu caracter aplicativ: de proiectare, de execuţie, de 

fabricaţie, de reparaţie. 
Prin această metodă se realizează: învăţarea de priceperi şi 

deprinderi; achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor 
probleme practice; consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea 

cunoştinţelor.
Lucrările practice se desfăşoară individual sau în grup, într-un 

spaţiu şcolar specific (atelier, lot şcolar), înzestrat cu mijloace şi 
echipamente tehnice.

Raportat la metoda exerciţiului, activitatea elevilor are în acest 
caz un grad sporit de complexitate şi independenţă.
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În predarea educației tehnologice se folosesc exerciții pentru formarea 
deprinderilor de rezolvare a problemelor, formarea deprinderilor de

 execuție și a celor de comunicare, stimularea creativității,inventivității.

Prin exercițiu se formează și consolidează aptitudini, se cultivă aptitudinile 
profesionale, se sporesc efectele pedagogice pe măsură ce 

crește caracterul creator al exercițiilor.

Pentru a putea fi aplicat exercițiul trebuie: să corespundă dezvoltării psihice a 
elevilor; să cunoască scopul și principiul pe care îl 

fundamentează exercițiile; să fie desfașurate într-o succesiune
 didactică pentru a asigura automatizarea deprinderilor.
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Realizarea proiectului:
Pentru început elevii au pregătit noțiuni teoretice despre obiecte de 
artizanat românesc din lemn și meserii specifice acestui domeniu:
Urmele artizanatului românesc se pierd în trecut, în epoci care au 

modelat abilitățile omului de a se adapta la natură, la pericole, climă, 
religie sau la modurile de organizare ale comunității. Odată cu evoluția 

omului, obiectele pe care mâna sa le-a creat 
s-au perfecționat și au căpătat, pe lângă atributele practice, și atribute 

decorative și estetice.
Artizanatul autentic românesc se definește prin faptul că produsele de 
artizanat sunt create de meșteșugari care au deprins tehnici străvechi, 

metode de folosire a materiilor prime și de decorare.
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În mediul rural, în trecut, toți sătenii se îndeletniceau cu prelucrarea lemnului, construindu-și singuri   unelte       
în gospodărie. Alte obiecte erau construite de meșteri specializați: rotari, drănițari, dulgheri, dogari, împletitori         
de nuiele etc. În comparație cu metalul, lemnul este considerat o materie primă plină de căldură  și personalitate.          
             Multe obiecte trebuincioase pe lângă casă erau făcute de către meșteri, uitlizând tehnologii tradiționale 
învățate       din  tată în fiu. Unele dintre aceste meșteșuguri s-au pierdut în timp, iar altele au evoluat.

Exemple de astfel de meserii:

-Dulgheri făceau grinzi,bârne pentru construcția caselor din trunchiurile aduse din pădure. Grinda centrală a         
casei se  făcea din cel mai falnic trunchi de stejar, fag, brad sau frasin, deoarece erau considerați arbori sacri.

-Rotarii-făceau roți de lemn, care, căruțe.
-Dogarii- erau răspândiți mai ales în zonele viticole și confecționau recipienți de lemn  pentru depozitarea,    

fabricarea, transportul vinului: ciubere, căzi, poloboace, butoaie, balerci, putini dar și alte vase necesare în 
gospodărie.

-Drănițarii- făceau din bucăți de lemn dranița sau șindrila, formată din scândurele subțiri și scurte de lemn,           
tăiate la capete în diferite forme, care apoi erau folosite pentru acoperișul casei.

-Împletitorii de nuiele își foloseau meșteșugul pentru a construi garduri, coșuri pentru produse agricole, dar și    
obiecte decorative.
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Bucovina  este   cunoscută  pentru meșteșugul lemnului prin tehnici diferite, influențate de etnicii germani, 

polonezi, slovaci. Decorațiunile au la bază forme geometrice sau motive florale. În acest ținut al mănăstirilor 

istorice, pictura icoanelor pe lemn și sticlă ocupă un loc important în rândul tradițiilor locale. Instrumente 

muzicale deosebite sunt realizate  din lemn de molid, iar tulnicul este o emblemă păstrată din vremurile dacice. 

Sunt folosite metode de decorare și ornamentare a produselor din lemn: 

1. Decorare: -cioplirea bârnelor 

               -cojirea, crestarea furcilor de tors, uneltelor agricole 

               -incrustarea și intarsia unor piese de mobilier

               -perforarea, tăierea, sculptarea obiectelor din lemn

               -pirogravarea anumitor obiecte

2. Motive ornamentale: punctele, liniile drepte, șerpuite sau în zig-zag, spirale, funii, arce, rozete, figuri 

geometrice, motive fitomorfe(frunze, flori, ramuri etc.), motive zoomorfe(animale), antropomorfe(oameni), 

cosmice(soare, lună etc.), semnături care atestă proprietatea sau numele meșterului.
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În activitatea sa, dulgherul trebuie să abordeze lucrări foarte diverse, de la 
elementele decorative ale lemnului, la construcții de șarpante și până la 
construcții inginerești moderne complexe. Meseria sa nu este deloc ușoară: 
dulgherul modern nu mai decorează doar prispa casei sau ridică doar patru pereți 
pentru a oferi adăpost, ci trebuie să ia în considerare proprietățile termice ale 
materialelor folosite, protejarea construcției ridicate împotriva incendiilor sau 
indicatorii acustici.

Deși poate tindem să ignorăm acest lucru, această meserie necesită o 
cunoaștere vastă a unor domenii deloc ușoare: matematică, geometrie, proiectare 
și tehnologia materialelor. Dispunând de toate aceste informații, dulgherul își 
poate executa meseria, precum ridicarea unei case: pereții, planșeele, 
acoperișurile, montarea diferitelor sisteme moderne pentru protecția termică, 
ferestre de mansardă, elementele de legătură (scară) sau diversele elementele 
decorative sau funcționale, care oferă un aspect plăcut construcției. 
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De asemenea, această meserie este folosită pentru restaurearea și 

conservarea monumentelor istorice, executarea schelelor și cofrajelor de lemn 

sau construcții în parcuri de odihnă sau pentru cei mici.

Cu timpul, construcțiile din lemn au fost înlocuite cu case din piatră și din 

beton, însă faptul că nu s-a luat în calcul creșterea mare a costurilor energetice, 

lemnul a fost reintrodus în ridicarea caselor moderne (case „verzi”, case 

inteligente), iar importanța lucrărilor de lemnărie a început să crească, această 

meserie începând să-și revină din decăderea în care intrase în urma avântului 

tehnologic.
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La orele de Educație tehnologică și aplicații practice, la Unitatea de învățare II – Materiale 

lemnoase, clasa a VII-a, folosind metoda de învățare  prin proiect am confecționat împreună cu 

elevii din clasele a VII-a și a V-a diferite obiecte din lemn (căsuțe pentru păsări, machete pentru 

case, suport pentru creioane, organizator bijuterii, praștie, scrânciob, suport lumânări,  etc.), 

folosind tehnici artizanale.

      În final am exemplificat activitatea  elevilor de la Școala Gimnazială nr. 8 Suceava, 

în acest domeniu, postând câteva fotografii, ale multelor și deosebitelor lucrări realizate.

Bibliografie:

Mocanu, Marinela (2019), Educație tehnologică și aplicații practice: Editura Aramis

https://www.invietraditia.ro/editorial/artizanat-romanesc/

https://chifane.eu/meserii-rare-lemnarul/
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Sistemul Circulator
Lectie interactiva creata pe platforma LIVRESQ pentru clasa a VI-a 

Colegiul National ,,Mihai Eminescu” Suceava ,Profesor: Iurea Catalina
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Cuprinsul si informatiile despre lectie:
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Resursele de tip video,functioneaza

accesand un link sau incarcand videoul

din fisierele personale.Acesta poate fi 

vizionat direct in pagina lectiei.

Resursele de tip imagine trebuie plasate in 

celulă,initial continand o imagine standard care 

trebuie inlocuita cu imaginea dorita.
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Testele de verificare:

• La sfarsitul viecarei

sectiuni sau capitol pot fi 

create teste de verificare

pentru punerea in 

practica a informatiilor si

pentru a retine mai usor

partile importante ale 

lectiei.

• Pentru continuarea

lectiei,testul trebuie

completat in intregime cu 

toate raspunsurile

corecte, iar apoi in josul

paginii v-a aparea un 

buton care v-a trimite

cursantul la sectiunea sau

capitolul urmator.

Buton bariera:
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Acordeonul

• Este o resursa care 

contine informatii

ascunse in taburi, 

fiind accesate

apasand pe titlul

coresapunzator.
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Galeriile de imagini:

• Sunt resurse interactive care 

contin doua sau mai multe

imagini.Schimbarea imaginilor

se face cu ajutorul săgeților.
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Testele de evaluare:

• Sunt resurse interactive de 

tip chestionar la fel ca cele

de verificare, dar au in 

vedere evaluarea

cursantului.
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Fața de testele de verificare, raspunsurile sunt definitive si corectate la sfarsitul fiecarei intrebari 

acordandu-se punctaje doar raspunsurilor corecte.
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• Punctajele sunt calculate si 

afisate la sfarsitul fiecarui 

chestionar.
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PROIECT DIDACTIC 
 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava 
Profesor: Alexandrina Jijie 
Disciplina: Educaţie Fizică 
Clasa: a - VI-a A 
Efectiv: 27 elevi 
Loc de desfășurare: Meet – online sincron 
Materiale necesare: fluier, mingi de șosete, pernuțe, 
Aplicații/platforme: Classroom, youtube, meet.  
 
Temele lecţiei: 
 
1. Deprinderi de manipulare: prinderea – cu 1, 2 mâini, de pe loc, din autoaruncare - 
consolidare; 
2. Calități motrice - Forța – dezvoltarea forței la nivelul membrelor inferioare. 
 
Competenţe specifice:  
2.3. Efectuarea exerciţiilor simple pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază 
2.5 Manifestarea unor indici corespunzători ai calităților motrice, în funcție de specificul 
acțiunilor motrice 
2.6 Aplicarea deprinderilor motrice fundamentale și sportive elementare, în acțiuni motrice 
variate 
3.1 Manifestarea atitudinii de cooperare și întrajutorare în timpul activităților motrice.  
 
Obiective operaționale: 
 
Motrice: - să execute corect prinderea mingii din autoaruncare, cu 1- 2 mâini; 

- să efectueze exercițiile specifice de dezvoltare a calităților motrice 
Cognitive: - să prezinte unul dintre exercițiile folosite pentru consolidarea prinderii mingii; 

- să descrie unul dintre exercițiile efectuate pentru dezvoltarea forței membrelor inferioare 
Socio-afective: - să dea dovadă de fairplay în timpul executării exercițiilor; 

- să își felicite colegii. 
 
 
 

Verigile lecţiei  
şi durata lor 

 
CONŢINUTURI 

 
Do-
zare 

Indicaţii metodice şi 
formaţii de  lucru 

 
OBS. 

 
1.Organizarea 
colectivului de 

elevi 
(3’) 

- prezenţa, verificarea echipamentului şi 
a stării de sănătate 
-anunţarea temelor lecţiei 
- joc de percuție corporală 
Material ajutător:  
https://www.youtube.com/watch?v=uz
XpvILRMog  

1’ 
 

10” 
 

1’50” 

Conştientizarea  
elevilor asupra 
necesității unei ţinute 
adecvate şi curate,  a 
respectării regulilor  de 
siguranță în cazul 
desfășurării lecţiilor de 
educaţie fizică on-line 

 

 - sărituri din depărtat în apropiat 2x10 Elevii vor executa  
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2. Pregătirea 
organismului 
pentru efort. 

(4’) 
 

 

- alergare ușoară 
- joc de glezne 
- alergare cu pendularea gambelor 
înapoi 
- alergare cu genunchii la piept 
- alergare ascuțită 
Între variantele de alergare, executate 
pe muzică, intercalăm 10-15 ” pauză 

30” 
20” 
30” 
 
30” 
30” 
 

variantele de alergare 
pe loc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Influenţarea 
selectivă a 
aparatului 
locomotor. 

(12’) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex de exerciţii cu perna 
  Exerciţiul nr. 1 
P.I Stând depărtat, brațele înainte jos 
(cu perna) 
T 1-8 Rotarea capului spre stânga 
T 1-8 Rotarea capului spre dreapta 
  Exerciţiul nr 2 
P.I Stând depărtat, mâinile la spate, 
ținând perna, brațele întinse 
T 1-2 Aplecarea capului spre înainte, cu 
arcuire 
T 3-4 Extensia capului, cu arcuire 
T 5-6 Aplecarea laterală a capului, spre 
stânga, cu arcuire 
T 7-8 Idem 5-6, spre dreapta  
T 1-2 Aplecarea capului spre înainte, cu 
arcuire 
T 3-4 Extensia capului, cu arcuire 
T 5-6 Răsucirea capului, spre stânga, cu 
arcuire 
T 7-8 Idem spre dreapta 
Exerciţiul nr. 3 
P.I. Stând depărtat, brațele înainte jos, 
cu perna ținută cu ambele mâini 
T 1-8  Ridicarea și coborârea simultană 
a umerilor 
T 1-8 Acelaşi, alternativ 
  Exerciţiul nr. 4 
P.I. Stând depărtat, brațele înainte jos, 
ținând perna 
T 1 Ridicarea brațelor spre înainte 
T 2 Îndoirea brațelor, cu ducerea pernei 
la piept 
T 3 Întinderea brațelor spre înainte 
T 4 Revenire în PI 
T 5 Ridicarea brațelor prin înainte sus, 
cu ducerea pernei deasupra capului 
T 6 Îndoirea brațelor, cu ducerea pernei 
la ceafă 
T 7 Întinderea brațelor cu ducerea 
pernei deasupra capului 
T 8 Revenire în PI 

 
 

 
 

2x8 t 
 
 
 
 
 
 

2x2x8
t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x2x8 
t 
 
 
 
 
 
 
 

3x8 t 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercițiile se pot 
executa pe muzică 
Elevii vor fi îndemnați 
să solicite pauză, dacă 
au obosit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- spatele drept, tragem 
de coate spre înapoi. 
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Exerciţiul nr.  5 
P.I Stând depărtat cu brațele întinse 
înainte, (cu perna)  
T 1 Ducerea brațului stâng lateral 
T 2,4 Revenire în PI 
T 3 Același cu brațul drept 
T 3-4 Idem spre partea dreaptă 
T 5-6 Rotarea brațului stâng spre 
înainte 
T 7-8 Același cu brațul drept 
T 1 Ducerea brațului stâng lateral 
T 2,4 Revenire în PI 
T 3 Același cu brațul drept 
T 3-4 Idem spre partea dreaptă 
T 5-6 Rotarea brațului stâng spre înapoi 
T 7-8 Același cu brațul drept 
Exerciţiul nr. 6 
P.I. Stând, brațele înainte jos (cu pernă) 
T 1-2 Extensia trunchiului cu arcuire, 
braţele sus 
T 3-4 Pas lateral stânga, cu aplecarea 
trunchiului spre înainte, cu arcuire 
T 5-6 Revenire în stând, idem T 1-2 
T 7-8 Idem T 3-4, spre dreapta 
 Exerciţiul nr. 7 
P.I. Stând depărtat, braţele îndoite, cu 
perna sprijin la ceafă 
T 1-2 Răsucirea trunchiului spre stânga, 
cu arcuire 
T 3-4 Același spre dreapta 
T 5-6 Idem T 1-2, cu ducerea pernei în 
sprijin la piept 
T 7-8  Idem T 3-4, cu perna ținută la 
piept 
T 1-2 Răsucirea trunchiului spre stânga, 
cu arcuire, perna la ceafă 
T 3-4 Același spre dreapta 
T 5-6 Idem T 1-2, cu brațele întinse 
spre înainte 
T 7-8  Idem T 3-4, cu brațele întinse 
spre înainte 
  Exerciţiul nr. 8 
P.I. Stând depărtat  cu brațele sus, perna 
deasupra capului 
T 1-4 Îndoire laterală a trunchiului spre 
stânga, cu arcuire 
T 5-8 Idem T 1-4 spre dreapta 
 Exerciţiul nr. 9 
P.I. Stând depărtat, perna jos pe covor, 
brațul stâng spre înainte jos, palma 

 
 

2x2x8 
t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3x8 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x2x8 
t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x8 t 
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sprijinită pe pernă, trunchiul răsucit, 
brațul drept orientat în sus, privirea 
orientată după brațul drept. 
T 1-4 Menținerea PI 
T 5-8 Idem, brațul drept spre înainte 
jos, palma sprijin pe pernă, trunchi 
răsucit, menținere 
   Exerciţiul nr. 10 
P.I. St. Apropiat, brațele îndoite, perna 
în dreptul pieptului 
 T.1-4 Fandări înainte, pe piciorul 
stâng, cu ducerea brațelor întinse 
înainte, cu arcuire  
T.5-8 Același cu piciorul drept 
T 1-8 Idem, cu pășire înapoi în fandare 
(1-4 cu piciorul stâng, 5-8 cu piciorul 
drept) 
Mişcări de relaxare şi respiraţie 

2x8 t 
lent, 
apoi 
mai 

rapid 
 
 
 
 
 

2x2x8
t 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizarea 
temelor lecţiei 

Prindere cu 1/2 
mâini, din 

autoaruncare 
(9’) 

 
 
 
 

1. Prinderea cu 1/2 mâini, din 
autoaruncare  
Resursă video  
https://www.youtube.com/watch?v=qY
rQyh_uNHA&t=192s  
 
- aruncări cu o mână, prindere cu două, 
de pe loc, apoi din deplasare (2-3 pași 
înainte, 2-3 pași înapoi) 
- aruncări cu o mână, bătaie din palme, 
prindere cu două mâini, de pe loc, apoi 
cu ușoară deplasare 
- același exercițiu, cu bătaie din palme 
în față și la spate 
- același exercițiu, cu bătaia palmelor 
sub piciorul ridicat la orizontală (balans 
spre înainte) 
- același, cu ușoară deplasare, înainte-
înapoi 
- aruncări cu mâna stângă și prinderi cu 
dreapta, apoi schimbăm  
 

 
 

 
 
 
 
 

2x10x 
 

2x10x 
 
 

2x10x 
 
 

10x 
 

10 
rep. 
2x10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balans cu piciorul 
stâng, apoi cu piciorul 
drept 

 

5. Dezvoltarea 
calităţii 

motrice forța 
(7’) 

Dezvoltarea forței la nivelul membrelor 
inferioare. Resursă video 
https://www.youtube.com/watch?v=q88
7pr0iyXI&feature=emb_logo  
Exerciții propuse: 
Genuflexiuni 
Genuflexiuni cu săritură 
Pas lateral stânga în fandare și revenire 
Același spre dreapta 
Fandare înainte pe piciorul stâng și 

 
8 

repetări 
fiecare 
exerciți

u 
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revenire cu ducerea genunchiului cât 
mai aproape de sol 
Același pe piciorul drept 
Fandare laterală stânga cu trecere în 
fandare laterală dreapta 
Balansul piciorului stâng înapoi și 
revenire 
Același cu dreptul 
Din stând balans lateral cu piciorul 
stâng și revenire 
Același cu dreptul 
Din stând pas înapoi, oblic, cu piciorul 
stâng, revenire, același cu dreptul 
2-3 pași de alergare spre înainte, oprire 
în genuflexiune, retragere 
Menținerea piciorului stâng îndoit 
înapoi, cu călcâiul la șezută, brațul 
drept orientat înainte, 8t 
Același, cu dreptul 
Mișcări de relaxare 

 
 
 
Musculatura fesierilor 
bine încordată 
 

7. Revenirea 
organismului 

după efort 
( 3’) 

Resursă video 
https://youtu.be/U9vCijx8U6c 
Mișcări de relaxare, stretching, pași de 
dans 

 

 
3 min. 
 
 

  

8. Incheierea 
organizată a 

lecţiei 
(2’) 

- Aprecieri asupra obiectivelor propuse 
şi evidenţierea elevilor care au fost 
disciplinaţi şi au lucrat corect  
- Recomandări pentru lucru acasă. 

1 min. 
 
 

  

 
Webografie: 
 

Videoclip percuție corporală: 
Bruno Mars - Uptown funk - Con percusión corporal - YouTube 

Videoclip prinderea mingii cu două mâini (Bărbieru Petrică): 
  Educație fizica si sport- prinderea mingii cu doua mâini - YouTube 

Videoclip dezvoltarea calității motrice forța (Sport on-line): 
  Dezvoltarea forței la nivelul membrelor inferioare - YouTube 

Videoclip revenirea organismului după efort (Profu` de Recuperare): 
  6 exerciții pentru revenirea organismului după efort - YouTube 

 
 

363

https://youtu.be/U9vCijx8U6c
https://www.youtube.com/watch?v=uzXpvILRMog
https://www.youtube.com/watch?v=qYrQyh_uNHA&t=192s
https://www.youtube.com/watch?v=q887pr0iyXI
https://www.youtube.com/watch?v=U9vCijx8U6c


PROIECT DIDACTIC DE 

ACTIVITATE DIGITAL

Aplicația în care a fost realizat: OPENBOARD- pe 

tableta grafică

Secțiunea: Învățământ gimnazial

Autor: prof. Corina Larionescu

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 8 

Suceava
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Disciplina: Matematică

Clasa a VII-a 

Unitatea de învățare: Patrulatere

Arii la patrulatere 

Tipul lecției: Lecție susținută la Centrul Județean de 

Excelență – de recapitulare și sistematizare

Durata: 100 de minute

Mijloace de realizare: Lecție realizată în programul Open 

Board, cu ajutorul tabletei grafice
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 Competenţe generale:

CG1. Identificarea unor date si relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost 
definite.

CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice.

CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice, pentru caracterizarea locală sau globală a unei 
situaţii concrete.

CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.

CG6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostinţelor din diferite 
domenii.

 Competenţe specifice:

CS1. Recunoașterea și descrierea patrulaterelor în configurații geometrice date.

CS2.  Identificarea patrulaterelor  particulare utilizând proprietăți precizate.

CS3. Utilizarea proprietăților calitative și metrice ale patrulaterelor în rezolvarea de probleme.

CS4. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noțiunilor legate de patrulatere.

CS5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de 
segmente, de măsuri de unghiuri și arii.

CS6. Interpretarea informațiilor deduse din reprezentări geometrice în corelații cu anumite situații practice.
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 Obiective specifice ale proiectului digital:

 1. Să rezolve probleme utilizând proprietățile paralelogramelor particulare și ale 

trapezului isoscel.

 2. Să recunoască formulele pentru calculul ariilor unor paralelograme și a 

trapezului.

 3. Să aplice formulele  ariilor triunghiului și a patrulaterelor studiate în probleme.

 4. Să calculeze ariile unor figuri geometrice descompunând figura dată în figuri 

ale căror arii pot fi calculate direct.

 5. Să fie atenți și să participe afectiv la lecţie.

 6. Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii.

 7. Să-și dezvolte spiritul de observație, tenacitatea, perseverența, capacitatea 

de concentrare și a atenției distributive.
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 Strategii didactice

 Principii didactice:

 Principiul participării şi învăţării active

 Principiul asigurării progresului gradat al performanţei.

 Principiul conexiunii inverse

 Metode de învăţare/ de instruire: Conversaţia; Conversaţia euristică; 
Demonstrația; Explicaţia; Exerciţiul; Problematizarea

 ELEMENTE INOVATIVE: Folosirea instrumentelor digitale de realizare a desenelor 

geometrice

 Forme de organizare: frontal, individual

 Modalițăți de evaluare: chestionare orală, observare sistematică

 Bibliografie: Culegeri Probleme de olimpiada, Gazeta Matematica
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EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 

PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR METALICE

START

clasa a VII-a

Autor: prof. Marinela Mocanu
Expert RED
Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu”-Salcea

Secțiunea: învățământ gimnazial

Resursa poate fi accesată la likul următor: 
https://view.genial.ly/623c51a22ebc9f00111f0033
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COMPETENȚE SPECIFICE 

DE CITIT!

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Resursa este o prezentare interactivă 
realizată pe platforma https://genial.ly/
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NE AMINTIM!

Ce sunt materialele metalice?
Cum se obțin?
Cum se clasi�că?
Ce sunt aliajele?
Ce importanță au aliajele?
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PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR METALICE 

Sunt determinate de structura cristalină a acestora și pot � 
modi�cate prin modi�carea structurii, prin obținere de aliaje 
și prin alte procedee tehnologice. 
Proprietățile metalelor determină domeniul de utilizare.
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VERIFICĂ CE AI ÎNVĂȚAT!

381

https://view.genial.ly/623c5010acc2a20016f17eca


Surse foto:
http://pixabay.com
http://dedeman.ro
 
Filme: 
https://www.descopera.ro/dnews/11068494-de-ce-
transforma-caldura-sinele-de-tren-in-spaghete 
https://youtu.be/NOQkF5qyXAk
https://youtu.be/EAZMTkGLus4
 
Link Quiz: 
https://view.genial.ly/623c5010acc2a20016f17eca

Bibliografie:
Marinela Mocanu,  Magda Dache, Loredana Irena Săndulescu- 
Educație tehnologică și aplicații practice, manual pentru clasa a 
VII-a, Editura Aramis, București, 2019
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Clasa: a VI-a 

Profesor: dr. Mîndrescu Ciprian-Radu  

Școala Gimnazială ”M. Kogălniceanu” Dorohoi, jud. Botoșani 

Aria curriculară: Matematică și științe 

Disciplina: Biologie 

Subiectul:  Circulația - recapitulare 

Unitatea de învăţare:  Circulația 

Tipul lecţiei:  de recapitulare și sistematizare 

Scopul : recapitularea și sistematizarea cunoştințelor referitoare la funcția de circulație, în vederea formării 

unor noţiuni cu caracter operaţional, necesare înțelegerii rolului acesteia în viața organismelor. 

Competențe generale:  

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale 

3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității 

Competențe specifice: 

2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu. 

3.1. Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice. 

3.2. Aplicarea unor algoritmi selectați adecvat în investigarea lumii vii. 

Competențe derivate : La sfârşitul lecţiei, elevii vor avea capacitatea de a: 

C1: prezinte procesul de circulație la plante; 

C2: identifica componentele mediului intern; 

C3: descrie sistemul circulator sanguin la om; 

C4: stabili principalele particularități ale circulației la vertebrate.   

Strategii didactice: activ-participative  

Metode şi procedee didactice:  conversaţia euristică, explicaţia, metoda R.A.I 

Mijloace didactice: rebus, fişe de activitate, prezentare PowerPoint, aplicația din http://LearningApps.org, 

YouTube din http://youtube.com  

Forme de organizare: frontal, individual. 

Durata:  50 
 

Bibliografie:  
 

1. Elena Crocnan, - Biologie – Manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, 
R. A., 2018 

2. “Programa școlară pentru disciplina Biologie  - clasele a V-a – a VIII-a”, conform anexei 
nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017 
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procedee 

Obs. 

 
Moment 
organizatoric 
 

  Se asigură în clasă climatul optim 
desfășurării activității. 

Elevii se 
asigură că au 
materialele 
necesare 
pentru lecție – 
instrumente 
de scris 

 

Conversația 

 

 

Captarea şi 
orientarea  
atenţiei 

 

 

Rebus (creat în LearningApps) 

 

 

- completează 
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Conversația 
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Enunţarea 
temei şi a 
competențelor 
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Circulația - recapitulare 
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titlului lecţiei 
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Conversația 
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sistematizarea 
conţinuturilor  

 

 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

Circulația la plante 

 

 

 

 

 

 

 

Circulația la animale 

Vizionare filme de pe Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=qmpd82m
pVO4 (alcătuirea inimii) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sxlFm4iK
g_Y (circulația sângelui) 

 

- prezintă 
mecanismele 
de absorbție a 
sevei brute; 
-  descriu 
circulația 
sevei brute și 
a sevei 
elaborate; 
- stabilesc 
factorii care 
influențează 
absorbția și 
circulația apei 
cu săruri 
minerale; 
- identifică 
componentele 
mediului 
intern; 
- descriu 
componentele 
sângelui; 
- precizează 
grupele de 
sânge; 
- prezintă o 
regulă pentru 
realizarea unei 
transfuzii  

 

- prezentare 
PowerPoint  
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- prezintă 
componentele 
sistemului 
circulator 
sanguin la 
om; 
- descrie 
circulația 
pulmonară și 
sistemică; 

Descrierea 

 

 

 

Explicația 

 
 
Fixarea / 
retenţia şi 
transferul 
cunoştinţelor 

 

C1 

 

C2 

 

 

C3 

 

C4 

 

Fixarea cunoștințelor prin metoda R.A. I  -  fiecare elev 
care va arunca 
mingea va 
pune câte o 
întrebare din 
lecție 
colegului care 
prinde 
mingea, iar 
acesta 
răspunde la 
întrebare şi 
apoi aruncă 
mai departe 
altui coleg, 
punând o 
nouă 
întrebare.  
- elevul care 
nu cunoaşte 
răspunsul iese 
din joc, iar 
răspunsul va 
veni din 
partea celui 
care a pus 
întrebarea, 
conducând 
treptat la 
rămânerea în 
joc a celor 
mai bine 
pregătiţi. 

 

Conversația  

Explicația 
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Evaluarea 
performanței 

 

C2 

C3 

C4 

 

Fişă de activitate (anexa) 
 

-  se discută 
fişa de 
activitate; 
- denumește 
schema  și 
completează 
căsuțele libere 
cu noțiunile 
corecte; 
- completează 
spațiile 
lacunare cu 
noțiunile 
corespunzătoa
re ;. 
- realizează 

Conversaţia 
euristică 

Explicația 

 

Ac
tiv

ita
te

 in
di

vi
du

al
ă 
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asocierile 
corecte între 
cele două 
coloane 

Aprecieri și 
recomandări 

 Notarea elevilor care au adus contribuţii 
semnificative lecţiei şi care au răspuns la 
întrebările recapitulative. 

 

 

Aprecierea 
verbală 

notare 

 

Anexa  

Nume şi prenume...............................................                                                              

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

1. Denumește schema de mai jos și completează căsuțele libere cu noțiunile corecte: 

2. Completaţi spaţiile libere: 

Circulația este funcția de ...................................... care asigură transportul diferitelor substanțe în 

organismul unei  viețuitoare. 

La plante, circulația depinde de ......................................, transpirație și ......................................., iar la 

animale se află în corelație cu ...................................., respirația și excreția.  

3 . Stabiliţi corespondenţa noţiunilor punând litera în dreptul cifrei corespunzătoare: 

    a. hematia                      ….1. caracteristică moștenită de la părinți                      

    b. capilarele                    ....2. cele mai fine vase e sânge 

    c. seva brută                   ….3. element figurat din sânge 

    d. grupa de sânge           ….4. vase liberiene 

    e. seva elaborată             ….5. vase lemnoase 
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Educație tehnologică și aplicații practice

METODE DE PREPARARE 
A ALIMENTELor

Autor: prof. Marinela Mocanu 
Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu”-Salcea

Secțiunea: învățământ gimnazial

Resursa propusă poate fi accesată la linkul următor,
pe canalul de YouTube al disciplinei ETAP, realizat în 

cadrul proiectului CRED 

https://youtu.be/a88WM-6Mdto389



Resursa propusă susține formarea competenței 
specifice 

1.1 Executarea unor produse/lucrări creative simple 
pe baza unei fișe tehnologice date, selectând 

materiile prime, materialele, 
unelte/ustensile/dispozitive/aparate adecvate.

2
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Ce înseamnă prepararea alimentelor?
.

3

➢ Alimentele devin comestibile, 
mai ușor digestibile.

➢ Crește absorbția
substanțelor nutritive.

➢ Se previne apariția 
intoxicațiilor alimentare.

➢ Se îmbunătățește gustul și 
aspectul.
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Operații de pregătire

392



5

Metode de preparare 

Mecanice Fierbere

Coacere

Prăjire

Frigere

Înăbușire

Termice

Biochimice
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Ce operații au suferit alimentele?

394



This is a slide title

7

⬩ Metode 

Metode mecanice de preparare (la rece)

sfărâmare

baterepisare

amestecare395



Prepararea prin metode termice (la cald)

 FIERBERE

 ÎNĂBUȘIRE

 PRĂJIRE

 COACERE

 FRIGERE
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FIERBEREA

9

• Se realizează prin introducerea alimentelor în apă rece, urmată de 
ridicarea temperaturii sau  introducerea alimentelor în apă fiartă.

• Multe vitamine și minerale se pierd prin fierbere.
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Fierberea este folosită pentru obținerea preparatelor lichide și în pregătirea 
unor ingrediente necesare altor preparate alimentare.

10398



ÎNĂBUȘIREA
și gătitul la abur

https://www.topproduse.ro/blog/cele-mai-bune-
aparate-de-gatit-cu-aburi/

https://www.emag.ro/aparate-gatit-aburi-deshidratoare/

• Introducerea alimentelor într-un vas cu puţină apă, acoperite cu un capac
etanş şi fierberea în vapori fierbinţi sau la aparatul de gătit cu aburi. 

• Alternativă pentru fierbere, timpul de preparare este unul mai redus și se 
pierd mai puțini nutrienți.
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PRĂJIREA 

12

Introducerea alimentelor în grăsime încinsă.
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FRIGEREA

Este considerată una
dintre cele mai
gustoase și sănătoase
metode de gătit.
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Trebuie evitată picurarea
grăsimii direct pe flacără, 
deoarece fumul rezultat este
foarte toxic.
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COACEREA

15

Se realizează în cuptorul încins, sub efectul aerului cald și 
este una dintre metodele considerate sănătoase.
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16

Apasă butonul Ajută-l pe  brutar să pregătescă o pâine 
bună! Stabilește ordinea corectă a 

operațiilor prezentate în imagini.

1 2 3 4 5

6 87 9404



METODE BIOCHIMICE
Au la bază fermentarea, închegarea 
și alte procese chimice.

https://www.facebook.com/manifestbonvi
vant/posts/1122794904576422/ 405



Ce se obține dacă fermentează vinul?

18406



Privește cu atenție cele patru  preparate alimentare obținute din 
același ingredient, dar prin metode de preparare diferite. 

Revino la imagini ori de câte ori este nevoie. 

1 2

3 4
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RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE DE PE DRUMUL CUNOAȘTERII 

1
3 5

642

Ce metode de preparare au 
fost folosite pentru fiecare 

dintre  preparatele din 
imagini?

Care sunt avantajele fiecărei 
metode de preparare folosite, 
pentru același ingredient de 

bază, respectiv pentru cartofi?

Cum influențează sănătatea, 
consumul  alimentelor preparate 

prin metodele identificate?

Ce vase, 
ustensile/dispozitive sunt 
necesare pentru obținerea 

fiecărui preparat?

Ce dezavantaje prezintă 
fiecare metodă utilizată 

pentru  prepararea 
cartofilor?

Dacă acum ți s-ar servi cele 4 
farfurii cu cartofi preparați, pe care 
ai alege-o din punct de vedere al 

gustului?
Dar după modul cum influențează 

sănătatea? 408



Șablon prezentare-SlidesCarnival

Imagini:
⬩ https://unsplash.com/
⬩ https://pixabay.com/ro/images/
⬩ https://www.topproduse.ro/blog/
⬩ https://www.facebook.com/manifestbonvivant/
⬩ https://www.emag.ro/aparate-gatit-aburi-deshidratoare
Font  free:
https://www.fontsquirrel.com/fonts/bellota
https://www.fontsquirrel.com/fonts/satisfy
Muzica: Ikson: https://soundcloud.com/ikson 
https://twitter.com/Iksonofficial 
https://www.facebook.com/iksonmusic
https://www.youtube.com/ikson

Această resursă a fost creată în cadrul proiectului
”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți" - CRED"

Autor: prof. Marinela Mocanu
Expert RED
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Proiect de lecție online clasa a VII-a 

 
Autor:profesor de biologie Pinteală-Săviuc Lavinia-Roxana 

           Unitatea de învățământ:Școala Gimnazială”Spiru Haret”,Dorohoi,jud.Botoșani 

 

Denumirea resursei:Activitatea de învățare : Anatomia și fiziologia ochiului 

Disciplina Biologie 

Nivelul de adresabilitate: învățământ gimnazial,clasa a VII-a 

Contextul:Activitate desfășurată online 

Competența vizată 1.1 Explorarea sistemelor biologice, proceselor și fenomenelor biologice 
cu instrumente și metode științifice. 

                                        Descrierea activității 

Unitatea de învățământ:Școala Gimnazială”Spiru Haret”,Dorohoi,jud.Botoșani 

Clasa :a VII a B 

Aria curriculară:Matematică și științe 

Unitatea de învățare:Funcțiile de relație 

Lecția: Ochiul și simțul vederii 

Tipul de lecție:lecție de recapitulare și sistematizare a  cunoștințelor,susținută online 

Durata lecției:50 minute 

 INSTRUMENTE ȘI RESURSE DIGITALE folosite la această oră. 

Această lecție va fi desfășurată pe platforma educațională Scoala 365-clasa viitorului, 
https://app.scoala365.ro/Default.aspx. 

Activitatea va fi desfășurată sincron folosind aplicația: https://meet.google.com/  

Elevii sunt invitați la ora de biologie ,cu 4 ore inainte prin trimiterea link-ului de conectare 

 

410

https://app.scoala365.ro/Default.aspx
https://meet.google.com/


 

Activitatea de captare a atenției va fi realizată prin prezentarea filmuletului educativ ”Ochiul 
uman”,Winschool,accesand link 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lJWBcVPaoZ8 

Manual digital de biologie ,clasa a VII a ,editura Litera,va fi accesat la adresa 
https://www.litera.ro/manualelitera/manuale/biologie-7/index.html 

Element de sinteză al lecției prin prezentarea un material power-point cu titlul ”Alcătuirea 
ochiului.Formarea imaginii.” 

Desfășurarea lecției se realizează folosind aplicația Jamboard,accesand link-
https://jamboard.google.com/u/0/ 

Activitatea sincron de predarea –invațare –evaluare cu ajutorul aplicației 
https://whiteboard.microsoft.com/ 

Feed-Back-ul la activitatea desfășurată se realizează folosind aplicația 
https://www.mentimeter.com/ 

Fișa asincron se încarcă pe 
aplicațiahttps://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMzU3MzIyODU0 

Fișă asincron se realizează pe tabla Miro ,accesând link 
https://miro.com/app/board/o9J_lfcwZkY=/ 

    Scenariul didactic 

1.Moment organizatoric: 

Elevii clasei a VIIa B,au primit link-ul de conectare și invitația de a fi prezenți la ora 13 la ora 
de Biologie,desfășurată sincron /videoconferință.Se salută copiii,se verifică prezența 
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copiilor,se precizează  că ora se va desfășura 50% sincron și 50%asincron,cu verificarea 
fișelor anterioare de către profesor .  

2.Captarea atenției: se prezintă elevilor filmuletul ochiul 

 

 

3.Prezentarea scopului lecției și a planului de recapitulare. 

Dau share screen, deschid whiteboard ,scriu planul lecței de recapitulare pe tablă,le spun ce 
activități am pregătit pentru astăzi și care este scenariul didactic care va direcționa această 
lecție de consolidare a cunostințelor. 

412



 

 

 

 

4.Dirijarea învățării 

Lecția de recapitulare  se realizează folosind aplicația Jamboard, pe care lucrează 
concomitent elevii si profesorul,având același demers didactic ca lecția in situ. 

elevii sunt familiarizați cu aceasta aplicație,deoarece o folosesc atăt în etapa de învățare,cât 
și la transferul de cunoștințe,feedback, in cadrul activităților individuale sau in echipă. 
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5.Feed-back-ul activităților derulate la această oră se apreciază de către elevi folosind 
aplicatia Mentimeter,pe care elevii reușesc sa o deschidă  ajutați de către profesor care 
inscrie codul Menti  și solicită  expresiile de apreciere sau dezaprobare ale calității orei. 
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6.Tema pentru acasă/fișa asincron 

Constă in realizarea pe Tabla miro a unui desen sugestiv  pornind de la cuvintele GLOBUL 
OCULAR,din care să rezulte expresia ”Te iubesc ca lumina ochilor!”.Elevii primesc cu 
placere această temă,deoarece lucrează frecvent cu tabla Miro,pentru realizarea desenelor 
,dar și a activitatilor tabelare curente. 
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Această lecție desfășurată online  are deschidere /aplicație și spre alte discipline studiate de 
elevi,precum fizica (asigurîndu-le suportul teoretic necesar înțelegerii fenomenelor 
optice),dar și TIC(prin utilizarea unor resurse digitale ce reflectă cunoștințe ale elevilor de 
operare cu diferite aplicații),desen (prin realizarea unui desen sugestiv în etapa de final al 
lecției și care poate fi executat și după ora de biologie,evitând supraincarcarea 
elevului),limba și literatura română( interpretarea expresiei metaforice),consiliere și 
dezvoltare personală(urmărită prin comportamentul copilului in timpul vizionării filmului 
”Ochiul uman”),educație muzicală(fond sonor al lecției),dar chiar și cu aplicabilitate la 
tema din acest an a Saptamânii Educației Globale , când au fost desfașurate activități sub 
egida: ”Este lumea noastră.Să acționăm împreună!”. 
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Proiect didactic 
Clasa: a V-a 

Profesor: Sarosi Irina 

Școala Gimnazială ”Vasile Conta” Iași, jud. Iași 

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice 

Subiectul: Valoarea nutritivă a produselor alimentare 

Unitatea de învăţare: Criterii de selecție a alimentelor 

Tipul lecţiei: mixtă 

Scopul : familiarizarea elevilor cu importanța elementelor nutritive pentru organismul uman. 

Competențe specifice: 

1.2.Identificarea unor date , mărimi, relații, procese și fenomene specifice matematicii și 
științelor în realizarea unui produs 

2.2.Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului și a 
sănătății 

3.2.Manifestarea abilității de a lucra individual și în echipe pentru rezolvarea unor probleme 

Competențe derivate :  

            La sfârşitul lecţiei, elevii vor avea capacitatea de a: 

C1: defini corect valoarea nutritivă; 

C2: enumera substanțele nutritive; 

C3: preciza rolul fiecărei substanțe nutritive pentru organism; 

Strategii didactice: activ-participative 

a) Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia, exercițiul, învățarea 
prin descoperire; 

b) Mijloace didactice: rebus,  prezentare PowerPoint, youtube, aplicația liveworksheets, 
aplicația wordwall 

c) Forme de organizare: frontal, individual. 
 

Durata: 50 

Bibliografie: 

1.Elena Carmena Neamțu, V. H. (2017). Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a-V-
a. București: ASCENDIA SA. 

2.Marinela Mocanu, M. D.-I. (2017). Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a-V-a. 
București: Aramis Print. 
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Valoarea nutritivă a produselor alimentare 

1. Definiție 
2. Substanțe nutritive: exemple, rol 
3. Determinarea valorii nutritive a alimentelor 
4. Unde se găsesc vitaminele și mineralele? - aplicație practică 

 

A.Captarea atenției: 
 Mănâncă sănătos fructe și 

legume:https://www.youtube.com/watch?v=F9HYRIaQbW4 
 Exercițiu:Alimentație sănătoasă- https://www.liveworksheets.com/na1261054dp 

 

 

B.Desfășurarea activității: 

1. Definiție: Valoarea nutritivă reprezintă capacitatea alimentelor de a asigura organismului 
substanțele hrănitoare de care are nevoie. 

2.Substanțe nutritive: exemple, rol 

Substanțele nutritive din alimente sunt:proteinele, lipidele, glucidele, lipidele, vitaminele și 
mineralele. 

a.Proteinele au rolul de a participa la formarea de noi celule, deci la creșterea și la repararea 
celulelor distruse. 

 Proteinele vegetale se găsesc în cereale, leguminoase, nuci, alune; 
 Proteinele de origine animală se găsesc în carne, pește, lapte și ouă, dar și derivatele 

acestora. 
 

b.Glucidele(zaharurile) sunt substanțe care asigură necesarul de energie al organismului în 
proporție de 50-60 % și se găsesc în fructe, miere, legume, boabele cerealelor , cartofi, etc. 

c.Lipidele(grăsimile) sunt substanțe care asigură energie organismului în proporție de 15-
30%.Nu se dizolvă în apă și se împart în grăsimi solide( se găsesc în untura bovinelor și 
porcinelor) și grăsimi lichide(se găsesc în uleiuri de soia, arahide, floarea-soarelui, măsline). 
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d.Vitaminele sunt indispensabile desfășurării vieții normale a organismului.Pot fi 
liposolubile(se dizolvă în grăsimi)-vitaminele A, D,E,K ȘI hidrosolubile(se dizolvă în apă)-
vitaminele B, C. 

e.Substanțele minerale-au rol în desfășurarea proceselor vitale ale organismului(sodiul, 
calciul, potasiul, fierul, magneziul, fosforul, etc).Lipsa substanțelor minerale produce tulburări 
de nutriție și dereglări metabolice. 

C.Determinarea valorii nutritive a alimentelor presupune stabilirea cantităților de 
proteine, lipide, glucide conținute în 100 grame de produs. 

Exemplu: 

Aliment Proteine Lipide Glucide 

Morcov 1,5 0,2 7 

Tomate 1 0,2 3,2 

Cartofi 2 0,2 20 

 

Valoarea nutritivă a unei cantități de 100 de grame de cartofi se calculează pe baza 
datelor din tabel, astfel: 

     2 g (proteine) + 0,2 g (lipide) + 20 g (glucide) = 22,2 g 
 

D. Unde se găsesc vitaminele și mineralele? -aplicație practică 

Învățare prin descoperire 
               Folosește ca sursă de informare Internetul și completează tabelul precizînd cel puțin 
un aliment unde se găsesc vitaminele/mineralele respectiv rolul acestora pentru organism. 
 

Substanța 
nutritivă 

Vitamina/ 

mineralul 

Unde se găsește? Ce rol are pentru sănătatea 
organismului? 

Vitamine Vitamina A   

Vitamina D   

Vitamina E   

Vitamina K   

Vitamina B   

Vitamina C   

Minerale Calciu   

Magneziu   
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Fier   

Potasiu   

Iod   

 
 
 
D.Feed-back 
       1.  Identifică în careul de mai jos elementele nutritive care se găsesc în alimente: 
  

E L E M E N T E I P 

V I A G L U C I D E 

I P S X F T I P M M 

T I B A V R U R I A 

A D Z N M I H O N D 

M E V R T T B T E R 

I W C U P I S E R L 

N E D R O V A I A Y 

E Q L G Y E C N L W 

S U D S B A N E E P 
 

 
2. Mihnea  obișnuiește să servească în fiecare zi o salată de fructe, preparată din câte 50 
grame de zmeură, portocale, pere, mere peste care adaugă 20 grame de miere de albine.  
Calculați valoarea nutritivă a salatei de fructe consumată de Mihnea, folosind datele din tabel. 

Ingrediente           100 grame de produs 
Proteine(g) Lipide(g) Glucide(g) 

Zmeură 0,8 0,6 8,2 
Portocale 0,8 0,2 10 
Pere 1 1 16 
Mere 0,3 0,5 15 
Miere de albine - - 81 
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Rezolvare: 
 
1. 

E L E M E N T E I P 

V I A G L U C I D E 

I P S X F T I P M M 

T I B A V R U R I A 

A D Z N M I H O N D 

M E V R T T B T E R 

I W C U P I S E R L 

N E D R O V A I A Y 

E Q L G Y E C N L W 

S U D S B A N E E P 
 
 
 

2.  
Proteine total (0,8+0,8+1+0,3) :2=1,45g  
Lipide total (0,6+0,2+1+0,5) :2=1,15g  
Glucide total pentru porția de salată (8,2+10+16+15):2 + 81:5 = 24,6+16,2 = 40,8g  
 

Valoarea nutritivă=1,45g+1.15g+40,8g=43,40g 
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Rolul banilor 
în viața 
noastră 

 
prof. Serediuc Loredana 

Școala Gimnazială Burla/Școala 
Gimnazială ”Bogdan Vodă” 

Rădăuți 
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Ce rol au banii? 
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Evoluția banilor 

Troc  
Banii marfă 
Apariția monedelor 
Apariția bancnotelor 
Banii scripturali 
Banii conteporani 
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Verifică-ți cunoștințele! 
  

https://wordwall.net/ro/resource/2000557/
povestea-banilor  
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Verifică-ți cunoștințele! 

https://wordwall.net/resource/8366922  
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Moneda națională a 
României 

https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6vMfKhTnCUg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1n2E9_7Qdgc&t=
2s 
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Cine a fost strămoșul leului românesc? 

 

437



De ce moneda 
națională se numește 

„leu”? 
 
 
 

https://www.youtube.com/watc
h?v=0SpZDbc4Q18  
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Cum se numește procesul prin 
care are loc „tăierea zerourilor“? 

https://www.youtube.com/watch?v=kkUR9peE-6k  
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Să ne cunoaștem banii! 

https://wordwall.net/resource/8369116  
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Realizat de Serediuc Loredana 
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Cercul 

Secțiunea: Învățământ gimnazial
Autor: profesor Șlincu Doina-Gabriela

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava
Schiță de proiect de lecție

Disciplina: Matematică
Clasa: a VI-a
Unitate de învățare: Cercul
Subiectul: Cercul - definiţie, construcţie, elemente în cerc.
Tipul lecţiei: Lecție de însușire de noi cunoștințe
Durata: 40 min( online)

Mijloace de realizare: Lecție realizată cu ajutorul aplicației

OpenBoard și a tabletei grafice
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Competente generale/specifice:

CG 1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în 
contextul în care acestea apar
CS 1.5. Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, 
unghiuri, cercuri, arce de cerc) în configuraţii date
CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse 
contexte matematice.
CS 3.5. Utilizarea unor proprietăţi referitoare la distanţe, drepte, 
unghiuri, cerc pentru realizarea unor construcții geometrice
CG 4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, a 
concluziilor și a demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată
CS 4.5. Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj 
specific matematic, a noţiunilor legate de dreaptă, unghi şi cerc
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Obiective operaţionale:
1) Să identifice elementele unui cerc: centrul cercului, rază, coardă,
diametru, arc de cerc
2) Să reprezinte cercul și elementele sale, utilizând instrumentele
geometrice
3) Să folosească corect în probleme informațiile referitoare la cerc
Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca
individuală
Material didactic: Manual, culegere, tableta grafică, laptop
Forme de organizare: Frontal, individual
Modalități de evaluare a elevilor: Observare sistematică,
chestionare orală
Bibliografie:
1. Niculae Ghiciu, Florentina Amalia Enea, Vicențiu Rusu, Maria

Popescu, Emilia Iancu – Matematică – manual pentru cl. a VI-a,
Editura Didactică și Pedagogică S.A., București, 2017

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

3.    Maria Zaharia, Dan Zaharia, Sorin Peligrad – Matematică –
culegere pentru cl. a VI-a, Editura Paralela 45, Pitești, 2021
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SESIUNEA INTERJUDEȚEANĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI 
REFERATE

Ediția a XV-a, online asincron

”EDUCAȚIA DIGITALĂ ȘI FORMAREA DE COMPETENȚE 
RELEVANTE”

Editarea paginilor web
Sesiunea – Învățământ gimnazial

Autor,  prof. Solcan Maria
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• Unitatea școlară: Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos

• Disciplina: Informatică și TIC

• Clasa:  a VIII-a

• Unitatea de învățare: Pagini web

• Tema lecției:  Editarea paginilor web

• Tipul lecției: mixtă
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Competențe generale:

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și 
personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor

Competențe specifice:

• 1.2 Utilizarea unui editor dedicat pentru realizarea unor pagini web cu diverse teme 

• 3.2. Elaborarea/actualizarea de pagini web conform unor specificații date 
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Obiective operaționale

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

• O1  Să identifice elementele de structură a unei pagini web

• O2 Să insereze elemente de conținut: antet, titlu, text/paragraf, imagini)

• O3 Să formateze conținutul unei pagini web (fundal, text, imagini) după o cerință dată

• O4 Să realizeze o pagină web cu o tematică la alegere (jocurile preferate, sporturile
preferate, anotimpul preferat).
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Metode și procedee didactice: conversaţia, demonstraţia, problematizarea,
învăţarea prin descoperire

Forme de organizare a activității: frontal și pe grupe

Resurse utilizate:  

- Manual de Informatică și TIC, a VIII-a, 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-
a/Informatica%20si%20TIC/Uy5DLiBHUlVQIEVESVRP/

- laboratorul de informatică, 

- calculatoare, 

- soft-uri de specialitate.
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI

1.   Moment organizatoric (2min)

- Prezența elevilor, organizarea clasei pentru activitate.

2.  Captarea atenției elevilor și enunțarea obiectivelor (8 min)

Pentru a capta atenția elevilor se prezintă un tutorial de realizare a unei pagini web 
folosind o aplicație des utilizată în crearea site-urilor web: 
https://www.youtube.com/watch?v=luU1WrKCwoE&ab_channel=WebWaveRomania

- Anunță titlul lecției, obiectivele urmărite și modul de realizare a lecției.
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3.   Comunicarea noilor noţiuni şi dirijarea învăţării (35 min)

- Profesorul enumeră aplicațiile cel mai des utilizate pentru crearea, editarea,
realizarea paginilor web: WebWave, Dreamweaver, Google Sites, WebNode,
SimpleSite, WordPress, W3Schools etc.

• Dacă celelalte aplicații oferă o interfață prietenoasă ce ușurează munca de realizare
a paginilor web, totuși pentru a învăța mai bine limbajul HTML se folosește site-ul
W3Schools, fiind un site important pentru crearea paginilor web utilizând limbajul
HTML.

- Profesorul împarte fișele de lucru grupelor formate anterior și prezintă sarcinile de
lucru.

- Elevii deschid pe calculator aplicația, realizează pagina web conform sarcinilor din fișa de
lucru. Pun întrebări specifice activității, cer lămuriri în realizarea paginii web.
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4. Realizarea feed-back-ului (5min)

- La finalizarea sarcinii din fișă elevii vor face aprecieri asupra paginii proprii
realizate (autoevaluare) precum și asupra paginilor create de colegii din
celelalte grupe (evaluare încrucișată).

- Profesorul face aprecieri individuale/pe grupe/colective asupra întregii
activității desfășurate la clasă.

- Pentru elevii cu un ritm de învățare mai lent sau cu CES li se vor acorda cerințe
mai ușoare cum ar fi: înlocuirea unei imagini în pagină, a unui paragraf,
formatarea unei imagini sau a unui paragraf existent (într-o pagină gata
creată și pusă la dispoziție).
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FIȘA DE LUCRU

• Realizați o pagină web (jocurile preferate, sporturile preferate, anotimpul
preferat) cu următoarea structură:

1.  Prima pagină web va conține: titlu, motivația alegerii unei activități preferate și 
un citat care să se potrivească alegerii activității (pagina va avea o culoare de fundal 
în contrast cu textul).

2.  În prima pagină inserați un link din cuvântul Imagini către pagina a doua.

3.  A doua pagină web va conține imagini cu activitățile preferate, așezate estetic în 
pagină și un link către prima pagină.
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Educația plastică din perspectiva 
interdisciplinarității 

  
  
  
 
 
 
 
 
  

PROF. TABARCEA ISABELA MARIA 
Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava 

2022 
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Argument    
 
1.    Educația în spiritul artei 
  

2.   Interdisciplinaritatea  
 
3.  Modalități creative de rezolvare a  
problemelor plastice 

 
Concluzii 
  

 
 

Cuprins 
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Idei de la care a pornit lucrarea 

• Am ales această temă pentru că mi se pare foarte 
important ca toate disciplinele să poată interacționa într-
un mod eficient pentru elev. Legătura dintre discipline se 
poate realiza la nivelul conținuturilor și obiectivelor, dar 
se creează și un mediu propice pentru ca fiecare elev să 
se exprime liber, să lucreze în echipă. Cunoștințele pe 
care elevii le acumulează în mod tradițional, reprezintă 
cel mai adesea un ansamblu de elemente izolate, ducând 
la o cunoaștere statică a lumii. Abordarea 
interdisciplinară pornește de la ideea că nicio disciplină 
de învățământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot 
stabili legături între acestea. 
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           Interdisciplinaritatea și jocul didactic determină dezvoltarea personalității 
elevului în ansamblu, precum și o asimilare eficientă a conținuturilor prevăzute 
de programele școlare.  
 
            Prin această lucrare vreau sa scot în evidența necesitatea și importanța 
cooperării între discipline și nevoia elevilor de varietate și interactivitate. Orice 
fel de comunicare este mult mai productivă atunci când este bilaterală sau 
multilaterală. Tocmai de aceea interactivitatea este un instrument cheie atunci 
când este vorba de învățare și mai ales învățare prin practică. Interactivitatea iți 
permite să vizualizezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și să fii personaj al 
acțiunii. 
 

Argumentarea alegerii temei 

„Fiecare copil este un artist. Problema este să 
râmai un artist când crești.” 

Pablo Picasso 
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1.    Educația în spiritul artei 
  

• Orele de educație plastică ne permit să valorificăm mai 
intens potențialul creativ al copiilor prin caracterul lor ludic 
accentuat. Educația estetică presupune un demers metodic 
de integrare a individului într-un dispozitiv de influențe atât 
formale, școlare, prin intermediul unor discipline cu 
specific artistic, cât și extrașcolar/nonformal, prin 
valorificarea unor prilejuri speciale ce se studiază dincolo 
de școală, dar care, independent sau corelativ cu aceasta, 
sensibilizează ființa față de frumos, potențează trăirile 
artistice, formează și consolidează gustul estetic autentic.  

•  Educația artistică are scopul de a pregăti individul pentru a 
aprecia operele de artă. Ea nu dorește nici să impună 
anumite criterii prestabilite și nici să manipuleze simțul 
artistic. Menirea ei este de a eradica analfabetismul estetic 
și nu se poate face mai bine decât prin școală și prin orele 
de educație plastică. 
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Educația artistică  
• Toate activitățile artistice necesită implicare la 
toate nivelurile: intelectual, social, emoțional și 
fizic. Într-adevăr, este demn de remarcat faptul 
că unul dintre cele mai importante repere ale 
învățării artelor este că implică expresie fizică. 
Artele unesc corpul, inima și mintea în moduri 
puternice. 

• Educația artistică are scopul de a pregăti 
individul pentru a aprecia operele de artă. Ea nu 
dorește nici să impună anumite criterii 
prestabilite și nici să manipuleze simțul artistic. 
Menirea ei este de a eradica analfabetismul 
estetic. Acesta din urmă presupune o lipsă a 
capacității de a sesiza și vibra în fața 
frumosului.  
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 Prin originea ei, natura umană este creatoare.  
• Orele de educație plastică ne permit să valorificăm mai intens 

potențialul creativ al copiilor prin caracterul lor ludic accentuat. 
Copilul vine la școală cu o mare experiență vizuală, știut fiind faptul 
că cea mai mare cantitate de informație întră pe canalul vizual; de 
altfel copiii au și multiple experiențe plastic încercate acasă (și apoi 
la grădiniță), ei având în marea lor majoritate încă nestinsă plăcerea 
de a „mâzgăli”, de a reprezenta plastic lumea, senzațiile, trăirile, 
uimirile proprii, spontan, direct. 

• Un alt motiv este faptul că activitățile plastice oferă copiilor 
posibilitatea de a explora lumea vizual și tactil, implicând și mișcarea 
mâinilor, nu numai a ochilor, mișcare care se încarcă de stările 
interne în care se află aceștia în timp ce pictează, desenează sau 
modelează. Elementele de limbaj plastic și tehnicile plastice devin 
„instrumentele” cele mai accesibile copiilor pentru a se exprimă și a 
realiza imagini plastice expresive. De la familiarizarea cu elementele 
de limbaj plastic se poate ajunge prin intermediul unor ingenioase 
explorări vizual-plastice la descoperirea virtuților expresive ale 
acestora. Aici întră în joc creativitatea pedagogică a 
învățătorului/profesorului. 

 

Educația plastică 
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•  În cadrul orelor de educație plastică, elevii se 
exprimă pe sine și relațiile lor cu lumea din afară. 
Lucrările lor plastice, indiferent de punctul de 
plecare, de pretextul lor, de cerințele formulate, sunt 
realizate apelând la elementele și mijloacele 
limbajului plastic. 

• Cu alte cuvinte, construind imagini plastice, elevul 
exersează, învață elementele de limbaj plastic, 
gramatică acestuia. Gramatică limbajului plastic 
(morfologia și sintaxa să) se însușește și se înțelege 
prin exersarea lui în diferite contexte și prin diferite 
tehnici care scot în evidență forța expresivă a 
elementelor sale că mijloace de expresie, semne 
plastice, elemente constructive. Elementele de care 
se servește artistul, că și elevul de altfel, sunt într-un 
fel asemenea cuvintelor scriitorului, au forță de 
evocare, deșteaptă senzații și stări sufletești diferite: 
linia dreaptă, orizontală sugerează liniște, acalmie; 
linia frântă dă impresia de agitație, mișcare; roșul 
exprimă putere, forță, acțiune; galbenul lumină, 
veselie, etc. 

• Studierea, exersarea elementelor de limbaj plastic 
poate fi un prilej de punere în mișcare a facultăților 
creative ale elevului dacă activitățile plastice sunt 
astfel organizate încât să incite curiozitatea prin 
problemele abordate și tehnicile folosite. 
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Elemente de limbaj plastic: punctul, linia, forma, pata, culoarea, valoare 
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Educația estetică 
• Educația estetică se realizează prin cultivarea unei categorii esențiale a esteticii care este 

frumosul. Cu alte cuvinte estetica este știință despre frumos, ea studiind legile și 
categoriile frumosului, iar educația estetică este o componentă a educației integrate care 
urmărește modelarea specifică a personalității, prin formarea calităților estetice, prin 
intermediul valorilor estetice din toate sferele de manifestare, îndeosebi din artă, din 
societate și din natură.  

• Definirea educației estetice devine mai completă și mai concretă prin precizarea 
obiectivelor ei printre care am evidenția următoarele: 

• însușirea valorilor estetice și educarea capacităților de a percepe, înțelege și judecă 
frumosul deosebindu-l de opusul sau – urâtul – ca obiectiv cognitiv formativ; 

• educarea convingerilor și sentimentelor estetice, a simțului, gustului și dragostei de 
frumos, manifestând spirit de prevenire și respingere a urâtului – că obiectiv formativ – 
afectiv – aptitudinal; 

• educarea capacităților și deprinderilor de a păstra și promova valorile estetice ale 
frumosului precum și dezvoltarea și manifestarea spiritului și deprinderilor de creație a 
valorilor estetice, a frumosului. 
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• Fără artă, în special fără limbajul ei specific, existența umană, că unitate în 
diversitate, este de neconceput. 

• Importantă educației estetice constă în aceea că: 
• solicită și cultivă atât planul afectiv, cât și cel intelectiv-operațional, deoarece 

în procesul de percepere a frumosului apare cu necesitate și înțelegerea 
emoțională; 

• urmărește realizarea unor obiective cum sunt sensibilizarea elevilor față de 
limbajul artei cultivarea capacităților de apreciere(gustul și judecată estetică); 

• formarea atitudinii estetice; 
• modelarea personalității prin intermediul artelor, etc.; 
• urmărește nu doar crearea operei de artă, ci și realizarea frumosului la nivelul 

profesiei, comportamentului, familiei, iar cultură estetică presupune 
dezvoltarea capacității de a percepe frumosul sub toate aspectele sale - natură, 
societate, cultură; 

• creează premise favorabile formării personalității elevilor, datorită valorilor 
estetice care se formează atât în activitățile din clasa, cât și în afară ei și care 
se obiectivează în comportamentul manifestat de receptorul educațional. 
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Metode și mijloace de învățare folosite în educația plastică 

• Activitatea ghidată  

• Modelarea  

• Explicația orală  

• Discuția  

• Dezbaterea 

• Joc de rol  

• Simularea  

• Conferința  

• Explorarea ghidată  

• Învățarea prin cooperare 

• Experimentarea  

• Metoda mozaicului  

 

 

Mijloacele de învățare pot fi grupate astfel: 
 
• mijloace informativ demonstrative (materiale 

intuitiv – naturale, obiecte confecționate, 
ilustrații, albume de arta, tablouri, desene la 
tabla, planșe demonstrative etc.) 

• mijloace de exersare a deprinderilor 
• mijloace de evaluare a rezultatelor În 

activitatea plastică sunt utilizate mai mult 
materiale și mijloace informativ 

• demonstrative care reprezintă surse de 
informație, ajută la transmiterea noilor 
cunoștințe și la exemplificarea unor noțiuni 
plastice.  
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Atelier, Clubul de pictură CNPR 

„Fructe” acuarelă, A4 
 

Peisaj de iarnă, acuarelă, A4,  
B,M, cl.a VII-a 

CNPR, Suceava 
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Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii curriculare. 
 
     Ea presupune interacțiunea deschisă între anumite competențe sau conținuturi 
interdependente din două sau mai multe discipline, bazată pe un suport epistemologic 
ce implică intersectarea disciplinelor. 
 În scopul realizării unui învățământ modern, formativ, considerăm procesul de 
predare învățare-evaluare interdisciplinară drept o condiție importantă și 
determinantă. Corelarea cunoștințelor de la diferite discipline de învățământ vor 
contribui substanțial la educarea studenților chimiști, la formarea și dezvoltarea unei 
gândiri flexibile, la o fixare și sistematizare mai bună a cunoștințelor și a capacității 
lor de aplicare în practică. Abordarea interdisciplinară a conținuturilor educaționale 
prezintă astăzi o provocare și, în același timp, o necesitate pentru cadrele didactice și 
pentru toate nivelele educației. Fiind teoretizată, interdisciplinaritatea are în procesul 
educațional actual șanse majore de abordare, odată cu aprobarea în practica școlară a 
noii viziuni educaționale, propuse de reforma învățământului. Atât reforma de 
orientare, cât și cea de structură și conținut, susțin interdisciplinaritatea ca procedeu 
de organizare și desfășurare a procesului educațional. 

2.       INTERDISCIPLINARITATEA 
  

„Am început doar să inventăm ce va fi posibil ... Știința ne-a deschis ușa,  
dar arta și imaginația ne vor trece prin asta.” Paul Allen, co-fondator Microsoft 
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Avantajele interdisciplinarității sunt:  
 
• permite elevului să acumuleze informații despre obiecte procese, fenomene 

care vor fi aprofundate în anii următori ai școlarității;  
• clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline; 
• creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor școlare; 
• permite aplicarea cunoștințelor în diferite domenii; 
• constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre 

cantitatea de cunoștințe și volumul de învățare.  
        Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale 
dezvoltării copilului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică. 
• Interdisciplinaritatea are numeroase avantaje: stimulează realizarea de 

planificări corelate(corelarea în timp) a predării conținuturilor, la diverse 
discipline; încurajează colaborarea directă și a schimbului între specialiști în 
diferite discipline; încurajează pedagogiile active și a metodologiilor 
participative; ajută la formarea strategiilor de rezolvare de probleme; sunt 
analizate teme din mai multe perspective; se formează competențe 
transversale, integrate, cheie și transdisciplinare.  

• Interdisciplinaritatea presupune abordarea predării din perspectivă integrată. 
Predarea integrată are ca referință nu o disciplină de studiu, ci o tematică 
unitară, comună mai multor discipline. Pornind de la o unitate tematică, 
profesorul realizează un design instrucțional, astfel încât să atingă 
conținuturile din programă în realizarea unor competențe, ținând cont de stilul 
de învățare al elevului, dar și de stilul personal de predare.  
 

472



Bucuria creației 
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Aspecte interdisciplinare în predarea educației plastice 
       Interdisciplinaritatea acționează între obiectul educație plastică și celelalte obiecte 
de învățământ astfel încât educația plastică folosește cunoștințele majorității obiectelor 
de învățământ care influențează sau pot influență dezvoltarea imaginației elevilor 
ușurându-le muncă în realizarea lucrărilor specifice. 
• Obiectul limba și literatură română oferă o multitudine de posibilități pentru 

formarea elevilor în funcție de valorile frumosului și expresivității care le dezvoltă 
imaginația plastică. Lectură basmelor, îi poartă pe elevi pe tărâmuri fantastice, le 
oferă posibilitatea întâlnirii cu diferite personaje, zugrăvite în diferite situații și 
culorii, elemente care pot însufleți imaginația în realizarea unor lucrări plastice în 
care să folosească contraste cromatice subliniind dinamismul acțiunii.  

• Matematica, în special geometria ne pune la dispoziție cunoștințe și noțiuni legate 
de punct, linie, arc, formă și corp geometric, etc., noțiuni cu care se vehiculează și la 
educație plastică în realizarea unor construcții grafice care dezvoltate din punct de 
vedere artistic slujesc în realizarea unor ornamente cu caracter geometric pe care 
elevii le pot folosi în organizarea unor compoziții ornamentale.  

• Limbile străine – franceză, engleză – ne ajută mai ales la lecțiile de istoria artelor 
unde elevii vin în contact cu numele unor localități, autori, curente artistice, școli, 
care trebuie scrise și pronunțate corect în limba respectivă. Noțiuni cum ar fi contre-
jour – a privi împotriva luminii, plain-air – pictură practicată în aer liber, ronde-
bosse – sculptură realizată în relief, statuie, cloisonné – tehnică de lucru a emailului, 
sunt adesea folosite în vocabularul specific artelor plastice. Din limba engleză 
amintim termenul de design – tradus mai liber, util și frumos. 
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• Istoria în general și alături istoria artelor, ne ajută să înțelegem 
condițiile sociale, politice, culturale în care au apărut și s-au 
dezvoltat diferite curente artistice, școli, personalități de seama ale 
artelor, să ordonăm cronologic aceste evenimente. Toate aceste 
aspecte pot trezi în sufletul elevilor mândria de a fi român, 
sentimente de respect și dragoste față de înaintași, trăiri care pot fi 
ilustrate în compoziții cu tematică istorică.  

•  Diferite structuri ale naturii se studiază în cadrul obiectului 
biologie, structuri care la educație plastică, prin stilizare, devin 
structuri plastice, utile în organizarea compozițiilor decorative.  

• Cunoștințe despre formele de relief, flora și faună corespunzătoare 
acestora sunt asimilate la obiectul geografie. Aceste elemente 
adesea sunt reprezentate în lucrările elevilor sub formă priveliștilor 
din natură.  

• Educația muzicală are elemente comune cu educația plastică. La 
studiul ritmului plastic se fac multe analogii cu cunoștințe de la 
muzică. Când discutăm despre game cromatice spunem că o gama 
caldă este majoră, iar una rece este minoră. Atât în pictură cât și în 
muzică sunt frecvente noțiunile de linie, ritm, compoziție, studiu. 
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Abordarea interdisciplinară, transferul de cunoștințe și rezolvare de noi 
probleme. 

 
 Potrivit UNESCO, „există 

numeroși factori care subliniază că 
interdisciplinaritatea a devenit o 
necesitate; marile probleme ale 
lumii contemporane, problematica 
economică, morală sau estetică se 
pretează în mod cu totul special la 
o tratare interdisciplinară; în 
același timp interdisciplinaritatea 
apare ca o consecință logică a 
integrării tuturor tipurilor de 
conținuturi în perspectiva educației 
permanente. 

Un învățământ 
interdisciplinar poate conferi 
elevilor posibilitatea de a 
dobândi o privire de ansamblu 
asupra vieții și universului, de 
a asimila mai temeinic 
valorile fundamentale și de a 
distinge mai ușor scopurile de 
mijloace. 
 
Interdisciplinaritatea 
contribuie la reducerea 
diferențelor dintre discipline 
prin construirea unor punți de 
legătură, a unor conexiuni. 
Acestea pun în evidență 
corelații și interacțiuni 
imposibil de evidențiat 
disciplinar. 
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Activitățile 
interdisciplinare s-au 

impus în învățământul 
modern ca o necesitate 

spre a răspunde 
cerințelor de educație ale 
societății contemporane. 

să ofere posibilitatea de 
a aplica în practică 

noțiunile dobândite în 
lecții 

să le dezvolte 
gândirea creativă; 
 

Activitatea la clasă presupune 
folosirea unor metode, tehnici și 
procedee care: 

 

să cultive aptitudinile 
fiecărui elev 

Să cultive sensibilităţii artistice, 
a capacităţii de înţelegere şi de 

apreciere a frumosului şi a 
educării gustului estetic; 

să-i implice activ pe 
elevi în procesul 

învățării 

să dezvolte 
spiritul de 
cooperare 
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3. MODALITĂȚI CREATIVE DE REZOLVARE A 
PROBLEMELOR PLASTICE 

 
• Mai mult decât alte activități, activitățile artistico-plastice constituie 

cadrul și mijlocul cel mai generos de activare și stimulare a 
potențialului creative, așadar putem susține interdisciplinaritate prin 
jocurile didactice. 
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Diversificarea tehnicilor de lucru dă posibilitatea profesorului să utilizeze în 
desfășurarea activităților plastice, jocul ca metodă didactică.  
 

tehnica modelajului - se 
realizează prelucrarea unor 
materiale maleabile (lut, 
plastilina, coca din faină și aracet) 
cu ajutorul palmelor, degetelor 
sau a unor instrumente speciale 
numite eboșoare. Se pot obține 
forme în relief așezate orizontal 
sau vertical.  
                 

tehnica colajului - 
procedeu de obținere a 
unei forme sau compoziții 
plastice cu ajutorul unor 
materiale diverse (hârtie 
colorata, textile etc.), 
tăiate sau rupte  

tehnica temperei și 
guasei – aceste 
vopsele sunt opace și 
dense, ele se deschid 
și se închid numai în 
combinații cu alb sau 
negru; 

dactilopictura 
(pictura cu 
degetele) este cel 
mai utilizat 
procedeu la clasele 
mici 

tehnica decolajului - 
procedeul prin care efectele 
expresive se obțin prin 
dezlipirea prin ruperea 
fragmentara a unor 
materiale suprapuse și lipite 
în prealabil pe suport de 
hârtie, lemn, carton etc.  

tehnica amprentei - se 
pot folosi frunze de 
diferite forme și mărimi 
care se colorează pe dos în 
culori diferite, se așază cu 
suprafața colorată pe o 
coală de hârtie și se 
presează cu mâna, se 
ridică frunzele obținându-
se o compoziție plastic 

tehnica acuarelei - 
acuarela se 
fluidizează cu apa, 
se utilizează pe 
hârtie umeda sau 
uscata obținându-se 
pete transparente și 
luminoase  
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Activități de grup 
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Deprinderi de mânuire și de alegere a instrumentelor și materialelor 
necesare (creioane simple și colorate, carioca, pastele, penița, pana, 
bețișoare, creta, cărămida etc.). 
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Concluzii 
„Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că  

viața nu este împărțită pe discipline.” 
 J. MOFFETT 

 

             Promovarea interdisciplinarității constituie un element definitoriu al 
progresului cunoașterii. Interdisciplinaritatea apare ca o necesitate a depășirii 
granițelor artificiale între diferite domenii. Este unanim acceptat că în viața de zi 
cu zi nu folosim cunoștințe disparate acumulate la anumite discipline și nu 
valorificăm capacități specifice unei materii de studiu. Abordarea 
interdisciplinară presupune transferul metodelor dintr-o disciplină în altă, 
căutându-se teme comune mai multor discipline, care pot conduce la realizarea 
obiectivelor de învățare de nivel înalt, a competențelor transversale (luarea de 
decizii, rezolvarea de probleme, însușirea tehnicilor și metodelor de învățare 
eficientă), care, indiferent de disciplină, implică aceleași principii prin utilizarea 
unor strategii de predare – învățare bazate pe probleme. 
             Căutarea de soluții și metode pentru a combate blocajele creativității a 
caracterizat activitatea mea didactică pe tot parcursul anilor de evoluție 
profesională. Aceste căutări nu au fost în van deoarece lucrul cu elevii la clasă, 
cu provocările specifice disciplinei și ale tehnologiei, a conturat soluții care și-
au dovedit eficiența în timp. Una dintre cele mai bune metode de stimulare a 
creativității rămâne încurajarea interdiplinarității, atât profesorii cât și elevii au 
nevoie să relaționeze pentru o mai bună activitate educațională.  
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TITLUL: Aplicații online folosite în lecțiile   

de LIMBA ENGLEZĂ pentru a dezvolta  

competențele de 

Reading/ Writing/ Listening/ Speaking 

Sursa imaginii: https://www.pixtastock.com/illustration/48768731 
 

SECȚIUNEA SESIUNII: Învățământ gimnazial 

AUTOR: Prof. Oana Trifan 

Unitatea de învățământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

                                              „ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI 

Disciplina predată: Limba engleză- Limba franceză 
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Obiective specifice:  

- Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale relevante pentru învăţarea limbilor 

moderne;  

- Consolidarea unor conținuturi și competențe cu ajutorul resurselor digitale;  

Alte obiective: 

- Identificarea sensului global al unui document/ text/ articol/ interviu, 

etc 

- Identificarea/ Formarea/ Utilizarea corecă a propozițiilor condiționale de 

tipul 1. 

- Identificarea/ Utilizarea corecă a expresiilor referitoare la Vreme. 
Strategii didactice:  

- aplicații folosite: Google forms, Learning Apps;  

- manualul digital 

Resurse bibliografice/webografie:  

- https://iteach.ro/experientedidactice/aplicarea-softului-learningapps-in-procesul-

de-predare-invatare;  

- www.manualedigitale.edu.ro   

Implicarea elevilor/produse sau lucrări pe care le vor elabora: 

- Elevii au lucrat pe platformă și în aplicația folosită, și-au consolidat cunoștințele și 
competențele  și au primit feeedback;  

- Capturile de ecran (atașate mai jos) sunt dovezile implicării elevilor. 

Modalități de evaluare a elevilor:  

- observarea sistematică a comportamentului elevului,  monitorizarea capacității de a 

utiliza resursele digitale în scopul învățării. 
- rezultatele/punctajale obținute pe blank quiz-uri;   
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GOOGLE FORMS- BLANK QUIZ (Google Classroom) 

 Formulare Google (Google Forms) este un software de administrare a 
sondajelor inclus ca parte a suitei Google Docs Editors gratuită bazată pe web oferită 
de Google. Serviciul include, de asemenea, Documente Google, Foi de calcul 
Google, Prezentări Google, Desene Google, Site-uri Google și Google Keep. 

Formulare Google este disponibil numai ca aplicație web.. Aplicația permite utilizatorilor 
să creeze și să editeze sondaje online în timp ce colaborează cu alți utilizatori în timp 
real. Informațiile colectate pot fi introduse automat într-o foaie de calcul. 

 

 Limba engleză, clasa a VIII-a 

Competențe dezvoltate: Reading / Listening 

• Manual digital clasa a VIII-a / Module 2 LONG AGO  / Past Tense Simple/  CLIL 
History- Ancient Egypt, page 42/ material audio- video & Reading/ Listening – 
BLANK QUIZ ( Decide if the statements are RIGHT, WRONG or DOESN`T SAY- 
multiple choise) 

• Elevii au accesat manualul digital, au ascultat și vizionat materialul și au citit textul. 

• Pentru a efectua exercițiul de înțelegere a textului aceștia au completat BLANK 
QUIZ-ul realizat de profesor pe platforma Google Classroom și au primit verificarea 
și punctajul obținut, deci evaluarea a fost imediată. 
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GOOGLE FORMS- BLANK QUIZ (Google Classroom) 

www.manualedigitale.edu.ro   

CLASA A VIII-A, editura UNISCAN 
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GOOGLE FORMS- BLANK QUIZ- tema 
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GOOGLE FORMS- BLANK QUIZ- profesor partea1 
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GOOGLE FORMS- BLANK QUIZ- profesor partea 2 
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GOOGLE FORMS- BLANK QUIZ- elev- partea1 

Elevul a obținut 100p/ 100p (grila de evaluare a fost realizată pe 100p-   

5 propozițiix20p/propoziție=100p) 
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GOOGLE FORMS- BLANK QUIZ- elev- partea 2 
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You tube și Blank Quiz 

Limba engleză, clasa a VIII-a 
 
Competențe dezvoltate: Reading / Writing / Listening 
 Manual digital clasa a VIII-a / Module 3 ENTERTAINMENT & MASS MEDIA  / Grammar 
/ Conditionals – Type 1/ pagina 54 /  material audio- video You tube - First conditional QUIZ 
 
 După ce profesorul enunță obiectivele lecției de gramatică și reia împreună cu elevii 
cele două timpuri verbale necesare formării unor propoziții condiționale de tipul 1 corecte ( 
Present Tense Simple și Future Tense Simple): 
• 1. profesorul prezintă pe platforma Google Classroom 2 materiale video cu formarea 

propozițiilor condiționale și cu exemple de propoziții condiționale de tipul 1.  
• 2. Profesorul prezintă pe platforma Google Classroom alte 2 materiale video cu propoziții 

condiționale de tipul 1.  
 Elevii trebuie să completeze spațiile trecând verbele la PRESENT TENSE SIMPLE sau 
FUTURE TENSE SIMPLE pentru a construi fraze condiționale de tipul 1. Materialul video contribuie 
la înțelegerea frazei și prin imaginile propuse, timpul de răspuns este cronometrat vizual și auditiv 
și elevii se pot verifica imediat după, prin vizionarea și asculatrea variantei corecte.   
 După ce elevii completează propozițiile oral, ei pot exersa și varianta scrisă, oprind 
materialul video și transcriind pe caiet frazele propuse.  
 Având în vedere că timpul de lucru real al fiecărui elev nu este acelasi și pentru ca toți 
elevii să realizeze sarcina de lucru, aceștia pot opri materialul video și prelungi timpul de gândire. 
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You tube și Blank Quiz 

• 1. 

• https://www.youtube.com/watch?v=FxdxZ3tVVjY  

• https://www.youtube.com/watch?v=WX6rviEY-TE  
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You tube și Blank Quiz 

• 2.  

• https://www.youtube.com/watch?v=ZluE8MUNe0Y  

• https://www.youtube.com/watch?v=w1MBJ4g8dR8  
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 LearningApps 

https://learningapps.org/  

• LearningApps.org este o aplicație Web 2.0  care sprijină procesele de învățare și 
predare cu module  interactive. Aplicațiile existente pot fi direct folosite ca 

materialele didactice sau  utilizatorii le pot crea sau modifica ei însuși după 

cerințele și ideile personale. 

• După publicare și stabilirea drepturilor de acces (Share), aplicațiile pregătite pot 

fi folosite de oricine. Dacă faceți clic în bara de meniu pe Răsfoiește exerciții, 
puteți să vizionați aplicațiile făcute de alții și disponibile public; selectând 

categoria și utilizând glisorul din colțul din dreapta sus pentru a specifica nivelul 

de dificultate putem restrânge gama aplicațiilor care ne stau la dispoziție. 

• Categoriile cuprind majoritatea disciplinelor de studiu, se poate opta pentru mai 

multe limbi, iar tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse pornind de 

la:. Ordonează perechi, Ordonare pe grupe, Cronologie, Ordonare pe imagini, 

Ordonare simplă, Quiz cu alegere multiplă, Text spații goale, Matrice de aplicații, 
Înserări de audio și video, Jocul Milionarii, Puzzle – Grupe, Rebus, Ordonare cu 

hartă, Cuvinte încrucișate, Unde este situat acesta? Spânzurătoarea, Cursă de cai, 

Joc-Perechi, Apreciază.  

• Exemplu: - Module 5: What an adventure!  Weather, clasa a VI-a 

                                      Competențe vizate: Reading/ Speaking 

                     What`s the weather like today? 

https://learningapps.org/watch?v=pdqdr7dp321  
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 LearningApps 

https://learningapps.org 
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Utilizarea Microsoft Office Powerpoint 
în simularea unor procese naturale și experimente de laborator 

 
 

Prof. Florin VIU 
Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava 

 
 

Experimentul este o metodă didactică esențială pentru lecțiile din domeniul științelor, 
constând în realizarea de către elevi sau împreună cu aceștia, a unor lucrări practice de laborator. 
Această metodă îi ajută pe elevi să își însușească nu numai noțiuni, judecăți și raționamente, 
dar și deprinderi practicer. 

Metoda apelează la succesiunea unor fenomene și procese fizice, chimice sau 
biologice, fiind o metodă cu caracter aplicativ. 

Nu mi-am propus în acest material să tratez aspectele teoretice ale metodei 
experimentului, ci mai degrabă, cum am putea realiza un experiment în cadrul unei ore de 
laborator, atunci când, din diferite motive, acesta nu se poate realiza efectiv. 

Durata mai mare de o oră de curs a unora dintre experimente, experimentele realizate 
pe animale vii, lipsa unor reactivi sau faptul că laboratorul nu este disponibil temporar sau 
permanent, m-au îndreptat spre realizarea și testarea unor experimente virtuale, în domeniul 
disciplinelor pe care le predau. 

Întrucât școlile în care mi-am desfășurat activitatea în primii ani de carieră, nu 
dispuneau de conexiune la Internet, iar laboratoarele AeL își făceau apariția, m-am orientat spre 
un program ușor de utilizat și offline, disponibil pe marea majoritate a calculatoarelor. 

Începusem să realizez o serie de prezentări Powerpoint în domeniul Chimiei, văzusem 
mai multe prezentări interactive realizate în acest program și m-am gândit că nu ar fi o idee rea 
să încerc să includ în prezentările mele momente de interactivitate și chiar unele experimente. 

Unul dintre primele experimente a fost testarea conductibilității compușilor ionici, în 
care, într-un circuit electric virtual, compus dintr-o baterie, un întrerupător și un bec, intercalam 
fie sare în stare solidă, fie sare în soluție (figura 1). 
 

 
Figura 1. Testarea compușilor ionici: 

a) circuit neintercalat; b) circuit intercalat cu sare în stare solidă c) circuit intercalat cu soluție salină 
 

Experimentul este realizat destul de simplu, ”becul” fiind compus, de fapt din două 
cercuri suprapuse, unul alb, care reprezintă becul stins și unul galben, care reprezintă becul 
aprins. În funcție de comenzile date, becul nu se aprinde atunci când este deplasată sarea solidă 
și închis circuitul  prin apăsarea butonului 1 sau se aprinde atunci când este deplasată soluția 
salină și închis circuitul. De asemenea, becul se stinge la apăsarea butonului 0. Întrerupătorul 
conține, de fapt două butoane 1, suprapuse. Butonul așezat deasupra, nu acționează becul. La 
intercalarea soluției saline în circuit, acesta dispare, rămânând butonul 1 așezat dedesubt, care 
acționează becul. La scoaterea soluției saline din circuit, reapare butonul 1 așezat inițial. 
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Introducerea acestor efecte se realizează prin accesarea meniului de ”Animații”, acolo 
unde se pot introduce efecte de apariție, dispariție, modificare culoare, deplasare, clipire etc. 
(figura 2). 

 

 
Figura 2. Meniul ”Animatii” și introducerea efectelor 

 
În urmă cu mulți ani, ca elev, am avut ocazia să văd două disecții pe broască realizate 

de profesorul meu.  La acea vârstă, experimentele au fost traumatizante și mult mai târziu am 
reușit să înțeleg rolul acestora. Ajuns profesor de biologie, la lecția ”Reflexe involuntare și 
reflexe voluntare”, la testarea reflexelor involuntare, am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu 
broscuțele pe post de animal de experiment. De această dată, elevii mei n-au mai avut ocazia să 
vadă un astfel de experiment, întrucât experimentele pe animale vii realizate în școli au fost 
interzise. 

Într-unul din manualele valabile la acea vreme, apăreau două imagini cu o broască. În 
prima, broasca era paralizată, cu membrele posterioare întinse iar în a doua, broscuța avea unul 
dintre membre retrase, la tamponarea cu soluție de acid slab. 

M-a ajutat și de această dată Powerpoint, unde am desenat cele două imagini ale 
broscuței, le-am suprapus într-un slide, și în funcție de comenzile date, apărea una sau cealaltă 
imagine. 

 

 
Figura 3. Broasca spinală 
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Ca elev, la fel de traumatizante mi s-au părut și imaginile cățelului cu eprubetele 

atârnate de obraz care ilustrau experimentul lui Pavlov în cazul reflexelor voluntare. Și 
realizarea efectivă a unui experiment asemănător, fără a provoca suferințe animalului, s-ar 
întinde pe o perioadă mai mare de timp, în cel mai bun caz, câteva zile. 

Am reușit să ajung la inima elevilor mei versiunea virtuală a acestui experiment, unde, 
ca și în cazul experimentului cu broscuța, m-am folosit de două imagini suprapuse ale cățelului, 
una în care cățelul apare cu gura închisă iar cealaltă în care apare cu gura deschisă și se bucură, 
imagine pe care am însoțit-o cu un lătrat. 

În funcție de comanda dată, apare una sau cealaltă imagine. 
La clasa a VIII-a, în lecția ”Dovezi ale evoluției”, printre dovezile directe, este 

prezentată evoluția la nivelul populațiilor, pusă în evidență la fluturele de mesteacăn (Biston 
Betularia), pe colecții muzeale. 

Evoluția a avut timp pe perioada Revoluției Industriale, într-un interval mai mare de 
100 de ani, datorită schimbării peisajului. 

Am reușit să ilustrez și acest fenomen printr-o animație în Powerpoint, unde, am 
desenat pe o coajă de mesteacăn, un fluture alb și un fluture negru. Puși în poziția prădătorului, 
elevii au identificat foarte ușor fluturele negru, cel alb fiind protejat de culoarea scoarței 
copacului. De aici am dedus că înainte de Revoluția Industrială predominau exemplarele albe. 

Pornind fabrica, și degajându-se fumul, coaja de mesteacăn a început să se 
înnegrească, iar după aproximativ 30 de secunde, elevii au identificat mai ușor fluturele alb, 
deducând că după Revoluția Industrială au ajuns să predomine exemplarele negre. 

Evident că în animația virtuală, schimbarea culorii scoarței a durat mult mai puțin, 
aproximativ 30 de secunde, aceasta pornind la apăsarea butonului ”Pornește fabrica” (figura 4). 

 

 

Figura 4. Efecte pentru schimbarea culorii scoarței copacului  

 

În acest caz m-am folosit de un efect de schimbare a culorii, la apăsarea butonului 
”Pornește fabrica”, culoarea formei libere care simbolizează scoarța mesteacănului, trecând de 
la alb la negru. 

În mod asemănător cu experimentul prezentat asemănător, am lucrat și la 
Comportamentul indicatorilor în mediu bazic, unde formele care indică substanța bazică turnată 
în eprubetă se colorează diferit, în funcție de indicatorul adăugat (figura 5). 
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a) b) 

Figura 5. Efecte pentru schimbarea culorii indicatorului: alegerea efectului (a), aplicarea efectului (b) 
 

M-am confruntat, de asemenea și cu indisponibilitatea sau chiar lipsa unui laborator 
de chimie.  

Acest lucru nu m-a descurajat, am studiat intens programul Powerpoint și am realizat 
două laboratoare virtuale pentru clasele a VII-a și a VIII-a.  

De asemenea, am integrat experimente și aplicații virtuale și în cadrul prezentărilor 
realizate pentru disciplina Biologie. 

Toate aceste materiale le găsiți și puteți consulta  pe site-ul ”Lecții Biologie și Chimie 
pentru Gimnaziu”, câștigător al Premiului de Popularitate în cadrul Ediției a V-a a Concursului 
#DIGITALIADA, anul 2021. 
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PROIECT DE LECŢIE 

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu’’ 
Grăniceşti 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Tema:Rolul verbelor la modul indicativ 
în texte literare  

Clasa a-V-a 

Propunător: prof. Maria Zaharie

 ARGUMENT 

,,Cuvântul este verb și Verbul este 
DUMNEZEU” Victor Hugo – Les 
Contemplations 
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Valori şi atitudini : 
-        cultivarea interesului pentru lectură şi 
a plăcerii de a citi, a gustului estetic în 
domeniul literaturii 
-        stimularea gândirii autonome, 
reflexive şi critice în raport cu diversele 
mesaje receptate 
-        cultivarea unei atitudini pozitive faţă 
de limba română şi recunoaşterea rolului 
acesteia pentru dezvoltarea personală şi 
îmbogăţirea orizontului cultural 

Competenţe specifice:  
1.1  înţelegerea semnificaţiei generale a 
unui mesaj oral 
1.5 aplicarea principiilor ascultării active 
în manifestarea unui comportament 
comunicativ adecvat 
2.1 asigurarea coerenţei ideilor 
exprimate într-un mesaj oral 
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale 
învățate în diverse propoziții 
2.5 cooperarea în interacţiunile de grup 
3.2 recunoaşterea modalităţilor 
specifice de organizare a textului epic  
4.1 exprimarea, în scris, a propriilor 
opinii şi atitudini 
4.3 organizarea secvenţelor textuale în 
funcţie de o cerinţă specifică 
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Spargerea gheții: 
1. Pornind de la afirmațiile de mai 
sus încercați să dați o definiție a 
verbului ținând cont de mesajele 
transmise de Victor Hugo și de 
Evanghelistul Ioan.  

2. Adăugați verbele necesare într-o 
scurtă poezie deschizând linkul de 
mai jos selectat din Biblioteca 
digitală Educatieonline.md
https://learningapps.org/13472999

 •,,Cuvântul este verb și Verbul  este 
DUMNEZEU” Victor Hugo – Les 
Contemplations 
La început a fost 
cuvântul...Evanghelistul Ioan 
 

SCENARIUL DIDACTICObiective operaţionale:  
Pe parcursul activităţii, elevii vor fi capabili: 
O1 – să citească fluent, corect şi expresiv 
textele literare  
O2 – să pătrundă în intimitatea textului cu 
ajutorul imaginaţiei  
O3 – să recunoască trăsăturile textelor 
narative literare  
O4 – să identifice modalități de 
caracterizare a personajelor din textul 
suport propus 
O5– să creeze enunțuri coerente, 
convingătoare, idei principale sau 
secundare  
O6 – să recunoască timpul și modul 
verbelor din text 
O7 – să conjuge verbele la modul  indicativ 
O8 – să înțeleagă rolul verbului în textele 
narative
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Realizarea sensului 
1.Elevii vor rezolva sarcinile de lucru din fișa 
de lucru de mai jos:

2. Elevii vor viziona o lecție filmată 
despre verb extrasă din Biblioteca 
digitală Educatieonline.md
https://www.youtube.com/watch?
v=aJiC4DWLQOM

EVOCARE 
Elevii își reamintesc date despre 
verb și numesc forme corecte a 
anumitor verbe deschizând 
linkul selectat din biblioteca 
digitală Educatieonline.md
https://learningapps.org/13473196

3. Elevii vor fi împărțiți pe trei grupe ( voi folosi 
extensia Google Meet Breakout Rooms) și vor 
lucra următoarele fișe de lucru deschizând 
linkurile selectate din Biblioteca digitală 
Educatieonline.md 
Grupa I: 
https://wordwall.net/ro/resource/7220687/timpurile
modului-indicativ 
Grupa aIIa:  
https://wordwall.net/resource/3447774/verbul 
Grupa aIIIa: 
https://learningapps.org/view9273950

Fișă de lucru CUR…
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Moment de reflecţie ( La finalul 
activităţii) 

Mi-a spus o doamnă, într-o zi, 
 Cât am pierdut în viaţa mea, 
 Că ştiu un singur verb, "a fi", 
 Şi nu ştiu verbul "a avea". 

Acest moment va face legătura cu 
studierea în viitor noțiunii de verbe 
auxiliare.

Reflecția:  
Elevii vor  desfășura activități 
interactive accesând următorul link 
https://wordwall.net/resource/8379109
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Resurse digitale
pentru cei 4C în educație

Lino
Pixton
Armored Penguin

prof. Rodica ZIMBRU
Școala Gimnazială nr. 10, Suceava
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Abilități pentru secolul XXI
Cei patru C în educație

www.free-powerpoint-templates-design.com

4 C

CRITICAL THINKING & SOLUȚIONAREA DE 
PROBLEME

Abilitatea de a procesa și aplica raționamentul
și logica ideilor noi sau necunoscute.

CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE
A gândi în perspectivă, pentru a genera noi 
idei și soluții.

COMUNICAREA
Împărtășirea de idei, gânduri, întrebări, 

soluții.

COLABORAREA
A munci împreună pentru un scop, a pune 

la un loc talente, expertiză, cunoaștere.  
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Proiect transfrontalier de mentorat
Tema: Resurse interactive de învățare și evaluare

Sugestii de programe: Lino, VideoAnt, Book Creator, Pixton

Grupul nostru a fost format din 24 de profesori de limba și literatura română, 14 din Republica Moldova 
și 10 din România. 
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Lino, un instrument de învățare colaborativă, de 
predare și evaluare

Colaborare:
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Lino, un instrument de învățare colaborativă, de 
predare și evaluare

Creativitate

514



Lino, un instrument de învățare colaborativă, de 
predare și evaluare

Comunicare

515



Lino, un instrument de învățare colaborativă, de 
predare și evaluare

Critical thinking/Gândire critică
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www.educatieonline.mdResurse educaționale:  

Elemente de sprijin:
- lecții filmate, pe clase și discipline
- pot fi vizualizate de câte ori este nevoie, integral sau 

secvențial
- RED, prezentări în Pdf
- lista profesorilor – valorizază cadrele didactice 
- bilingva

Avantajele utilizării:
- pentru debutanți
- pentru profesori cu experiență, dar uneori fără idei noi, sau cu timp limitat de creare de noi resurse
- invită la creativitate, la noi experiențe
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“Când obiectivele nu 
pot fi atinse, nu 
ajustați obiectivele, 
mai bine reglați pașii.”

Este ceea ce acest 
proiect, dar și 
platforma realizează: 
reglează demersul 
didactic, acolo unde 
este necesar.

Confucius:  
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“Toți oamenii sunt niște genii.

Dar dacă judeci un pește în 
funcție de capacitatea sa de a 
urca pe un copac, acesta își va 
trăi întreaga viață crezând că 

este prost.” 

Albert Einstein
(1879 – 1955)
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Fiecare cadru didactic are propriile calități, abilități, talente, 
uneori strălucește de-ți ia ochii, alteori doar... licărește, însă acest 
lucru nu-i știrbește valoarea. 
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Existența unei colecții de resurse vine în sprijinul cadrului 
didactic, oferindu-i posibilitatea să continue să exceleze în 
domeniile preferate, iar dacă e nevoie, să-și găsească resurse acolo 
unde alt coleg excelează.

Iar proiectul a adus împreună experiențe didactice de o parte și de 
cealaltă a Prutului.
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Noi:

- am ”făcut” = am creat 
lecții, cu precădere 
utilizând Lino, dar și 
Pixton, Wordwall, ca 
program de prezentare, 
am înțeles cum se 
folosește.
- am ”văzut” = am trimis 
tutoriale, la care 
profesorii se pot întoarce 
ori de câte ori consideră 
că e nevoie
- am ”auzit” despre 
experiențele educaționale 
ale colegilor din 
Republica Moldova și din 
România.

Confucius: 

“Aud și uit. 
Văd și îmi amintesc. 
Fac și înțeleg.”
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Hrană pentru minte: Dacă predăm astăzi așa 
cum am predat ieri, îi 
privăm pe elevii noștri de 
ziua de mâine.

John Dewey

Acest proiect a reprezentat o inițiativă 
valoroasă, inovativă și inovatoare, de a-i 
provoca pe profesori să se gândească, de 
exemplu, la anul în care cei mai mici elevi 
ai lor vor ieși la pensie. Ar putea fi anul 
2080. Cum vi se pare?  

523



https://www.pixton.com/

Ce este PIXTON?
Este o platformă cu care se pot crea benzi desenate. Se folosește cu 
succes în predarea textului multimodal, la limba și literatura română.
Elevii îl adoră.
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Caracters:
Se pot alege dintre cele care sunt gratuite.
Se pot face modificări de îmbrăcăminte (Outfit), culoare a părului, lungimea sau forma lui.
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Caracters:
Se pot alege mai multe, cu opțiunea Add character.
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Focus:
- stabilește poziția caracterului/caracterelor.
Words:
- Se adaugă replici, care vor apărea deasupra personajului selectat.
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Se poate modifica expresia feței (Faces).
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Se poate modifica mișcarea caracterelor (Actions).
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Se poate adăuga un nou cadran, din stânga (Add panel), în care se reia mișcarea, expresia 
feței. Caracterele sunt aduse automat ăn noul cadran, căruia îi schimbăm (sau nu), fundalul 
(din funcția Background).
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Se poate descărca în format Pdf și poate fi printat.
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Armored Penguin

https://www.armoredpenguin. 
com/

1. Ce este Armored Penguin?
- este un program ce se poate utiliza direct, pe 

internet: 
http://www.armoredpenguin.com

- se pot realiza, cu acest program atât careuri de 
cuvinte care trebuie căutate și încercuite, cât și rebusuri.
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I. Pentru crearea de careuri de cuvinte, următorii pași sunt de ajutor:
1. accesarea paginii menționate mai sus
2. click pe opțiunea Wordsearch (căutare de cuvinte)

Avantaje:
- oferă o gamă variată de posibilităţi de utilizare
Dezavantaje:
- pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest program poate părea 
relativ dificil.
- pentru persoanele care își creează un cont, păstrarea acestuia 
costă 10 dolari pe an, în caz de neplată, contul se anulează după 
o lună.
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II. Pentru crearea de rebusuri, următorii pași sunt utili:
1. Din meniul principal, se alege opțiunea Crossword.
2. Se denumește rebusul și se realizează setările dorite.

537



3. Se completează mai întâi cuvintele care urmează a fi scrise în rebus, apoi definirea acestora:
4. Cu opțiunea Make Puzzle (centru jos) se creează rebusul.
5. Se alege opțiunea Printable PDF, care se salvează în calculator ca document Pdf. 
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Mulțumesc!

E 
D

 U
 C

 A
 Ț

 I 
E

539



Teaching Online the Past Tenses
Prof. Daniela Zup

540



Online teaching

• Online learning can be an amazing experience for both the 

educator and the student. But the teacher must model awareness 

that there are humans at every keyboard. Set up a recognizable 

environment that is structured and engaging. Make sure it honours 

the learners in it, and you’ll have fewer issues to manage in your 

online class.
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Online teaching

• Hundreds, perhaps thousands, of technological and pedagogical 

developments have been claimed as having the potential to change the 

shape of education as we know it.

• Obviously the impact of such developments will differ across educational 

sectors and subject areas. 
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PAST SIMPLE VS PAST CONTINUOUS
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Learning objectives

The students will be able to:

• Identify and use the correct forms of verbs in past tense phrases

• Form sentences using past simple and past continuous forms of verbs

• Discriminate past simple structures from past continuous phrases

• Use correctly past simple and past continuous structures
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Use past simple for:

 An action that happened at a stated or implied time in the past.

• When did the football match start? The match started at 7 pm 

sharp.

• When did the train arrive? The train arrived at 10 pm.
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Use past simple for

 Past habits and states

• Peter didn’t work at the radio. He worked in an internet 

café.

• Peter didn’t study at school. He studied at home.
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We use the past simple for:

 Actions that happened one after the other in the past

• She opened the door of the fridge, took the can of milk and 

drank.

• She came home, ate the meal and then went to sleep.
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Wordwall app

• Wordwall activities can be used as student-completed assignments.

• When a teacher sets an assignment, students are directed to that one 

activity.

• This feature can be used in-class where students have access to their 

own devices, or as a way of setting homework.

• Each student's results are recorded and made available to the teacher.
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The following activity on Wordwall is a Quiz type activity, designed to

complete the theoretical power point presentation with exercises wrapped in 

an attractive activity.

The title is ”Past Simple fill in” and it gives the students the opportunity

practise the past simple forms of the verbs .

Wordwall app

549



https://wordwall.net/resource/28380790/past-simple-fill-in
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Past Simple fill in

• In the Quiz activity the items are multiple 
choice questions and they come in an 
attractive colourful presentation.

• Also the questions can come with suggestive
images.

• There is a single correct answer which is
accounted for thoroughly and praised
accordingly.

• The wrong answer are checked with a negative 
big X and they are substracted from the total 
points.
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Wordwall Quiz Activity

Show answers to check and correct
• There is also the possibility to check the

answers and see the correct sentences and the

mistakes. 

• The correct choice is also indicated so the

students can correct themselves when opening

this window.

• They can also start again the quiz a give it a 

new try to answer correctly.
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Time expressions in past simple phrases

• Yesterday

• last week/month etc, 

• two hours/days/weeks ago 

• When …?

• How long ago …?

• in 2017
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https://wordwall.net/resource/28377498/past-simple-questions
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Unjumble activity

• This is the classic task of putting the words in the correct order in a 

sentence, with points added for each word located correctly and the

possibility to re-locate the words when mistaken.

• Points and praises make this activity more attractive and cheerful.
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We use the past continuous for:

 An action in progress at a specific time in the past

• Mary was waiting the bus at 8 am yesterday morning. Was Rick 

sleeping at 8 am yesterday morning?

• Mary was watching TV at 9 o’clock pm last Saturday.

• Was Rick listening to music at 9 o’clock pm last Saturday?
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We use the past continuous for:

 Two or more actions in progress at the same time in the past

• Jane was washing the dishes while Kate was cleaning the table.
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We use the past continuous for:

 A past action in progress (past continuous) when another action 

interrupted it(past simple). 

•Nick was reading a magazine when the bell rang.
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Time expressions for past continuous phrases:

• when

• while

• as 

• all day/night/morning 

• at 10 o’clock yesterday morning/night
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Wordwall activities

• Online teaching needs a different structure of the lessons, methods and

instruments adapted to the new channels of communication and teaching. 

• Integrating wordwall interactive activities animates the lessons also giving

the students the opportunity to practise the verbal structures in an 

enjoyable manner.
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ing. Cătălin Laslău
Casa Corpului Didactic George 

Tofan I Suceava

Sisteme informatice

clasa a V a 
Informatică și TIC
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Activitatea “Sisteme informatice” propusă la disciplina Informatică și TIC 

la clasa a 5 a urmărește dezvoltarea la elevi a competențelor digitale și a celor 

științifice și tehnologice (competenţe cheie europene). 

Activitatea stimulează curiozitatea, gândirea critică a elevilor, încurajează 

colaborarea explorarea unor resurse digitale multiple.

Competențe vizate:

● Identificarea elementelor specifice sistemelor informatice 

● Prelucrarea informaţiei în format digital

● Elaborarea  / utilizarea de produse informatice care să dezvolte spiritul 

inventiv şi creativitatea

●  Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul.
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Este o prezentare teoretică a noțiunilor pe care elevii trebuie să le 
cunoască despre componența sistemelor informatice și a sistemelor de 
calcul, despre principalele componente hardware care intră în 
componența unui sistem de calcul. De asemenea se prezintă 
elementele principale ale unui PC, dispozitivele periferice de intrare, 
iesire, mixte precum și dispozitivele de stocare.

Materialul este o prezentare - Google Slides, atractiva, usor de 
parcurs, cu elemente interactive, imagini relevante.

567



Cuprins

1. Componentele unui sistem 
informatic

2. Sistemul de calcul
3. Componente hardware
4. Componente software
5. Cum funcționează un sistem 

de calcul

6. Dispozitive periferice
a. Dispozitive de intrare
b. Dispozitive de ieșire
c. Dispozitive de 

intrare-ieșire
7. Dispozitive de memorie

a. Memorie internă
b. Memorie externă
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Componentele unui sistem informatic

Sistem de calcul

❏ sistem de calcul

❏ utilizatori 

Sistem informatic

❏ componente hardware

❏ componente software 
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Sistemul de calcul

Componente softwareComponente hardware

❏ totalitatea componentelor 
fizice ale PC

❏ toate componentele pe 
care le putem atinge

❏ totalitatea programelor 
instalate pe PC

❏ componenta logică a PC
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Componente hardware

❏ placa de bază
❏ procesorul

❏ placa de sunet 

❏ monitorul

❏ tastatura

❏ memoriile
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Componente software

❏ sisteme de operare

❏ programe de aplicații
❏ antivirus

❏ browsere

❏ motoare de căutare
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Cum funcționează un sistem de calcul

❏ se introduc / se citesc date

❏ se memorează / stochează date

❏ se procesează / prelucrează date

❏ se afișează / scriu date / informații / rezultate

Primește

Păstrează

Prelucrează

Transmite

DATE/INFORMAȚII
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Dispozitive periferice

Dispozitive de

ieșireintrare

intrare ieșire
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Dispozitive periferice de intrare

❏ mouse

❏ tastatură
❏ microfon

❏ scanner

❏ webcam

❏ tableta grafică
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Dispozitive periferice de ieșire

❏ monitor

❏ boxe

❏ imprimantă
❏ plotter

❏ căști
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Dispozitive periferice de  intrare / ieșire

❏ modem

❏ touch screen

❏ placa de sunet

❏ placa de rețea
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internă externă

Dispozitive de memorie

581



Memoria internă

Memoria CACHE
❏ poate fi citită
❏ poate fi scrisă
❏ este de mare viteză

Memoria ROM
❏ poate fi citită
❏  nu poate fi scrisă / nevolatilă

Memoria RAM
❏ poate fi citită
❏  poate fi scrisă / volatilă
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Memoria externă

❏ HDD
❏ SSD
❏ CD / DVD
❏ BLU-RAY
❏ MEMORY STIK
❏ FDD

Memorie de stocare
❏ nevolatilă
❏ poate fi citită
❏ poate fi scrisă
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ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 
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S.T.E.M în şcoală. Un pas spre 
studierea astroroboticii

Gabriel ANASTASIU

Colegiul Național  ”Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc

Lector ESERO Romania
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Despre S.T.E.M 

• S.T.E.M sau tradus Stiinte Tehnologii Inginerie si 
Matematica reprezintă un concept aplicat la nivel 
de şcoală care permite elevului să asimileze şi să 
creeze dispozitive care să combine cele patru 
elemente

• În România acest concept este încă la nivel de 
experiment fiind susţinut de un protocol al M.E.N 
cu ESERO România

• ESERO România este divizia educaţională a ESA 
care promovează şi susţine învăţarea altfel
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Activităţi STEM la nivel de 
şcoală/liceu

• Datorită faptului că STEM alipeşte patru elemente de 
învăţare distincte putem presupune că ar putea avea o 
largă deschidere în licee cu profil tehnic

• Experienţele din ultimii ani au demonstrat că există o 
dorinţă de aplicarea a cunoştinţelor STEM mai mult in 
liceele/colegiile de top, in special de către elevii de la 
profilul matematică informatică.

• În general concursurile de tip STEM promovate atât de 
către ESERO România cât şi de către ISJ urile judeţene 
au demonstrat dorinţa de învăţare aplicată a elevilor.
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Aplicații practice
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• Ca şi element de noutate în studierea STEM în 
şcoală se pot propune cursuri optionale care 
să fie complementare cursurilor urmate de 
elevi şi pe care să le completeze prin noţiuni 
practice .

• Un astfel de curs este cursul de Arduino şi 
Robotică iniţiat de mine ca şi opţional şi care a 
avut ca şi rezultat reorientarea către robotică 
sau automatizări a elevilor.

• De asemenea prezenţa cu elemente de STEM 
în cadrul zilelor şcolii au dus la rezultate 
concrete.
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STEM şi noua generaţie

• Tot în cadrul oferit de către STEM se pot 
introduce în cadrul unor ore de club în şcolile 
gimnaziale cunoştinţe elementare care să 
pregătească micii elevi 

• O astfel de activitate este şi Astro Clubul unde 
micii elevi se familiarizează cu noţiuni de 
astronomie sau astrorobotică.
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Astro Club
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S.T.E.M şi cadrele didactice

• ESERO România asigură diverse cursuri de 
pregătire organizate atât în ţară cât şi în 
străinătate în special la sediul ESA din Leiden 
Olanda.

• Cursurile sunt practice şi cu multe 
experimente realizate de către lectori ESERO.

• Rezultatele sunt vizibile fiind deja observată o 
schimbare în modul de abordare al lecţiilor de 
către profesorii participanţi la cursuri
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Competiţii STEM pentru elevi

• Competiţiile STEM pentru elevi aşa cum am menţionat 
anterior sunt organizate de MEN în colaborare cu ESERO 
România sau separat.

• Voi menţiona aici câteva competiţii organizate de MEN 
ESERO 

• CANSAT România un concurs în care elevii de liceu trebuie 
să construiască un minisatelit care să fie full function, adică 
să măsoare şi să transmită la sol după lansare diverşi 
parametri

• EXO RO concurs naţional de rovere care are drept scop 
creerea unor roboţi semiautonomi sau chiar autonomi care 
să poată fi trimişi în medii diferite de habitatul uman de 
unde să transmită diverse date catre centrul de comandă
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• Ca şi elemente recomandate pentru 
construirea acestor roboţi se recomandă 
module de tip Arduino sau Raspberry PI.

• În acest fel elevii vin în contact cu sisteme 
electronice pe care ei le pot programa punând 
astfel în practică cunoştinţele dobândite la 
orele de informatică, matematică sau ştiinţe şi 
nu în ultimul rând dezvoltându-şi spiritul 
ingineresc.
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Concluzii

• STEM poate ajuta elevul să își construiască o 
viitoare carieră în inginerie

• STEM poate dezvolta potențialul creativ al 
elevilor

• STEM creează premizele combinării 
cunoștințelor teoretice cu cele practice

• STEM ajută profesorii să creeze ore atractive 
prin activarea elementului cognitiv al elevului
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Vă mulțumesc pentru atenție!
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EXPLOITATION DU DOCUMENT DIGITAL DANS LA CLASSE DE LANGUE 

Prof. Baida Corina 

C.T. «Al.I.Cuza», Suceava 

 
    En ce qui concerne les rapports entre les médias et la didactique des langues, ils 

sont constants et nombreux: tout d’abord parce que les médias peuvent servir à diffuser des 

contenus d’apprentissage de la langue: méthodes télévisées, méthodes vidéo, cours 

radiophoniques, cours sur Internet; ensuite parce que les satellites de transmission directe 

ont permis de donner accès à des programmes authentiques français dans un grand nombre 

de pays du monde; enfin parce que les médias (presse, radio, télévision et maintenant e-

médias) sont souvent abordés en tant que tels dans des enseignements pour développer chez 

les apprenants une compétence médiatique.  

       Le multimédia découle d’un amalgame d’innovations technologiques d’où les 

termes MULTI et MEDIA. Ces innovations rendent possible une forme de distribution de 

l’information impensable. Le multimédia consiste en une mobilisation orchestrée de 

quelques-unes, de plusieurs ou de toutes les formes de représentation du savoir connues à 

ce jour. Pensons notamment à l’image, au schéma, à la figure, à la photographie, à la 

peinture, au texte, au lexique, au son, à la couleur, au mouvement. 

        

Les avantages de lʼutilisations du multimédia : 

 

Pour lʼenseignant 

• rassembler des données à exploiter en classe   

• enrichir ses notes personnelles  

• varier ses activités d’exploitation  

• inviter ses élèves à explorer la Toile dans le but d’accomplir une tâche 

 

              Pour l’apprenant  

• la motivation (attrait de la nouveauté, facilité d’accès, interactivité et jeu)  

• se documenter sur un thème qui l’intéresse  
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• effectuer des exercices de compréhension ou de production, écrits ou oraux, pour 

approfondir tel sujet abordé en classe  

• réaliser des activités autres que des exercices : par exemple, écouter une chanson, 

visionner un vidéoclip  

• communiquer avec d’autres apprenants  

• réviser des notions grammaticales ciblées  

 

               Nouveau rôle de l’enseignant 

• apprendre à maîtriser de nouveaux outils et de nouvelles méthodes d’encadrement des 

apprenants  

• corriger des travaux en ligne, répondre au courrier électronique, animer des groupes de 

discussion, organiser des travaux d’équipe à distance, gérer son temps et les attentes des 

apprenants  

• modérateur, facilitateur ou animateur dans le contexte d’un encadrement collectif  

• expert de contenu, correcteur et pédagogue dans le contexte d’un encadrement individuel, 

tout en devant susciter régulièrement la motivation. 

      Les médias sociaux occupent un rôle important dans la formation des jeunes. Les 

avantages des médias utilisés dans la classe de langue sont : 

• ils impliquent plus directement les étudiants dans la construction de leurs connaissances 

plutôt que de simplement leur transmettre des informations 

• ils développent leur esprit critique  

• ils développent la pensée créative : le web social favorise la rencontre et la mise en 

relation d’idées qui ne sont pas d’emblée liées entre elles. En naviguant dans le web 

social, on s’expose à une grande diversité d’idées et de points de vue que l’on peut 

recomposer ou dont on peut s’inspirer pour élaborer des idées originales 

• ils facilitent la communication avec les étudiants et entre étudiants par le biais de 

technologies avec lesquelles ils sont déjà familiers 

• ils proposent aux étudiants des activités d’apprentissage où ils créent eux-mêmes des 

contenus seuls ou en collaboration, de façon à les mener à s’approprier plus en 

profondeur les connaissances abordées dans le cours et à les maîtriser suffisamment pour 

pouvoir les transmettre 
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           De plus, les médias et les médias sociaux peuvent être une source de contenu pertinent 

pour la formation des élèves. Parmi les usages les plus fréquents nous mentionnons :  

• ils aident à trouver des vidéos relatives à la matière du cours (sur YouTube ou d’autres 

sites semblables) que l’on peut présenter en classe ou dans le site web associé au cours 

(en respectant le droit d’auteur) ou en insérant un hyperlien vers la page originale où l’on 

a trouvé la séquence 

• ils aident à trouver des photographies qui peuvent accompagner certains de nos 

documents ou diaporamas présentés en classe (sur Flickr ou un site équivalent, en 

respectant le droit d’auteur). 

• Ils nous à aident à consulter régulièrement des wikis et des blogues qui portent sur les 

sujets que l’on enseigne, de manière à pouvoir en proposer certains articles aux étudiants 

• Ils nous aident à joindre des communautés virtuelles (possiblement via Twitter, 

Facebook, LinkedIn et bien d’autres) qui partagent nos intérêts disciplinaires ou 

pédagogiques, pour partager des informations qui sont utiles en classe 

        Pour conclure, il est important que les systèmes traditionnels d’enseignement 

changent pour s’adapter aux besoins éducatifs de la nouvelle génération de « natifs du 

numérique », mais aussi pour que ceux qui ne font pas partie de cette génération 

numérique et qui veulent utiliser la technologie, puissent avoir plus de flexibilité dans 

leur apprentissage et augmenter leur capacité d’autonomie. 

                                                     
             Bibliographie : 

             BAILLY, D. (1998b). Les mots de la didactique des langues, le cas de l’anglais. 

             CARÉ, J.-M. (1983). « Jeux de rôles ». Le français dans le monde, n°176. pp 38-42. 

             CERI (1989). Les technologies de l'information et de l'éducation, Paris : OCDE. 

             JULIÉ, K. et al. (1996). Profession enseignant. Préparer le CAPES d’anglais. Paris. 

             KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1990). Les Interactions verbales, tome 1. Paris : 

Armand Colin. 

           https://www.pug.fr/produit/1898/9782706149672/les-medias-en-classe 
 
         https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/articles/comment-utiliser-les-medias-en-
classe 
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Întrebarea eficientă - cheia comunicării 
 

Adresabilitate: elevi clasei a  XII-a 
Profesor: Buliga Nicoleta Georgeta 
 Aspecte observate:  elevi s-au implicat în mod activ și sunt încurajați spre introspecție și 
acceptare necondiționată a propriei persoane și a celorlalți. 
    Concluzii: Activitățile educative au demonstrat valoarea pe care o au în formarea și 
dezvoltarea personală și coaching-ul 
Scopul activității: Dezvoltarea competențelor de comunicare eficientă 
Competențe dezvoltate: la sfârșitul activității, elevii vor fi capabili: 

• să adreseze întrebări eficiente în raport cu un scop 
• să gestioneze comunicarea într-un grup de lucru 

Materiale necesare: 
• tablă/foi de flipchart; 
• cretă/marker; 

Durata activității: 50 de minute 
Descrierea activității: 

 

Etapa Strategii/metode/conținuturi Observații/sugestii 
specifice 

Timp 

Expunere 
introductivă. 

Începeți secvența prin a le comunica 
elevilor următoarea situație:  

Tocmai am decis că pentru mâine aveți 
de realizat un proiect pe tema 
„Viitorului planetei”. 
Acest proiect reprezintă 20% din media 
voastră. 
 Vă rog să-mi adresați cât mai multe 
întrebări care v-ar ajuta să vă realizați 
tema cât mai corect. 

Notați întrebările pe tablă/flipchart. 
Evidențiați, împreună cu elevii, 
tipologiile diferite de întrebări. 

Puteți alege o tematică pe 
care o considerați relevantă 
pentru disciplina dvs. 

Încurajați elevii să 
adreseze cât mai multe 
întrebări de diferite tipuri 
și încercați să stimulați 
acest lucru răspunzând cât 
mai succint și lacunar. 

Pentru ilustrarea 
tipologiilor de întrebări și 
relevanța acestora, 
consultați capitolul teoretic 
dedicat acesei tematici. 
Insistați asupra importanței 
dezvoltării abilităților de a 
utiliza întrebări deschise. 

15 
min. 

Întrebări 
cheie 

Împărțiți elevii în 3 grupe. 

 Rugați fiecare grupă să scrie pe 2 
bilețele 2 nume de personaje celebre, 
obiecte, fenomene etc. Menționați că 
doar membrii grupei trebuie să 
cunoască numele scrise. 
Acordați-le 5 minute pentru această 
etapă. Strângeți bilețelele și 
comunicați- le următoarele: am 6 
bilețele cu răspunsurile fiecărei echipe. 

Pentru această secvență, 
puteți alege ca elevii să scrie 
numele unor personalități 
diferite, unor obiecte sau 
unor fenomene relevante 
pentru disciplina pe care o 
predați. 

25 
min. 
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Etapa Strategii/metode/conținuturi Observații/sugestii 
specifice 

Timp 

 Scopul vostru este să aflați la ce s-au 
gândit celelalte echipe. Astfel, fiecare 
echipă va avea dreptul să adreseze 
câte 7 întrebări pentru fiecare 
element scris de una dintre celelalte 
echipe, pentru a afla răspunsul. Aveți 
la dispoziție 5 minute pentru a discuta 
în echipă ce întrebări ar fi mai potrivit 
să adresați. 
Întrebările adresate vor fi indirecte 
(deci nu puteți întreba direct la ce 
personaj s-au gândit ceilalți). Ulterior, 
un membru desemnat de voi va adresa 
întrebările, iar echipa respectivă va 
răspunde. 

Discutați la final cu elevii despre 
tipurile de întrebări, criteriile pentru 
întrebările potrivite etc. 

Încurajați elevii să identifice 
caracteristici ale 
întrebărilor potrivite. Spre 
exemplu, acestea sunt: 
scurte, concrete, relevante 
pentru scop, ușor de înțeles 
etc. 

 

Prezentați și discutați 
despre ideea că adresarea 
unor întrebări eficiente 
contribuie la evitarea 
neînțelegerilor și, implicit, a 
emoțiilor negative asociate 
acestora. 

10 
min. 

Debriefing (5 minute): 

La final, insistați asupra importanței deprinderilor de a adresa întrebări 
potrivite, accentuând faptul că acest lucru ne ajută să înțelegem mai bine mesajul 
transmis de către cei din jur. Adresarea corectă a întrebărilor contribuie la 
evitarea conflictelor, a neînțelegerilor, ne ajută să realizăm eficient diferite sarcini, 
salvează timp și ne ajută să evităm emoții negative asociate neînțelegerilor. 

 

Tema pentru acasă (5 minute): 
 

Cereți elevilor să formuleze și apoi să adreseze unei persoane care lucrează 
într-un domeniu de care ei sunt interesați, 5 întrebări despre specificul locului de 
muncă. În continuare, vor analiza cele mai mari provocări întâmpinate în timpul 
elaborării chestionarului sau al realizării interviului. 
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BIBLIOGRAFIE: 
Adrian Opre (coord.), Magdalena Balica, Ramona Buzgar , Daniela Dumulescu, Bianca Macavei, 
 Dezvoltare personală și coaching. Ghid pentru licee, București, 2020 
Beck, S.J.  Psihoterapie Cognitivă: Fundamente și Perspective. Cluj-Napoca: Editura RTS 
David, D. Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale. Iași: Polirom,  2006 
http://red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/ 
https://sites.google.com/ccd-suceava.ro/programe/proiecte 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8fbEU6-Vo2DzWvPBHq52WLAMg-AkX5y 
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Titlu material de activitate digital: PROBLEME DE NUMĂRARE clasa a X-A 

Secțiunea sesiunii: ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

Autor: BUSUIOC DANIELA MARIANA 

Unitatea de invățământ : COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ” SUCEAVA 

Disciplina predată: MATEMATICĂ 

 

 

 

        Obiective specifice: Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse moduri. 

Exprimarea caracteristicilor unor probleme în scopul simplificării modului de numărare. 

Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situații date. 

         Strategii didactice: Problematizarea , conversaţia,  studiul de caz, explicaţia, exerciţiul. 

         Mijloace de realizare Lecție realizată cu ajutorul tabletei grafice. 

         Resurse bibliografice: Marius Burtea, Georgeta Burtea -Manual clasa a X-a, Ed.Carminis 

Marius Burtea,Georgeta Burtea –Culegere de matematică clasa a X-a M. Burtea,Ed.Campion 

Youtube Pauza de mate-Probleme de numărare. 

         Implicarea elevilor Elevii isi exprimă părerea despre subiectul discutat si vor avea de 

rezolvat fisa cu probleme de numărare. 

         Modalități de evaluare a elevilor: evaluare orală,observația sistematică a elevilor 

Feedbackul este oferit pe tot parcursul lecției.  
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Probleme de numărare 

 

1. Se consideră mulţimea  1,2,3,...,10 .A   Să se determine numărul submulţimilor 
cu trei elemente ale mulţimii A, care conţin elementul 1. 

2. Câte numere de patru cifre, nu neapărat distincte, se pot forma cu cifre din 
mulţimea  1,3,5,7,9 ?  

3. Să se determine numărul funcţiilor    : 0,1,2,3 0,1,2,3f   care au proprietatea 

   0 1 2f f  . 

4. Să se determine numărul funcţiilor    : 1, 2,3 0,1,2,3f   pentru care  1f  este 
număr par. 

5. Să se determine numărul funcţiilor    : 1,2,3,4 1,2,3,4f   care au proprietatea că 

   1 3 7f f  . 

6. Se consideră mulţimea  0,1,2,3,...,9 .A   Să se determine numărul submulţimilor 

mulţimii A care au 5 elemente, dintre care exact doua sunt numere pare. 

7. Se consideră mulţimile  1,2,3,4A   şi  1,2,3,4,5,6B  . Să se determine 

numărul funcţiilor strict crescătoare :f A B . 

8. Se consideră mulţimea  0,4,8,12,16,20,24 .M   Să se determine numărul 

tripletelor  , ,a b c  cu proprietatea că .a b c   

9. Să se calculeze numărul funcţiilor injective    : 1, 2,3 1,2,3,4,5f   cu 

proprietatea că  1 1.f    

10. Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare    : 1, 2,3 5,6,7,8f  . 

11. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii  1,2,3,4,5  

care conţin cel puţin un număr par. 

12. Câte funcţii    : 1, 2,3,...,10 0,1f   au proprietatea că 

        1 2 3 ... 10 2?f f f f      
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COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI EMINESCU„  SUCEAVA 

Profesor: Gabriela Cazac 

Clasa: a X– a H 

Obiectul:Limba și literatura română 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Subiectul: Textul epic. Povestirea (aplicație pe Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu) 

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

1.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor, în diferite situații de comunicare; 

2.Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor texte literare și nonliterare; 

3.Argumentarea scrisă și orală a unor opinii, în diverse situații de comunicare; 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

 

2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziție și de limbaj specifice textului narativ; 

2.4. Folosirea modalităților diverse de înțelegere și de interpretare a textelor literare studiate; 

3.3. Elaborarea unei structuri argumentative orale sau scrise pe baza textelor studiate; 

 

COMPETENŢE OPERAŢIONALE 

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

O1: să identifice tema texului, ideile principale și momenterle subiectului; 

O2: să identifice elementele specifice ale unei povestiri, ca specie literară; 

O3: să identifice timpul, spațiul și personajele; 
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O4: să-şi exprime punctul de vedere asupra unor secvenţe din texte, pe baza unor cerinţe date. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

METODE ŞI PROCEDEE: 

    - conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, exerciţiul (recunoaştere, exemplificare), demonstraţia, analiza literară, problematizarea; 

 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: 

    - activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală; activitate pe grupe; 

 

RESURSE: 

    - capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele lor anterioare, laptop, telefon, conexiune la internet sau calculator și videoproiector ( în clasă) 

    - capacitatea profesorului și a elevului de a accesa și folosi platforme educaționale – Classroom, Eduboom, Kiderpedia etc; 

    - www.youtube.com 

 

MATERIALE DIDACTICE: 

    - internet, calculator/laptop/telefon/videoproiector, texte selectate, fişe de lucru, testul de evaluare formativă pe internet, tabla, manualul, caietul 

de lucru; 

 

RESURSE BIBLIOGRAFICE:    

    - eLIIS. RESURSE EDUCAȚIONALE ȘI INSTRUMENTE PRIVIND ÎNVĂȚAREA ONLINE, Iași, 2021; coord.prof. drd. Maria Rados 

prof. dr. Mihaela-Adina Romanescu; 

    - Goia, Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002; 

     - .Limba și literatura română, Manual pentru clasa a X-a, Editura Art Educațional, București, 2020; 
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    - Parfene, Constantin - Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999; 

    - Programa școlară pentru clasa a X-a, Disciplina Limba și literatura română, MEN, București, 2020 ; 

    -  Sadoveanu, Mihail – Hanu Ancuței, Editura Biblioteca pentru toți, București, 1986; 

 

WEBOGRAFIE: 

 

    - secvență film internet - https://www.slideserve.com/cai/hanu-ancutei-de-mihail-sadoveanu 

    - lectura unor fragmente reprezentative https://www.youtube.com/watch?v=WDK1-xPQBM0    

     

- Adaptare cinematografică realizată de elevi ai Colegiului Național ”Mihai Eminescu! Suceava - 

https://drive.google.com/file/d/1TrRfjxFvFqZmXQ3AdXEfmSshffji3JAt/view 

- Teste de aplicat, platforma eduboom,  

https://eduboom.ro/teste/1306/prezentarea-general--a-volumului--hanu-ancu-ei--mihail-sadoveanu 
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Nr

. 

Cr

t. 

Etapele 

Demersului 

Didactic 

 

C.S. 

Timp  

Activități de învățare 
Strategii didactice  

Evaluare 

  

METODE 

ŞI 

PROCEDEE 

 

MIJLOA

CE 

DE 

ÎNVĂŢĂ

MÂNT 

 

FORME 

DE 

ORGAN

IZARE 

 

1. 

 

Moment 

organizator

ic 

 

 

 

 

2` 

 

Verificarea prezenţei. 

Pregătirea clasei pentru activitatea 

didactică. 

Se verifică tema pentru acasă şi se 

completează răspunsurile. 

 

 

Conversaţia  

 

Caiete 

 

Frontal  
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2. 

 

Captarea 

atenţiei 

 

O1 

 

 

5` 

Plecând de la ideea jocului didactic, 

inițiez un test sub formă de joc, care 

verifică lectura operei: 

https://eduboom.ro/teste/1306/prezentarea-

general--a-volumului--hanu-ancu-ei--

mihail-sadoveanu 

 

  Explicaţia  

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

Reflecţia 

(gândirea critică) 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individu

al 

 

 

Aprecieri verbale 

 

3. 

 

Actualizare

a 

cunoştinţel

or 

 

O1 

 

2` 

Se verifică, prin întrebări, cunoştinţele 

despre trăsăturile operei epice. 

- Vă amintiți care sunt trăsăturile 

definitorii ale unei opere epice? 

- Care sunt instanțele narative 

specifice? 

- Cum sunt transmise gândurile și 

ideile autorului? 

- Cum este descris  spațiul în ”Hanu 

Ancuței”? Dar timpul? Selectați 

citatele, după ce ascultați cu atenție 

! 

 

Conversaţia 

 

 

 

Descoperirea 

inductivă 

 

 

Caiete 

 

 

 

Frontal 
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https://www.youtube.com/watch?v

=WDK1-xPQBM0 

 

- Care sunt personajele din opera 

”Iapa lui Vodă”? – de selectat 

fragmentele reprezentative, 

ascultând fragmentele potrivite: 

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

=WDK1-xPQBM0 

 

 

 

4. 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

O2 

 1` Anunţarea şi notarea pe tablă a titlului 

lecţiei:  

Profesorul îi anunţă pe elevi că vor 

continua să pătrundă tainele textului literar 

Iapa lui Vodă de M. Sadoveanu  

 

Expunerea 

 

Caietul  

 

Frontal 

 

 

 

5. 

Dirijarea 

învăţării şi 

asigurarea 

feed-back-

ului 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

20` 

 

 

 

 

 

 

Explozia stelară 

Pentru a  detalia  elementele narative, 

elevilor li se solicită  să  alcătuiască  mai 

multe întrebări pornind  de la alte câteva 

(sunt implicaţi în activitatea  Explozia 

stelară). 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

Individu

al  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii identifică 

ideile principale și 

cele secundare. 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5` 

1. Cine este autorul povestirii ,, 

Iapa lui Vodă’’? 

2. Cum se numește volumul din 

care face parte povestirea,, Iapa 

lui Vodă’’? 

3. Ce fel de text este ,, Iapa lui 

Vodă’’? 

4. Ce este textul epic? 

5. Care sunt caracteristicile ce se 

întâlnesc într-un text epic? 

6. Care sunt modurile de expunere 

studiate? 

7. De cate feluri poate fi 

narațiunea? Exemplificați! 

8. Dar naratorul? 

9. Unde se petrece acțiunea din 

povestirea ,, Iapa lui Vodă’’? 

 

Cu ajutorul elevilor,  profesorul va stabili 

etapele acţiunii. Prin citirea operei ,se vor 

stabili ideile principale. 

Se va discuta tipologia textului epic. 

 

POVESTIREA este o operă cultă de 

Descoperirea 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

Individu

al 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii identifică 

răspunsurile corecte 

pentru fiecare item 

și le notează în 

caiete. 
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mică întindere, în care este prezentat un 

singur fapt din trecut, interesul 

naratorului  concentrându-se asupra 

naraţiunii, nu a personajelor, iar 

relatarea se face din punctul de vedere 

al naratorului , martor sau participant 

direct la întâmplare. 

Opera „Iapa lui Vodă” este o povestire şi 

face parte din volumul lui Mihail 

Sadoveanu, „Hanul Ancuţei”. 

Întâmplările sunt povestite de comisul 

Ioniţă din Drăgăneşti, unul dintre cei nouă 

povestitori care se întâlnesc la Hanul 

Ancuţei . 

Din punct de vedere structural, se observă 

că autorul foloseşte procedeul inserţiei, 

adică include o povestire în altă 

povestire, procedeu care se mai numeşte şi 

povestire în ramă. Inserţia este anunţată 

prin enunţul „Asta-i o poveste pe care aş 

putea s-o spun dacă m-ascultaţi”.Cele 

două planuri ale naraţiunii sunt 

prezentate în alternanţă, reluarea unui 

plan fiind anunţată prin enunţuri de tipul : 

 

 

Brainstormingul 

 

Ciorchinele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individu

al 

 

 

 

Frontal 

623



„Cum vă spuneam, domnilor mei” sau 

„urmă răzeşul”. În această povestire apar 

doi  naratori : unul, vocea autorului care 

descrie atmosfera de la han şi oamenii de 

acolo şi comisul Ioniţă, care relatează, 

amintindu-şi, o întâmplare al cărei 

protagonist a fost.    Se apelează la un 

fragment cinematografic, o dramatizare 

realizată de elevii Colegiului Național 

”Mihai Eminescu” Suceava:  

https://drive.google.com/file/d/1TrRfjxFvF

qZmXQ3AdXEfmSshffji3JAt/view 

 

Se propune  jocul Sherlock Holmes, prin 

care elevii vor avea de selectat, din  ideile 

propuse, câteva dintre proverbele 

româneşti , ce se potrivesc textului. Elevii 

sunt organizaţi în echipe, fiecare echipă 

având seria sa de proverbe.  

 

 

6. 

 

Obţinerea 

performanţ

 

O4 

 

10` 

Echipa I 

 Meseria-i brăţară de aur. 

 Munca îl înnobilează pe om. 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Pe grupe 
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ei  Ce poţi face singur, nu aştepta de la 

alţii. 

 Pomul, când e mic. se îndreaptă. 

 

Echipa a II-a 

 Speranţa moare ultima. 

 Dă-mi, Doamne, puterea tânărului 

şi mintea bătrânului. 

 Aşchia nu sare departe de trunchi. 

 Cine râde la urmă, râde mai bine. 

Echipa a III-a 

 Când pisica nu-i acasă, joacă 

şoarecii pe masă. 

 Cine sapă groapă altuia, cade 

singur în ea. 

 Omul needucat este ca un corp fără 

suflet. 

 Ce iese din pisică, şoareci 

mănâncă. 

Echipa a IV-a 

 Fă-ţi iarna car şi vara sanie. 

 Respectă-ţi copilul ca să fii 

respectat la bătrâneţe 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii rezolvă 

exercițiile, apoi fac 

evaluarea 

răspunsurilor. 
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 Sângele apă nu se face 

 A umblat după răgaz 

Şi a dat peste necaz. 

Echipa a V-a 

 Bine faci, bine găseşti. 

 Nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe 

oala! 

 Nicovala buna nu se teme de baros. 

 Cel ce nu se întoarce din drum 

ajunge departe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

7. 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

 

 

 

2` 

Sunt apreciaţi cu note câţiva elevi care s-au 

remarcat prin răspunsurile lor pe parcursul 

activităţii. 

Se apreciază activitatea întregului colectiv 

de elevi cu un calificativ. 

 

Aplicație în clasă: Schelet de recenzie 

 

Se solicită elevilor să  completeze un 

Schelet de recenzie, verificându-se astfel 

dobândirea cunoştinţelor. Lor li se cere: 

• Să exprime într-o propoziţie sau 

frază despre ce este vorba în textul 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Caiet 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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citit, să prezinte, pe scurt, 

subiectul acestuia. 

• Să aleagă o expresie semnificativă 

(sintagmă pentru conţinutul 

textului). 

• Să descrie “culoarea 

sentimentală” a textului. 

• Să găsească un simbol (grafic) 

pentru textul în cauză. 

• Să completeze propoziţia: “Cel 

mai bun / mai interesant lucru din 

acest text este...” 

 

8. 

 

Asigurarea 

retenţiei şi 

a 

transferulu

i 

 1` Ca temă, li se cere elevilor să realizeze în 

scris o recenzie a textului după scheletul de 

recenzie  realizat în clasă. 

Se explică sarcinile de lucru pe care elevii 

le au ca temă pentru acasă.  

 

Explicaţia  

 

 

 

Individu

al  

Elevii îşi notează 

tema şi ascultă 

indicaţiile 

profesorului. 
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Fişă de evaluare 

 

 

 3p    1 Prezintă  pe scurt  subiectul operei Iapa lui Vodă de M. Sadoveanu. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 1p      2Alege  o expresie semnificativă  pentru conţinutul textului. 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1,5p    3. Alege  o “culoarea sentimentală” a textului. Motivează-ţi alegerea 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1,5p    4.Găseşte  un simbol (grafic) pentru textul în cauză. 

 

________________________________________________________________________ 

2p 5. .Completează  propoziţia:  

      “Cel mai bun / mai interesant lucru din acest text 

este________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________ 
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Echipa I 

 

 Meseria-i brăţară de aur. 

 Munca îl înnobilează pe om. 

 Ce poţi face singur, nu aştepta de la alţii. 

 Pomul când e mic se îndreaptă 

 

Alege din grupa de proverbe de mai sus, cel care se potriveşte mai bine textului. .Motivează-ţi opţiunea. 

Echipa a II-a 

 

 Speranţa moare ultima. 

 Dă-mi, Doamne, puterea tânărului şi mintea bătrânului. 

 Aşchia nu sare departe de trunchi. 

 Cine râde la urmă, râde mai bine. 

 

Alege din grupa de proverbe de mai sus, cel care se potriveşte mai bine. .Motivează-ţi opţiunea. 

Echipa a III-a 

 

 Când pisica nu-i acasă, joacă şoarecii pe masă. 
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 Cine sapă groapă altuia, cade singur în ea. 

 Omul needucat este ca un corp fără suflet. 

 Ce iese din pisică, şoareci mănâncă 

 

Alege din grupa de proverbe de mai sus, cel care se potriveşte mai bine textului. Motivează-ţi opţiunea. 

Echipa a IV-a 

 Fă-ţi iarna car şi vara sanie. 

 Respectă-ţi copilul ca să fii respectat la bătrâneţe 

 Sângele apă nu se face 

 

Alege din grupa de proverbe de mai sus, cel care se potriveşte mai bine. Motivează-ţi opţiunea. 

 

Echipa a V-a 

 Bine faci, bine găseşti. 

 Nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala 

 Nicovala buna nu se teme de baros. 

 

Alege din grupa de proverbe de mai sus, cel care se potriveşte mai bine textului. Motivează-ţi opţiunea. 
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Importanța lecturii în formarea de competențe specifice biologiei 
Profesor Chitială Roxana –Delia 

                                                                                           Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 
 

,,Biologia - cea mai ordonată bibliotecă,, Vasile Ghica 

Lectura în domeniul biologiei implică un proces similar celui care are loc în scrierea textelor de 

specialitate.Textele trebuie să fie obiective, clare, verificabile și precise, lectura  trebuie să fie atentă și supusă 

reflecției. Elevul care citește informații biologice trebuie să aibă un minimum de cunoștințe prealabile înainte 

de a începe  lectura.  Textul specializat are nevoie de un cititor capabil să înțeleagă conceptele oferite. 

Importanța lecturii în biologie rezidă în capacitatea pe care o oferă cititorului de a putea diferenția 

riguros conceptele, de a reflecta asupra unui subiect specific și de a genera noi cunoștințe din textul citit. 

Este important pentru oricine dorește să aprofundeze un subiect din domeniul biologiei să conștientizeze 

dezvoltarea spiritului critic al cititorului . 

Cel care citește în domeniul biologiei învață cum să gândească, deoarece unul dintre obiectivele sale 

este tocmai să învețe, printr-o lectură atentă, să descompună un text, să-l analizeze din diferite puncte de 

vedere, ceea ce, în termeni practici, înseamnă că cititorul crede sau se face posibil un spațiu reflectorizant în 

care să dezvolte idei sau cunoștințe noi. 

În cărțile de biologie, este obișnuit să se facă studii comparative ale textelor al căror scop este același, 

dar în care argumentele folosite îi determină să ajungă la concluzii radical diferite. 

În aceste cazuri, o lectură a informațiilor din domneiul biologiei  realizează o bază reflexivă pentru a obține 

cunoștințe și a le aprofunda.  

Lectura în domeniul biologiei o putem asocia cu lectura științifică. Acest tip de lectură este des 

întâlnită în instituții de învățământ dar și în institute de cercetare. Textele sau articolele științifice sunt de 

obicei supuse examinării colegilor înainte de a fi eliberate. 

Pentru a asocia lectura în domeniul biologiei cu lectura științifică iau ca exemplu capitolul sistemul 

nervos; capitol din programa de biologie de clasa a XI-a. Pentru a înțelege  demonstrarea iradierii reflexelor 

medulare este necesar în prealabil un minim de cunoștințe de anatomie ale amfibienilor;cunoștințe asimilate 

din clasa a IXa. 

Iradierea la nivel medular poate fi mai bine înțeleasă dacă elevul care are deja noțiuni despre amfibieni 

realizează în prealabil un experiment. Experimentele pot fi realizate pe broaște spinale. În urma 

experimentelor se obțin reacții de raspuns care sunt proporționale cu concentrația stimulului aplicat.  
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Fotografie –original 

Elevii de clasa a IX a  asimilează informații despre anatomia amfibienilor  

În concluzie 

• Nu putem înțelege că am descoperit ceva în biologie dacă în prealabil nu am citit despre noțiunile de bază 

ale acelui subiect.  

• Lectura în domeniul biologiei este fundamentală pentru a dezvolta ariile corticale. 

• Lipsa lecturii în domeniul biologiei afectează negativ dezvoltarea cerebrală şi cognitivă a adolescenţilor. 

• Potrivit unor studii se  sugerează că neînvăţarea acestei materii după vârsta adolescenței  poate fi un dezavantaj. 

• Citirea este modul în care descoperim lucruri noi. Cărțile sunt instrumente de învățare excelente. Ele sunt 

piatra de bază în descoperirea tainelor biologiei.  

• ,,Biologia este ştiinţa vieţii,, Stanley E Manahan. Ea este cartea corpului nostru. 

Bibliografie: 

1. Elemente de didactica biologiei, Ioana Ariniș, Editura Nomina 

2. Manual de biologie de clasa a XI a, Dan Cristescu,Editura Corint 

3. Manual de biologie de clasa a IX a, Elena Huțanu,Editura Didactică și pedagogică 

4. www.google.com 
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Liceul Tehnologic,, Ștefan cel Mare,,Cajvana 

Specializare:Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

Disciplina: M3-Detectarea defectelor 

Clasa: a-XI-a 

Prof. Cîrcu Maria 

REBUS TEHNIC 

1. Găsiți în careul de mai jos  defecte  specifice  suprafețelor.                 4p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Găsiţi cuvinte specifice din următoarele anagramări:                        5p 

 
 

E, F, C, E, T, E  
I, I, A, G, E, N, M  
A, R, T, A, P, A, U, R, A  
T, A, D,O, M, E  
S,T,I,N,E,A,T,N,E,T,I  
O, O, L, T, N ,C, R,  
A, A, T, E, C, S  
P,P,T,T,A,R,R,O,I,E,E  
M,A,E,I,R,E,T  
I,A,A,D,T,T,S,N  

 

                                    
NOTĂ: Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

 

P C S A N I T R D E F E C T I 
 

V 

C R A D I O S C O P I C J L K 
 

A 

T A F U P N Y I X F L U I D G 
 

E 

A D U C E R A D I O M E T R I 
 

C 

S I L I C I U H U L Z D W A T 
 

R 

R A D I O G R A F I C S T I R 
 

A 

U T I L A J P T D I N A M I C 
 

N 

M I 
 

T O L O G I E D E P L U M B 

R A E 
 

M E R G E N T A S T I L Q 
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Liceul Tehnologic,, Ștefan cel Mare,,Cajvana 
Specializare:Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 
Clasa: a-XI-a 
Prof. Cîrcu Maria 
 
 
 
 
GRILĂ DE EVALUARE. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

E, F, C, E, T, E EFECTE 

I, I,A, G, E, N, M IMAGINE 

A, R, T, A, P, A, U, R, A APARATURA 

T, A, D,O, M, E METODA 

S,T,I,N,E,A,T,N,E,T,I INTENSITATE 

O, O, L, T, N ,C, R, CONTROL 

A, A, T, E, C, S CASETA 

P,P,T,T,A,R,R,O,I,E,E PROPRIETATE 

M,A,E,I,R,E,T MATERIE 

I,A,A,D,T,T,S,N DISTANTA 

 

        D E F E C T  
 

 

 R A D I O S C O P I C    
 

 

 A        F L     
 

E 

 D    R A D I O M E T R I 
 

C 

 I        L      
 

R 

R A D I O G R A F I C     
 

A 

 T       D I N     
 

N 

 I 
 

         P L U M B 

 A E 
 

M E R G E N T A      
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L’ENSEIGNEMENT À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 

 

Prof. Mirabela Cobzariu 

Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava 

 

Les nouvelles technologies font partie intégrante de notre quotidien. Adultes, enfants, 
personnes âgées ou en situation de handicap sont maintenant entourés de nouveaux outils pour 
évoluer dans notre société actuelle. En effet, depuis une quinzaine d’années on assiste à une 
révolution des technologies. L’ordinateur est devenu omniprésent, la téléphonie mobile s’est 
généralisée et l’apparition d’Internet a bouleversé le monde du travail, des médias et des loisirs.  
La diffusion des équipements numériques au sein des familles et de l’ensemble de la société (école, 
service public, entreprises), traduit avant tout une mutation sociétale en profondeur. Les équipes 
éducatives sont de plus en plus confrontées à diverses problématiques liées aux nouvelles 
technologies. En effet, les enfants sont exposés et maîtrisent, de plus en plus jeunes, les tablettes, 
smartphones et autres supports numériques. 

Alors qu’enseignants comme élèves sont 99% à disposer d’un ordinateur fixe ou portable 
à leur domicile, seuls 53% des enseignants déclarent facilement avoir accès à des ordinateurs dans 
leur établissement pour faire travailler leurs élèves. Pourquoi cherchons-nous à déployer le 
numérique dans nos salles de classe ? La réponse est double : premièrement, cela doit permettre 
aux élèves de développer des compétences numériques. La maîtrise de compétences numérique 
est un facteur d’insertion professionnelle de plus en plus important. Plus généralement, les élèves 
doivent apprendre à se servir correctement et efficacement des supports informatiques qui font 
aujourd’hui partie du quotidien de tous les français. En second lieu, le déploiement du numérique 
dans les établissements scolaires doit permettre d’améliorer l’efficacité de l’apprentissage. C’est 
sur ce dernier point qu’il faut surtout insister. En particulier, l’utilisation des fonctionnalités les 
plus « innovantes » du numérique permettrait aux enseignants de changer leur pédagogie, qui 
deviendrait plus « active », plus « différenciée », plus « centrée sur l’élève, » pratique qui « relevait 
de l’exploit » avant l’arrivée d’internet et des TICE .  

Le numérique permet donc une véritable révolution pédagogique impossible il y a quelques 
dizaines d’années. Le numérique a, depuis plusieurs années, impulsé des changements au sein du 
système éducatif dans des domaines aussi différents que la gestion administrative (inscription des 
élèves, absence, demande de bourses, restauration, etc.) ou la vie scolaire (emploi du temps, cahier 
de texte, transmission des notes, relations avec les familles, etc.),  mais la pédagogie et les 
apprentissages restent à la traîne. Néanmoins si les outils numériques et leurs contenus sont en 
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train de modifier, de façon importante, à la fois le métier d’enseignante et d’enseignant, les 
apprentissages et les relations entre l’école et les familles, ils ne changent pas fondamentalement 
les problématiques et les objectifs de l’éducation. Ainsi des questions comme « comment acquiert-
on un savoir ? », « comment interagissent les savoirs ? », « comment développe-t-on l'esprit 
critique ? », « comment traiter la masse des connaissances existantes ? », etc. se posent 
certainement avec plus d'acuité.  

Les utilisateurs et utilisatrices d’outils numériques gratuits peuvent penser que les 
entreprises privées leur offrent gratuitement ces outils sans contrepartie. Elles méconnaissent bien 
souvent le modèle économique sous-jacent de ces entreprises qui marchandisent les données 
numériques collectées suivant le principe « si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit ». Il est 
donc important d’informer et de former ces utilisateurs et utilisatrices et de leur permettre de 
disposer d'outils numériques efficaces, conviviaux et respectueux de leurs données personnelles. 
Le recours à ces outils au début de la crise sanitaire s’explique aussi par l’urgence et l’insuffisance 
de l’offre publique qui n’a pas pu assurer complètement le flux des demandes même si les espaces 
numériques de travail y ont contribué, ni proposer des outils disposant de toutes les fonctionnalités 
nécessaires à la « continuité pédagogique ».  

L’accès inégal au réseau, les difficultés d’équipement des élèves, des familles, des 
enseignantes et des enseignants mais aussi leur appropriation disparate des outils numériques, etc. 
renvoient aux fractures sociales et territoriales face au numérique et constituent autant de freins à 
son utilisation à des fins éducatives. La crise sanitaire et les confinements ont certes exacerbé les 
difficultés rencontrées dans l’utilisation des outils numériques mais ils se sont aussi révélés comme 
une formidable opportunité pour le développement du numérique éducatif public. Les élèves et les 
familles ne disposent pas tous des compétences nécessaires permettant de s’approprier les outils 
et de bénéficier des apports des contenus numériques. Pendant le confinement, les inégalités 
scolaires ont augmenté. Les élèves déjà autonomes et à l'aise avec les outils numériques se sont 
plutôt bien débrouillés à la maison tandis que celles et ceux plus éloignés de la culture scolaire et 
numérique ont plus décroché 

Les recherches en sciences de l’éducation et en psycho-cognition se sont intéressées aux 
effets du numérique dans les apprentissages pour évaluer à la fois l’intérêt d’utiliser les outils et 
contenus numériques et les conditions favorables à l’apprentissage avec ces derniers. Les effets 
dépendent aussi des disciplines et de l’utilisation des outils numériques qui permettent la 
réalisation des fonctions pédagogiques. C’est probablement dans l’enseignement des langues 
vivantes que les outils sont le plus utilisés en particulier pour l’écoute et la compréhension. Les 
travaux de recherche montrent que la possibilité d’écouter de manière individuelle un document 
sonore en améliore la compréhension orale. 

Les enseignantes et les enseignants se trouvent souvent confrontés à une très grande 
diversité d’élèves dans leurs classes aussi bien en termes de niveaux scolaires que d'attentes et 
d'attitudes vis-à-vis de l’école. C'est d'autant plus vrai dans le cadre d'une école qui souhaite inclure 
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tous les élèves y compris ceux et celles à besoins éducatifs particuliers dont les enfants malades 
ou en situation de handicap. Aucun élève n’apprend de la même manière et au même rythme, mais 
tous doivent acquérir les mêmes connaissances et compétences. Les enseignantes et les enseignants 
se doivent donc d’être en mesure d’identifier les écarts entre les élèves et d’adapter leurs pratiques 
à leurs rythmes d’apprentissage, c’est-à-dire de mettre en œuvre ce que l’on désigne par de la 
différenciation pédagogique. 

Avec l’apparition des outils numériques, beaucoup d’attentes sur la capacité d’adapter ces 
outils à la diversité des apprenants ont émergé. Leur utilisation pourrait être demain au cœur d’un 
enseignement davantage différencié. On a souligné que des outils numériques comme une tablette 
pouvaient faciliter la mise en œuvre d’une différenciation pédagogique en particulier à l’attention 
des élèves allophones en maternelle. La tablette permet des jeux de vocabulaire, des jeux d’écoute, 
des histoires travaillées avec l’ensemble des élèves, etc. Elle permet également d’enregistrer et de 
créer des « livres » que les enfants pourront ré-écouter seuls et ainsi mieux mémoriser. Créer ces 
séquences pédagogiques à l’aide d’outils et de contenus numériques, pour des enfants allophones 
par exemple, demande en amont beaucoup de temps de réflexion et de préparation aux 
enseignantes et aux enseignants. Ces derniers manquent de temps pour échanger sur leurs pratiques 
pédagogiques. Enfin de fortes attentes existent aussi pour créer et développer davantage d’outils 
et contenus numériques pour favoriser les apprentissages des enfants en situation de handicap. 
Tous les outils numériques n’ont pas que des effets bénéfiques sur les apprentissages, voire dans 
certains cas engendrent des effets négatifs.  

La politique de développement des outils et des équipements numériques quel que soit le 
niveau territorial de l’action publique (commune, intercommunalité, département ou région) doit 
être guidée par l’intérêt de l’élève, des familles et des personnels. La cohérence des équipements 
et des outils doit être privilégiée, pour maintenir leur continuité pendant toute la scolarité de l’élève 
et faciliter le lien entre l’école et les familles. 

Bibliographie : 

Bulman George et Fairlie Robert, « Technology and Education: Computers, Software, and 
the Internet », Handbook of the Economics of Education, 2015 

Cusset Pierre-Yves, Les pratiques pédagogiques efficaces. Conclusions de recherches 
récentes, 2014 

Fourgous Jean-Michel, « Réussir l’école numérique », Rapport de la mission parlementaire 
de Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, sur la modernisation de l’école par le numérique, 
Ministère de l’éducation nationale, 2010 

Laferrière Thérèse, Avantages des technologies de l'information et des communications 
(TIC) pour l'enseignement et l'apprentissage dans les classes de la maternelle à la fin du secondaire, 
Rescol, Industrie Canada, 1999. 
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Predarea istoriei 
Prof. Cezar Cramariuc 

Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

Mulți oameni cred că știu ce este istoria. Presupun apoi că știu ce este cunoașterea istorică. Istoria, s-
ar putea spune, este despre oamenii din trecut. Cunoașterea istorică este simpla cunoaștere despre 
oamenii din trecut.  

Dar nu este așa de ușor. Unele niveluri ale cunoașterii istorice includ: 

• Ce s-a întâmplat în realitate în trecut? 
• Ce pretind istoricii că știu despre trecut: ce s-a întâmplat, unde, când și de ce? 
• Ce știu profesorii despre trecut? 
• Ce știu elevii despre trecut? 

O serie de întrebări se nasc de aici: 

• Cum au ajuns aceștia la aceste cunoștințe? 
• Le-au preluat din cărți, documente, de la martori oculari sau direct din experiență? 
• Cât de încredere sunt sursele când sunt confruntate între ele? 
• Sunt sursele folosite semnificative? 
• Cum au fost ele alese? 
• Se modifică semnificația acestor surse în timp și interpretarea? 

Și ce înțelegem prin acum? Putem cu adevărat să știm ceva despre trecut, despre alți oameni, fără 
a avea experiențele lor sau fără a fi martori la evenimentele respective? Am putea spune că putem 
vedea prin ochii altora, dar vedem aceleași obiecte în același fel, avem aceleași idei despre 
evenimentele care se desfășoară în fața noastră sau a lor sau împărtășim aceleași valori? 

Aceste întrebări se reflectă, de exemplu, în analiza personalității lui Oliver Cromwell. La clasă 
elevii investighează mai multe documente postate pe site-ul did-clio.net, la adresa https://did-
clio.net/documente_clase/index.php?p=clasaX. Ilustrează și dificultatea răspunsului la întrebarea: 
este posibil să reconstruim exact ce s-a întâmplat și să-l vedem din punctul de vedere al 
participanților? 

Putem ști lucrurile într-un mod mai complex pe măsură ce ne dezvoltăm intelectual? Istoria în 
școală se încadrează bine în teoria spiralei curriculumului sau elevii spun: „Am făcut deja asta!”? 

Elevii pot cunoaște și explica istoria într-o varietate de moduri diferite. Unii elevi pot învăța 
istoria prin cântec și preferă să explice istoria prin muzică, în timp ce alții preferă să interpreteze sau 
să deseneze istoria? 

Se poate spune că adevărul unei persoane sunt minciunile sau exagerările altei persoane. 

La ora realizării acestui articol, are loc conflictul ruso-ucrainean, în cadrul căruia Rusia susține că 
desfășoară operațiuni speciale, în timp ce Ucraina o definește ca fiind o invazie militară. În Japonia 
manualele guvernamentale susțin că invaziile din Manciuria și anexarea orașului Nanjing au fost 
„avansuri” și nu agresiuni militare, care includeau atrocități pe scară largă. Pe de o parte, pentru 
China și Coreea de Sud, manualele japoneze realizează  denaturarea conștientă a trecutului. Pe de 
altă parte, naționaliștii japonezi îl văd ca un exemplu de încercări străine agresive de a lega Japonia 
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de evenimente rușinoase, care erau perfect explicabile în contextul acelor vremuri și care oricum 
trebuie să fie eliminate și uitate. 

Pentru predarea și învățarea eficientă a istoriei în școli, accentul ar trebui pus pe dezvoltarea unei 
alfabetizări istorice, mai degrabă decât pe simpla amintire a faptelor istorice. Alfabetizarea istorică 
poate fi văzută ca un proces sistematic, cu seturi speciale de abilități, atitudini și înțelegeri 
conceptuale care mediază și dezvoltă cunoașterea istorică. În acest fel, istoria în școală dezvoltă și 
îmbogățește o memorie colectivă informată, ca parte a învățării pe tot parcursul vieții a elevilor. 

Promovarea raționamentului istoric 

Mai jos sunt precizate câteva abordări pentru promovarea raționamentului istoric al copiilor. 

• introducerea studiilor de istorie prin mediul familiar – acasă, școală și zonă locală – 
conectând evenimente, oameni și situații din trecut cu experiențele copiilor. 

• sublinierea aspectelor sociale ale vieții din trecut, mai degrabă decât cele politice. 
• dezvoltarea imagini mentale ale trecutului prin implicarea cu sursele primare. 
• focalizarea pe povești, mai ales atunci când sunt însoțite de discuții care ridică probleme de 

plauzibilitate și punct de vedere. 
• revizuirea conceptelor prin diferite subiecte pentru a extinde și a aprofunda înțelegerea 

conceptuală. 
• țintă pe concepte istorice cheie: schimbare și continuitate; cauza și consecința; asemănarea și 

diferența. 
• învățarea explicită a timpului, de la trecutul relativ recent, folosind istoria orală și fotografii. 

Perioadele anterioare pot fi introduse eficient prin povești, imagini și surse. 
• folosirea întrebării „De ce?”, pentru a aborda un subiect sau o problemă din diferite unghiuri; 

punând întrebările: Ce se știe? Ce nu se știe? Ce ar fi util de știut? Cum aflăm mai multe? 

Timpul este marcajul distinctiv al istoriei și este esențial în dezvoltarea gândirii istorice a 
tinerilor. Copiii și adolescenții se confruntă cu multe aspecte ale timpului în viața de zi cu zi și în sala 
de istorie: trecut, prezent și viitor, ceas și ora calendaristică, durata și succesiunea istorică. Acest 
lucru le permite profesorilor să se bazeze pe imaginile și vocabularul trecutului pe care copiii le aduc 
la școală. 

Înțelegerea timpului înseamnă mai mult decât memorarea datelor. Timpul este un concept extrem 
de complex care implică o varietate de domenii de înțelegere: matematice, lingvistice și logice. 
Dezvoltarea înțelegerii terminologiei reprezintă doar un aspect al predării și învățării despre timp. 

De asemenea, profesorii trebuie să îi ajute pe elevi în: 

• construirea unui cadru al trecutului prin secvențierea unor părți ale istoriei, stabilind ce părți 
se potrivesc; 

• construirea unei imagini ample a subiectelor și episoadelor, astfel încât elevul să poată vedea 
de ce apar evenimentele și schimbările; 

• înțelegerea amplorii trecutului; 
• înțelegerea naturii schimbătoare a timpului. 

Profesorii ar trebui să abordeze datele ca pe un concept care trebuie predat și ar trebui să se 
atragă atenția asupra datelor asociate cu subiectele studiate. Ordinea în care este predat conținutul 
istoric nu este la fel de importantă precum raportarea acestuia la un interval de timp larg și incluziv. 
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Există diverse abordări și strategii derivate din cercetare și practica la clasă care par eficiente în 
dezvoltarea concepțiilor despre timp. 

Acestea includ: 

• folosirea imaginilor ca modalitate de promovare a discuțiilor 
• dezvoltarea abilităților de secvențiere 
• izolarea problemelor 
• contestarea concepțiilor greșite. 

Aranjarea dovezilor fizice, cum ar fi sursele, este o modalitate excelentă de a dezvolta un simțul 
cronologiei. În mod similar, mediul istoric (stiluri arhitecturale, peisaje stradale și peisaje) oferă 
elevilor dovezi concrete pentru înțelegerea trecutului. 

Legarea materialelor vizuale cu activitățile de structurare în jurul imaginilor schimbării oferă 
elevilor oportunități de a-și perfecționa abilitățile de succesiune, de a descrie schimbarea, de a 
dezvălui motivele schimbării și de a face sugestii despre tendințe. 

Înțelegerea timpului istoric include: 

• capacitatea de a ordona evenimentele în timp; 
• potrivirea momentelor cu date specifice; 
• a avea o idee despre diversele imagini care caracterizează anumite perioade de timp; 
• înțelegerea ideilor cheie despre schimbare: 
• lucrurile se schimbă în ritmuri diferite; 
• schimbarea este stimulată de o mare varietate de factori; 
• ideile despre timp sunt susceptibile să varieze între culturi în prezent și în trecut; 
• lucrurile se pot schimba în bine (progres) sau în rău (regresie); 
• schimbarea poate fi intenționată sau neintenționată; 
• schimbarea poate fi produsul unor motive care interacționează; 
• nu toate lucrurile se schimbă deodată, unele continuă; 
• schimbarea face parte din lanțul cauzelor și consecințelor. 

Profesorii ar trebui să abordeze în mod explicit ideile greșite ale elevilor despre timp și schimbare. 
Unele concepții greșite comune sunt că evoluțiile istorice au loc într-o secvență strictă și că schimbarea 
este mai degrabă episodică decât continuă. 

Reprezentările vizuale ale timpului sunt instrumente pedagogice deosebite. Cu toate acestea, 
cronologia care încearcă să conecteze datele cu evenimente despre care cursanții știu puține, vor eșua ca 
instrumente de învățare. Numai cunoașterea datelor nu le poate permite cursanților să vizualizeze 
evenimentele sau circumstanțele la care se referă. 

De exemplu la lecția Monarhia egipteană care se face la clasa a IX-a, o secvență didactică, 
Cronologia, ar putea fi următoarea: 

Periodizarea 

a) Perioada predinastică: 4000-3000 î.Cr. 

- Constituirea civilizației de o populație semito-hamită 

- Formarea a două regate 
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b) Regatul Vechi 3100-1991 î.Cr 

Unificatorul Narmer/Menes. Capitala: Memfis 

Paleta lui Narmer: - pe o față: coroana albă a Egiptului de Jos, supunându-și dușmanii. 

  - pe cealaltă față: coroana roșie a Egiptului de Sus; reconstruirea țării 

Ridicarea piramidelor: Djoser, Kheops, Khefren, Mikerinos 

c) Regatul Mijlociu 1991-1650 î.Cr. 

- Creații literare: Aventurile lui Sinuhet 

- Expansiune teritorială 

d) Regatul Nou 1650-1085 î.Cr. 

- Apogeu: Ramses II (1304-1237 î.Cr.); victoria de la Khades, templul de la Abu Simbel 

e) Regatul Târziu 

- 525 î.Cr.: cucerit de Imperiul Persan 

- 323 î.Cr.: cucerit de Alexandru Macedon: regat elenistic 

- 31 î.Cr: cucerit de romani 

Secvența didactică respectă întru-totul curriculumul național, care urmărește să realizeze competența 
specificată în programa școlară - Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la 
un subiect istoric. Este însă o cronologie care precizează evenimente despre care elevii nu le cunosc sau 
știu foarte puține lucruri, ca urmare nu poate dezvolta cu adevărat vreo competență și nu realizează 
alfabetizarea istorică. 

Pe măsură ce elevii se maturizează, cronologia ar trebui să prezinte niveluri mai mari de sofisticare și 
complexitate istorică. Ar trebui să fie: 

• comparativă; 
• să conecteze evoluțiile locale, naționale și internaționale; 
• să ajute elevii să înțeleagă cum era viața pentru oameni la un moment dat în timp. 

Putem folosi diferite tipuri de cronologie la ora de istorie în funcție de scopurile pe care le urmărim. 

Biografii personale și arbori genealogici 

Acestea pot cuprinde incidente semnificative, precum și indicatori numerici. Această abordare 
dezvoltă abilitățile implicate în cercetarea, colectarea și structurarea datelor cronologice. 

Cronologii unidimensionale 

Acestea se pot concentra asupra unui anumit eveniment, individ sau interval de timp dintr-o 
perioadă. Cronologia la scară mică îi ajută pe cursanți să ordoneze evenimentele. 

Cronologii multidimensionale 
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Acestea cuprind diferite componente – locale, naționale și internaționale – într-un anumit timp sau 
perioadă și permit cursanților să compare și să contrasteze stilul de viață și impactul unui eveniment sau 
al unei circumstanțe asupra indivizilor și grupurilor. 

Cronologie inter-curriculară 

Acestea integrează informații dintr-o gamă largă de domenii și includ afișarea de evenimente 
istorice, inovații tehnologice, cultura materială și aspecte conexe ale artei (pictură, literatură sau muzică). 
Ele permit elevilor să dezvolte un simț al timpului și al locului, al schimbării și al continuității și al 
semnificației istorice. 

Cronologie vizuală 

În timp ce elevii pot plasa imaginile istorice în ordine, ei rareori asociază perioadele din istorie cu un 
anumit an. Cronologia care afișează atât datele, cât și imaginile, permit cursanților să le asocieze și să le 
identifice pe ambele și să dezvolte o hartă vizuală a trecutului. Cronologia vizuală ar trebui să fie 
întotdeauna afișată în sala de istorie. Imaginile vieții sociale și ale culturii materiale sunt deosebit de 
eficiente în familiarizarea cu trecutul, deoarece se bazează pe cunoștințele anterioare. Aceste cronologii 
ar trebui să fie cumulative, iar studenții ar trebui încurajați să contribuie la această panoramă vizuală în 
creștere.  
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 Utilizarea tehnologiei informatice în procesul de predare a contabilității 

Profesor: Dumitrescu Maria Olguța 

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava 

 

 „Integrarea tehnologiilor informatice şi de comunicare (TIC), în procesul de predare 

–învăţare – evaluare, a devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale 

pe toate meridianele lumii întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: 

facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de 

construire a cunoaşterii”.1 

Tehnologiile multimedia (MM) îi oferă utilizatorului diferite combinaţii, imagine, 

sunet, voce, animaţie, video, pe când,  tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu 

hypertextul, facilitând navigarea fără obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, 

imagini fișe, imagini animate. 

Această metodă valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei 

acţiuni de dirijare euristică şi individualizată a activităţii de predare-învăţare-evaluare:2 

 organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile 

fiecărui elev; 

 provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează 

depistarea unor lacune, probleme, situaţii-problemă; 

 rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau dobândirea 

informaţiilor necesare de la nivelul resurselor tehnologice activate de/prin calculator; 

 asigurarea (auto)evaluării rezultatelor elevului prin medierea resurselor autoreglatorii 

existente la nivelul calculatorului; 

 realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de studiu, 

lecţii, grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare; 

 asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului cu ajutorul 

calculatorului. 

Rolul cadrului didactic din învăţământul tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se 

transformă în învățământul modern, în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei 

misiuni: crearea unui ambient (scop, informaţii, resurse, strategie) care să-i permită elevului 

să-şi construiască/ dezvolte cunoaşterea, cu ajutorul TIC. 

                                                             
1 Noveanu G.N., Vlădoiu D. , Folosirea TIC în procesul de predare-învățare, București, 2009, pag. 21 
2 Jinga I., Diaconu M., Pedagogie, Editura ASE, București, 2004, pag. 403 
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Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se 

îmbunătăţeşte prin utilizarea tehnologiilor informatice și de comunicare, ci cum pot fi 

utilizate mai bine calităţile unice ale calculatoarelor, care le deosebesc de alte medii. 

Calităţile unice ale acestui mediu sunt: 

• interactivitatea calculatorului; 

• precizia operaţiilor efectuate; 

• capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor; 

• interacţiune semnificativă şi diferenţiată cu fiecare elev în parte. 

Metoda instruirii programate dezvoltă propriile sale principii, valabile la nivel 

strategic în orice variantă de organizare cibernetică a învăţării, într-o structură liniară sau 

ramificată:3 

  principiul paşilor mici – se referă la divizarea materiei în unităţi de conţinut, care 

asigură elevului şansa reuşitei şi a continuităţii în activitatea de predare-învăţare-

evaluare; 

  principiul comportamentului activ – presupune dirijarea efortului elevului în direcţia 

selecţionării, înţelegerii şi aplicării informaţiei necesare pentru elaborarea unui 

răspuns corect; 

  principiul evaluării imediate a răspunsului – înseamnă întărirea pozitivă sau negativă 

a comportamentului elevului în funcţie de reuşita sau nereuşita în îndeplinirea 

sarcinilor de învăţare corespunzătoare fiecărui „pas”;  

  principiul ritmului individual de învăţare – vizează respectarea şi valorificarea 

particularităţilor elevului, demonstrate prin modul şi timpul de parcurgere al fiecărui 

„pas”. 

      Integrarea TIC în lecţii se face pentru a le oferi elevilor posibilitatea: de a explora şi  

experimenta; de a gândi şi lucra creativ; de a analiza şi planifica; de a folosi feedbackul şi 

autoevaluarea; de a dobândi noi cunoştinţe; de a comunica eficient cu alte persoane; și de a 

interacţiona cu comunitatea locală şi globală. 

Bibliografie: 

1. Noveanu G.N., Vlădoiu D. , Folosirea TIC în procesul de predare-învățare, București, 

2009; 

2. Jinga I., Diaconu M., Pedagogie, Editura ASE, București, 2004. 

 

                                                             
3 Jinga I., Diaconu M. , Pedagogie, Editura ASE, București, 2004, pag. 404 
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Utilizarea aplicației LUMI FOR EDUCATION pentru realizarea 

conținuturilor interactive H5P și evaluarea la lecțiile de fizică

Secțiunea sesiunii: Învățământ liceal

Prof. Gula Mihaela Laura 

Disciplina predată: fizică 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuza” Suceava
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Lumi for Education este o aplicație desktop gratuită care permite crearea, editarea,

vizualizarea și partajarea de conținut interactiv H5P bazat pe JavaScript.

H5P este o abreviere pentru HTML5 Package iar conținutul de acest tip poate fi rulat pe

orice tip de dispozitiv (desktop, laptop, telefon mobil, tabletă) deoarece se adaptează

dimensiunilor ecranului avut la dispoziție. Trebuie totuși avut în vedere faptul că acest tip

de conținut necesită un browser modern actualizat.

Cu ajutorul acestui soft gratuit pot crea diverse materiale interactive (peste 40 de tipuri

de conținut - șabloane) cum ar fi: prezentări, jocuri, teste, filme interactive cu întrebări

inserate, resurse de tip acordeon, rebusuri, etc.

Aplicația se poate descărca de pe Microsoft Store sau accesând https://lumi.education/.

Cel mai important este că nu sunt necesare cunoștințe de programare pentru a lucra cu

Lumi!
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https://www.microsoft.com/ro-ro/p/lumi-interactive-content-with-h5p/9pd83xfv86j4?activetab=pivot:overviewtab
https://lumi.education/


Obiective operaționale:

După parcurgerea lecției elevii vor fi capabili:

• să explice unele fenomene naturale cu

ajutorul conceptelor specifice fizicii

• să explice fenomene optice percepute de

ochi.

• să formuleze întrebări, să dezvolte idei.

• să utilizeze noțiunile studiate în rezolvarea

unor probleme cu caracter teoretic și

aplicativ

Ochiul instrument optic – lecție realizată cu ajutorul aplicației Lumi for Education.

Link lecție Ochiul instrument optic
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https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/414930098/6426e47c657a346b86eff0cc6b86dad1/OCHIUL_INSTRUMENT_OPTIC.html
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/414930098/6426e47c657a346b86eff0cc6b86dad1/OCHIUL_INSTRUMENT_OPTIC.html
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Pentru realizarea lecției am utilizat șablonul „interactive book” în care am înglobat

următoarele resurse: text, film interactiv cu întrebări inserate, imagine cu hotspoturi, teste

interactive cu completare sa drag & drop.

Film interactiv cu întrebări inserate

Sursa youtube - Structure of the Human eye | Don't Memorise649

https://www.youtube.com/watch?v=uuWb1L2Vwsk


Întrebările inserate în timpul sau la sfârșitul filmului educativ stimulează atenția elevilor.
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Apăsând semnul plus elevul descoperă informații despre elementele marcate din imagine,

Astfel, informația este prezentată într-un mod interactiv stârnind curiozitatea elevului.

Imagine cu hotspoturi

Chestionarul de marcaj permite 
alegerea  prin marcare.

651



652



Întrebările drag and drop permit elevului să asocieze două sau mai multe elemente și să

facă conexiuni logice într-un mod vizual.

Resursă drag and drop – Elevii trebuie să pună  etichetele la locul corect
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Test grilă de evaluare la final 654



La final elevii pot să vizualizeze punctajele obținute și pot trimite la cererea

profesorului un fișier.lumi care conține raportul activității lor.
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Aplicația Lumi are două compartimente: H5P Editor, editorul în care creăm resursele, și

Lumi Analytics, analizorul care permite importarea rapoartelor utilizatorilor și vizualizarea

acestora de către profesor.
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Cu ajutorul aplicației Lumi, care se

instalează local, se pot realiza toate

tipurile de conținut interactiv h5p.

Materialele realizate pot fi exportate în trei

variante:

• într-un sigur fișier .html

• într-un sigur fișier .html împreună cu

fișierele media

• sub formă de pachet SCORM.

Eu am ales să export lecția într-un singur

fișier .html și am inclus reporter pentru a

putea primi rapoarte de la elevi care se pot

vizualiza cu Lumi Analitycs

.Fișierul .html poate fi găzduit gratuit pe un padlet și apoi transmis elevilor în

Classroom prin link sau poate fi inclus într-o altă platformă prin funcția iframe.

.
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Lumi Analitycs permite importul și vizualizarea rapoartelor elevilor

.
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Vizualizare raport în Lumi Analitycs
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Aplicația Lumi ne permite să creăm conținut interactiv captivant fără a avea nevoie de

cunoștințe de programare, elevii își pot descărca progresul cu instrumentul de

raportare și vi-l pot trimite la analiză. Punctul forte al acestei aplicații este acela

că funcționează independent adică nu este nevoie de un LMS precum Moodle sau un

CMS precum WordPress.

Consider că această aplicație este foarte utilă pentru realizarea de conținuturi

interactive nu numai la disciplina fizică, ci și la oricare altă disciplină, deoarece

conținuturile pot fi modificate și adaptate în funcție de nevoi.

Bibliografie:

• V. Fălie, R. Mihalache - Fizică: manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și

pedagogică, R.A., București. 2004

• O. Rusu, M. Chiriță - Fizică: manual pentru clasa a IX-a, NICULESCU ABC, București.

2007

• https://youtu.be/uuWb1L2Vwsk

660

https://youtu.be/uuWb1L2Vwsk


lecție interactivă realizată în platforma Livresq

Secțiunea sesiunii: Învățământ liceal

Prof. Gula Mihaela Laura 

Disciplina predată: fizică 

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuza” Suceava

Legile lui Kirchhoff
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Lecția „Legile lui Kirchhoff” a fost

realizată în platforma Livresq și este

omologată la Ministerul Educației și

Cercetării din România cu Nr.

32158/3/09.11.2021, nivelul liceal.

Acesta poate fi accesată la adresa:

https://library.livresq.com/details/60b67

7f7f1e99e0007c48c9f

Lecția este interactivă și poate fi

utilizată atât pentru învățarea în mod

sincron, asincron sau mixt.

Intră în lecție 662

https://library.livresq.com/details/60b677f7f1e99e0007c48c9f
https://library.livresq.com/details/60b677f7f1e99e0007c48c9f
https://library.livresq.com/details/60b677f7f1e99e0007c48c9f


Fizica, pasionantă și captivantă pentru unii dar în același timp complicată pentru

alții este o știință vastă și complexă, care prin legile și fenomenele sale oferă un

fundament adecvat și pentru alte științe precum chimia, biologia, medicina sau

științele inginerești constituind și baza tuturor aplicațiilor tehnico – științifice de

astăzi.

Tehnologiile digitale au condus la schimbarea multor aspecte ale vieții cotidiene a

fiecăruia dintre noi deoarece trăim, cu sau fără voia noastră, într-o lume dominată

de tehnologie. Educația, parte integrantă a vieții unei societăți este la rândul ei

influențată de acest fapt. Astfel, rolul profesorului de expert în domeniu, care

transmite informații, s-a transformat și el. Acesta a devenit facilitator al învățării

elevilor într-o societate a cunoașterii.

Profesorul urmărește dezvoltarea capacității elevilor de a lucra în echipă, de a

rezolva probleme și de a învăța să înveți, de a gândi reflexiv. Aceste argumente m-

au determinat să propun profesorilor realizarea unor lecții interactive utilizând

platforma Livresq.
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• Lecția „Legile lui Kirchhoff” este structurată pe secțiuni, fiecare secțiune cuprinzând

pe lângă noțiunile teoretice și o zonă de autoevaluare.

• Elevii nu pot trece la secțiunea următoare decât după ce realizează toate sarcinile date

de profesor.

• Secțiunea destinată laboratorului virtual conține un tutorial video realizat prin

înregistrarea ecranului cu ajutorul aplicației gratuite FREE CAM 8 și două fișe de lucru

interactive realizate în platforma liveworksheets.

• De asemenea, una dintre secțiuni este dedicată problemelor rezolvate, conținând

rezolvări amănunțite și explicații pentru diferite tipuri de probleme.

• Ultima secțiune este destinată evaluării finale.

• Pentru realizarea lecției am utilizat resursele interactive din platforma Livresq: video,

text, chestionar, imagine, galerie de imagini, acordeon, tab, asistent virtual, barieră dar

și resurse integrate realizate în alte platforme: wordwall, liveworksheets.

Prezentare generală
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Cuprinsul:

• INTRODUCERE

• Rețele electrice. Elementele unei rețele

• Legea I a lui Kirchhoff

• Legea a II a lui Kirchhoff

• Aplicarea legilor lui Kirchhoff în rezolvarea rețelelor

• Legile lui Kirchhoff – lucrare de laborator

• Probleme rezolvate

• Evaluare finală

• Bibliografie
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Obiective:

După parcurgerea lecției, elevii vor fi capabili:

• să definească și să distingă pe o schemă dată elementele componente ale unei rețele: nod,

latură, ochi;

• să enunțe legea I a lui Kirchhoff și să o aplice pentru diferite noduri date;

• să enunțe legea a II-a și să o scrie pentru diferite ochiuri, respectând convențiile de semn

pentru t.e.m. și căderile de tensiune

• să aplice legile lui Kirchhoff în rezolvarea de probleme

Obiective
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Strategii didactice tradiționale și digitale / Elementele inovative
• Lecția realizată în Livresq este utilizată în clasă ca suport predare învățare asigurând

cursivitatea și reducând timpii morți, clasa fiind gestionată mult mai bine.

• Experimentele pot fi realizate individual sau pe grupe atât de cei care sunt prezenți fizic

în clasă cât și de cei care din motive obiective participă la lecție online.

• Învățarea este dirijată în Livresq deși elevul are senzația că descoperă singur

informația; astfel el învață interactiv, face corelații și se poate autoevalua.

• În Livresq informația este dublată de imagini, filme, chestionare, fișiere audio, etc

pentru facilitarea învățării și în același timp pentru sporirea interesului în rândul elevilor

considerați nativi digitali.

• Elevul poate parcurge lecția și acasă de câte ori are nevoie pentru a înțelege noțiunile;

el va fi ghidat de asistentul Livresq și poate pregăti întrebări la care profesorul va

răspunde ora următoare.

• Lucrul în platforma Livresq mi se pare extraordinar de interesant, rezultatele conduc la

lecții interactive, ușor de partajat iar elevul are strategia didactică a unui demers

complet de predare-învățare-evaluare.

• Recomand experiența Livresq tuturor cadrelor didactice dornice de inovare și

• de experimentare a unor noi strategii de învățare digitalizate!667



• Prin intermediul resursei de tip text se pot integra în lecție resurse realizate în alte

platforme cum ar fi:

✓ wordwall.net

✓ https://learningapps.org

✓ https://www.genial.ly

✓ https://h5p.org

✓ https://www.liveworksheets.com

✓ https://app.teachermade.com/app

✓ https://gamilab.com

✓ https://wizer.me/

✓ https://docs.google.com/forms, etc.

• De asemenea, se pot integra în lecție platforme în care se pot realiza simulări și

chiar alte lecții realizate în Livresq.

• De exemplu, în această lecție am folosit o simulare din platforma PhetColorado:

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-

construction-kit-dc_en.html
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Laborator virtual

Platforma PHET este integrată, elevul nu iese din lecție pentru a realiza simulările

deoarece nu deschide altă pagină. Am utilizat această platformă pentru studiul celor

două legi ale lui Kirchhoff.

Laborator virtual utilizat pentru studierea legilor lui Kirchhoff
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Laborator virtual

Elevii primesc fișele de lucru pentru laborator prin intermediul resursei da tip tab. Fișele

sunt interactive, realizate în platforma liveworksheets și integrate în Livresq.

După ce realizează experimentele și le completează pot să verifice răspunsurile sau să

trimită fișa la profesor pentru evaluare

Completare fișă interactivă
Verificare rezultate sau 
trimitere la profesor 

670

https://www.liveworksheets.com/id1934519cu


Laborator virtual

Dacă rezultatele nu sunt corecte elevii pot reface măsurările și calculele și apoi trimit

fișa la profesor pentru evaluare.

Feedback din platforma liveworksheets
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Laborator virtual

Formular de trimitere
fișă la profesor

Profesorul primește fișa în contul său 
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Jocul, utilizat pentru învățare

https://wordwall.net/resource/15872132

• Pentru evaluarea intermediară am utilizat un joc creat în platforma wordall. Elevii se pot

verifica iar în funcție de răspunsurile date și timpul de răspuns se vor regăsi la sfârșitul

jocului într-un clasament, ceea ce îi stimulează și motivează să învețe.
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Resursele de tip tab  și acordeon

• Resursele de tip tab și acordeon ajută elevul să interacționeze cu lecția, prin aceste

tipuri de resurse informația este transmisă în porțiuni mici iar elevul are senzația că

descoperă singur anumite lucruri.

• Resursa de tip tab împarte informația, iar cu ajutorul resursei de tip acordeon elevul se

poate verifica dacă a răspuns corect și poate primi explicații, fără a se acorda un

punctaj.

Resursă cu 3 tab-uriResursă acordeon.  Elevul află răspunsul apăsând butonul +
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Resursele de tip chestionar

• Resursa de tip chestionar poate fi de învățare, când elevul primește feedback dar nu

primește punctaj și nu poate trece mai departe până nu alege răspunsul corect, sau de

evaluare, atunci când elevul primește punctaj la sfârșit. Am utilizat chestionare de

învățare la sfârșitul fiecărei secțiuni și un chestionar final de evaluare.

• Itemii pot fi cu un sigur răspuns corect, cu răspunsuri multiple, de plasare, de alegere din

listă, de ordonare, cu răspuns liber sau marcaj.

Chestionar de evaluare

Chestionar de învățare
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Resursele de tip asistent și barieră

• Asistenții și barierele sunt resurse foarte utile deoarece pe lângă faptul că pot transmite

mesaje îndrumătoare elevilor acestea condiționează navigarea în lecție. La prima

parcurgere a lecției elevii nu pot trece mai departe dacă nu rezolvă sarcinile trasate de

profesor ceea ce oferă învățării caracterul de „gamification”.

Resursă barieră blocată

Resursă asistent

Resursă barieră deblocată
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Probleme rezolvate

• Secțiunea destinată problemelor rezolvate conține 5 probleme alese cu grijă și rezolvări

amănunțite.

Resursă acordeon deschisă

Resursă acordeon închisă
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Lecția poate fi publicată în biblioteca Livresq în raftul propriu sau în biblioteca publică

obținându-se un link (https://library.livresq.com/details/5f46eac1939852ff3befea53 ),

care se poate trimite elevilor în Google Classroom sau în altă platformă.

Un mare plus al acestei platforme este că permite descărcarea lecției în format

SCORM în calculatorul personal. Acest format se poate utiliza într-o platformă LMS

cum ar MOODLE sau se poate folosi offline deschizând fișierul index.html. Lecția va

rula foarte bine și în lipsa internetului cu excepția elementelor găzduite online (de

exemplu, filme de pe youtube, simulări online, etc).

Mai mult decât atât echipa Livresq vă asigură suport administrativ și tehnic pentru

omologarea lecțiilor din biblioteca publică de către Ministerul Educației.

Consider că este important și necesar să realizăm materiale interactive pentru a

atrage elevii în studiul fizicii care este o disciplină complexă cu o programă destul de

încărcată raportat la numărul de ore alocat.
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Platforma Livresq este ideală pentru realizarea lecțiilor interactive deoarece permite

integrarea altor platforme, este gratuită pentru profesori și, mai mult, materialele

realizate sunt responsive, adică se pot vizualiza pe orice tip de ecran (desktop, laptop,

tabletă, smartphone), conținutul adaptându-se în funcție de dimensiunile ecranului

avut la dispoziție.

În proiectarea activităților de învățare offline sau online, profesorii trebuie să rămână

permanent conectați cu competențele, obiectivele, conținuturile ce se doresc a se

realiza iar modalitatea de realizare a acestora trebuie să fie eficientă contextului

educațional în care se desfășoară învățarea și să susțină colaborarea socială.

Alte lecții realizate în platforma Livresq

• FENOMENE PERIODICE. PROCESE OSCILATORII ÎN NATURĂ ȘI TEHNICĂ

• OSCILATORUL LINIAR ARMONIC (OLA)

• MĂRIMI SCALARE. MĂRIMI VECTORIALE

• TESTE BACALAUREAT FIZICĂ MECANICĂ

• TESTE BACALAUREAT FIZICĂ CURENT CONTINUU
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Lecția la clasă
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Lecția la clasă
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https://padlet.com/mihaelalauragula/3kxyykwer41c6h7g

Feed – back de la elevi         https://padlet.com/mihaelalauragula/3kxyykwer41c6h7g

15

https://padlet.com/mihaelalauragula/3kxyykwer41c6h7g
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Bibliografie:

• Alice. Stan, Maria. Dinică, Luminița. Dinescu – Fizică EXERCIȚII ȘI PROBLEME, Editura

Booklet, București, 2019

• Constantin. Mantea, Mihaela Garabet – Fizică: manual pentru clasa a X-a, Editura All

Educational, București, 2013

• Virgil Miron Pătru, Culegere de probleme de fizică pentru clasa a X-a, Editura COMPAL,

București, 2005

• Pentru crearea unui cont în platforma Livresq se poate accesa link-ul: 

https://livresq.com/ro/contul-meu/

• Biblioteca Livresq conține în acest  moment peste 4000 de publicații (lecții, manuale, 

reviste, materiale de prezentare, etc) și poate fi accesată fără a fi nevoie de un cont la 

adresa:                                                                                                 

https://library.livresq.com/
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https://view.livresq.com/view/6013c57

001f06b000766e5ee/
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Prof. Muresan Angelica
Liceul Tehnologic Elisa Zamfirescu
Satu Mare

Exemple de bune practici
Resurse educaționale digitale pentru instruirea  la disciplinele tehnologice
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Jocul didactic are o valoare deosebit de importantă în dezvoltarea 
capacităţii şi formarea personalităţii elevilor în activităţile instructiv-educative. 
Unul din instrumentele WEB 2.0 cu ajutorul căruia putem să realizam procesul 
de educaţie  este Learning Apps.org

LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini 
procesele de învățare și predare prin metode interactive.  
Modulele/exercițiile (denumite Apps) existente pot fi integrate direct în 
conținuturile de învățare corespunzătoare, sau redactate/ajustate la 
necesitate, dar pot fi și elaborate online de utilizatorii.
Aplicația LearningApps are ca scop de a aduna module care pot fi reutilizate 

și de a le pune la dispoziția utilizatorilor. Aceste module nu conțin un scenariu 
concret de învățare, ci se axează exclusiv la partea interactivă.

LearningApps.org este un proiect de cercetare și dezvoltare al Școlii 
Superioare Pedagogice PH Bern, în colaborare cu Universitatea din Mainz 
(Prof.Dr. Franz Rothlauf) și cu Școala superioară Zittau/Görlitz (Prof.Dr. 
Christian Wagenhaft).
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Exercițiile (Apps) se pot alcătui relativ simplu, urmînd instrucțiunile de pe 
site. Există numeroase modele care facilitează crearea acestora într-un timp 
relativ scurt.

LearningApps este un ajutor pentru profesori şi pentru elevi. 
Profesorul are posibilitatea să structureze materialul pe care doreşte să-l 
predea în cel mai bun mod, sau să se folosească de exercițiile oferite de colegi. 
Pentru elevi, LearningApps oferă moduri cât mai interactive şi atrăgătoare de 
însuşire a noilor informaţii. 
Prin intermediul LearningApps elevul va învăţa mult mai uşor prin descoperire 
şi mai ales prin interactivitate. 

Spre deosebire de un profesor care trebuie sa explice un subiect la cel putin 
20 de elevi, neputînd acorda atenţie fiecarui elev în parte, aplicația permite 
individualizarea procesului didactic acordînd fiecărui elevului toată atenţia sa.
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Aplicatia se poate folosi de pe orice dispozitiv
Pentru inceput in bara de cautare indicam adresa https://learningapps.org/
In coltul din dreapta sus alegem limba Romana
Mai jos observam Conectare, apasam si fie ne facem cont Creaza cont nou, 
fie  ne logam cu contul existent
Optiuni diponibile
In bara de cautare se pot cauta exercitii create de alti colegi, folosind cuvinte
cheie
A doua optiune este Rasfoieste exercitii - aici gasim exercitii create pe
categorii, discipline.
Categoriile încorporează majoritatea disciplinelor de studiu, iar tipurile de 
exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse
Urmatoarea optiune este Alcatuieste exercitii - aici avem o diversitate de 
modele de exercitii
In clasele mele ne putem crea clase personale
Ex IXD – importam elevii, se creaza automat user si parola
Pe butonul Invita elevi apare un link
Pe aceasta clasa putem urmari statistica clasei, ce activitati au reusit sa
indeplinesca
La activitati vom vedea ce activitati si cand le-au indeplinit
La fisierul clasei alcatuim categorii
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Exemple de exercitii utilizate la orele de Tehnologie textila

Cuvinte încrucișate
Cronologie
Jocul Milionarii
Cursa de cai
Quiz cu alegere multipla
Potrivire pe imagini
Ordonare grupe
Ordonare simpla
Ordine simpla
Ordonare perechi
Potrivire pe imagini
Joc-Perechi
Puzzle – Grupe
Text spații goale; 
Rebus
Spânzurătoarea
Audio/Video cu inserări;
Calendar
Chat
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Noile tehnologii pentru tratarea și transmiterea informațiilor influențează, în toate 
sferele de activitate, maniera de a comunica și de a interacționa. În educație, problema esențială 
o constituie înțelegerea corectă a acestor resurse. Prin varietatea conținutului informațional și 
varietatea suportului, ele pot fi un instrument eficient în predare, învățare și evaluare atunci 
când sunt subordonate unei concepții/viziuni pedagogice clare. Instrumentele și tehnologiile 
moderne nu elimină rolul cadrului didactic, ci îmbogățesc instrumentele pedagogice în 
concordanță cu finalitățile fiecărui ciclu de învățământ.   

Tehnologiile digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învățământ, 
ele trebuie să fie integrate deplin în serviciul educației la toate nivelurile sistemului școlar. 
Actorii educaționali trebuie să fie formați pentru a face față schimbării, incertitudinii și inovării.  

Complexitatea crescută a elevilor, studenților și mediilor de învățare de astăzi sugerează 
nevoia realizării într-o nouă manieră a activităților educaționale. 

Atunci când se proiectează demersul pedagogic, prima întrebare pe care și-o pune 
profesorul este : Ce obiective urmărim?  În continuare se stabilesc strategiile didactice pentru 
realizarea integrală a obiectivelor propuse precum și mijloacele ce urmează a fi folosite.  Atunci 
când profesorul își proiectează activitatea didactică va ține cont de momentul în care vrea să 
aplice TIC în predare, dacă și când utilizarea acesteia este necesară pentru atingerea obiectivelor 
propuse, adică : 

 modul în care TIC oferă în mod corect accesul la informații ; 
 modul în care TIC îi poate ajuta să demonstreze, să explice diverse aspecte; 
 modul în care TIC ajută să analizeze modele existente, să comunice, să caute informații. 

De asemenea, învățătorul trebuie să știe care este momentul în care TIC poate fi folosită 
pentru atingerea obiectivelor, metode de evaluare a progresului la disciplină, metode de 
evaluare a reușitei lecției, impactul pe care îl are tehnologia informației și comunicațiilor în 
cadrul lecției. 

Introducerea noilor tehnologii informaționale aduce mai multe beneficii sistemului de 
educație. Putem spune că noile tehnologii oferă informații de o calitate superioară. Folosirea 
instrumentelor multimedia duce la o înțelegere mult mai bună a unor concepte și idei decât 
instrumentele clasice de până acum. În plus, internetul oferă resurse nelimitate de învățare și 
posibilitatea de a sări de la o referință la alta, de a descoperi semnificația fiecărui concept printr-
o simplă apăsare a unui buton. Se oferă în felul acesta posibilitatea unei înțelegeri integrate și 
se încurajează abordări inter-disciplinare. Gradul de interacțiune oferit de noile tehnologii este 
mult mai mare. Softurile educaționale permit elevilor să experimenteze cu ideile predate. 

“Educația are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de 
secole, dar și o pregătire pentru un viitor în bună măsură 

imprevizibil”( Jacques Delors ) 
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Introducerea calculatorului în procesul instructiv-educativ, mărește calitatea  învățării și 
permite includerea noțiunilor într-un set coerent de informații.  

Algoritmizarea , modelarea, simularea sunt metode de învățare programată ce permit 
realizarea lecțiilor asistate de calculator. De asemenea calculatorul este extrem de util la clasele 
tehnologice deoarece stimulează procese şi fenomene complexe pe care niciun alt mijloc 
didactic nu le poate pune atât de bine în evidență. Astfel, prin intermediul lui, se oferă elevilor 
modelări, justificări și ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor și fenomenelor 
neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente 
imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a 
laboratoarelor școlare.  

Elevii au posibilitatea să modifice foarte ușor condițiile în care se desfășoară 
experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul 
în care se desfășoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunța reguli, 
definiții. 

Tehnologia informației și comunicațiilor poate fi folosită în procesul de predare integral 
sau în anumite secvențe ale lecției. Aceste tehnologii nu pot înlocui profesorul, ci preiau funcții 
din activitatea de instruire precum și momente din munca elevului.  

În procesul de evaluare foarte apreciată de elevi este utilizarea aplicației Kahoot. Pentru 
folosirea acestei aplicații este nevoie calculator/laptop, conectat la videoproiector, 
tabletă/telefon (pentru copii), conexiune la internet. Aproape fiecare elev dispune de un telefon 
sau o tabletă.  Kahoot este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie 
educațională și care se adresează tuturor disciplinelor. Putem alcătui quizzes sau utiliza unele 
deja create, cu adăugarea unor secvențe media. Materialele realizate pot fi partajate. 

Un adevăr incontestabil al zilelor noastre ne demonstrează că elevii acestui secol al 
tehnologiei înțeleg și asimilează mai ușor informația prezentată cu ajutorul aplicațiilor 
media.  Cooperarea dintre elevi este cea mai în măsură să favorizeze schimbul de idei și 
discuția, adică toate condițiile care contribuie la educarea spiritului de comunicare. Tehnologia 
informației și comunicațiilor poate fi un mijloc propice acestor tipuri de activități.   Învățarea 
prin cooperare asigură un transfer de informații între profesor și elevi, spre deosebire de 
învățământul tradițional, unde transferul se realiza de la profesor la elevi, iar profesorul era 
singurul responsabil de realizarea obiectivelor.  La învățarea prin cooperare, elevii sunt 
implicați în fixarea obiectivelor de învățare. Elevii sunt încurajați în a cunoaște opinia fiecăruia, 
în a-și dezvolta gândirea critică. În acest sens, o serie de aplicații informatice moderne ne pun 
la dispoziție medii și tehnologii noi pentru realizarea de documente și materiale 
colaborative.  Activitățile în grup, activitățile colaborative, pot fi facilitate de folosirea 
dispozitivelor mobile. De exemplu, pentru a realiza un proiect, elevii pot face fotografii, nota 
idei, înregistra discuții, filma diferite contexte și apoi pot realiza împreună o prezentare a 
rezultatelor proiectului folosind Google Doc, Power Point, Prezi. 

În concluzie indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, 
acesta trebuie să fie centrat pe nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare a 
elevilor, deoarece nu toți elevii învață în același ritm. Dacă materialele didactice vor fi 
structurate în așa fel încât să plaseze copilul pe primul loc, atunci acesta va participa la 
activitățile școlii cu plăcere. 

Din păcate principala problema cu care s-a confruntat sistemul de învățământ românesc 
în timpul pandemiei a fost lipsa de structură și lipsa infrastructurii minimale (laptop, tabletă, 
telefon, conexiune la internet). dar și lipsa cunoștințelor tehnice ale cadrelor didactice, dar și a 
părinților. Astfel, furnizorii de servicii educaționale s-au adaptat rapid la contextul actual, 
cercetând și analizând modele de predare-învățare-evaluare online au reușit să dezvolte cursuri 
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pentru cadrele didactice și părinți în care îi instruiesc pe aceștia pe partea de folosire a 
tehnologiei în domeniul educației. 

Inițial, aceste cursuri ofereau informații minime și generale despre educația la distanță, 
dar la aproximativ un an de la trecerea la învățământul la distanță, aceste cursuri au devenit mai 
complexe și specifice, în funcție de nevoile identificate ale cadrelor didactice. 

Tot astfel, se poate observa faptul că copiii, dar și majoritatea cadrelor didactice au 
acceptat această nouă realitate și se află într-un continuu proces de învățare și dobândire a 
competențelor digitale.  

Se poate spune că utilizarea Internetului și a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai 
complexă formă de integrare a educației informale în educația formală. Utilizarea tehnologiilor 
moderne în procesul de învățământ este îngreunată de lipsa unor softuri de foarte bună calitate, 
de imposibilitatea adaptării softurilor, de costurile foarte ridicate, de lipsa unui personal 
specializat și a dotărilor corespunzătoare, de rezistența la schimbare a cadrelor didactice. Deși 
avantajele utilizării TIC în educație sunt numeroase, tineretul studios nu trebuie transformat 
într-un “robot” care să știe doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când 
este posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observație, capacitatea de 
concentrare, răbdarea, atenția, abilitățile practice.  

De asemenea, educația nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot 
atât de importantă este și necesitatea educației pentru viață, tot ceea ce generează interes și 
cunoaștere. 

 
Bibliografie: 

 Anghel, C. V., Concepte de bază ale tehnologiei informației, disponibil la adresa 
http://web.info.uvt.ro 

 Avramescu, A.N., Utilizarea calculatorului în procesul educațional, disponibil la adresa 
https://www.moodle.ro/preparandia 

 https://revista.amtap.md/wp-
content/files_mf/151490309219_stan_Eficientautilizariitehnologiilorinformationalesic
omunicationaleinprocesulinstructiv_educativ.pdf 
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LECȚIE  FINANȚE  
 

Domeniu de pregătire de bază: Economic 
Calificarea profesională: Tehnician în activități economice 

Disciplina: M6 – SPP în domeniul financiar-contabil (Finanțe) 
Lecție: Elementele teoretice ale impozitului pe venituri din salarii 
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PLAN DE LECȚIE 

 
Unitatea școlară: ................................. 
Profesor: .............................................. 
Clasa: a XII a  
Data: .................................................... 
Timp de lucru: 50 min. 
Pofilul: Servicii 
Domeniu de pregătire de bază: Economic 
Calificarea profesională: Tehnician în activități economice 
Disciplina: M6 –SPP în domeniul financiar-contabil (Finanțe) 
Lecție: Elementele teoretice ale impozitului pe venituri din salarii 
Tipul lectiei: Lecție mixtă 
Scopul  lecției: Sistematizarea și controlul asupra elementelor impozitului pe salariu, componentelor acestuia, a algoritmului de calcul financiar a  
impozitului aferente veniturilor salariale, cât și a salariului net. 
Metode și procedee didactice: Expunere, Explicație, Conversație, Exercițiu și Modelare; 
Mijloace de învățare: Fișă de documentare, Fișe de lucru, Tablă, TV, caietele personale, prezentare Power Point, Material video, Foi de flipchart. 
 

URÎ: Determinarea impozitelor directe și indirecte și a taxelor. 
Cunoștințe Abilități Atitudini 

14.1.6. Prezentarea sistemului 
veniturilor și cheltuielilor publice. 

14.2.6. Analizarea veniturilor și 
cheltuielilor publice. 
14.2.7. Determinarea impozitelor și 
taxelor. 

14.3.5. Manifestarea atentiei și rigurozității în 
stabilirea corectă a veniturilor și cheltuielilor 
publice. 
 

 
Obiective operaționale 
 
O1. Identificarea elementelor impozitului pe salariu; 
O2. Stabilirea componentelor salariale impozabile și neimpozabile; 
O3. Fixarea algoritmului de calcul al impozitului pe salariu, cât și al salariului net, conform formulei financiare.  
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DEMERSUL DIDACTIC 

Etapele lecției Timp 
de 

lucru 

Obiective 
operaționale 

Activitatea profesorului și a elevilor Elemente 
de strategie 

didactice 

Evaluare 

Organizarea 
clasei  

2  min.  Imediat după ce mă asigur că toți elevii s-au întors din pauză și sunt 
pregătiți pentru desfășurarea orei, realizez prezența și pregătesc 
materialului existent în format electronic.  

  

Enunțarea 
subiectului și a 

obiectivelor 
lecției 

8 min.  Pentru introducere în subiectul temei, ne reamintim ceea ce am 
parcurs în orele anterioare, cu privire la elementele impozitului și 
impozitele directe învățate (impozitul pe profit, pe dividende, pe 
microîntreprindere), având în vedere că următoarele ore vom 
continua activitatea tot în sfera impozitelor directe. 
Prezentarea titlului lecției reprezintă momentul în care voi încerca 
să-i determin să conștientizeze importanța lecției ce urmează să o 
parcurgem, dat fiind faptul că impozitul asupra veniturilor salariale 
va reprezenta în viitorul apropriat, un subiect de interes pentru 
aceștia. După enunțare temei, le transmit care sunt cunoștințele și 
abilitățile ce trebuie să le dobândească până la finalul orei, cu 
ajutorul obiectivelor, notate și accesibile vizual, pe foaia de flipchart 
din fața clasei. 

Conversație 
Expunere 

Evaluare 
orală 
 

Revizuirea și 
actualizarea 

conținuturilor 
transmise 

15  
min. 

O1. Identificarea 
elementelor 
impozitului pe 
salariu; 
 
 
 

La începutul predării le voi prezenta noțiunea de ,,salariu”, după 
care vom continua cu o scurtă dezbatere privitoare la  elementele 
legislative ale salariului, la nivelul României. 
După prezentarea informațiilor de actualitate economică și fiscală, 
ne amintim împreună elementele impozitului, pentru a le relua, prin 
raportarea acestora la salariu și pentru a le nota în Fișa de lucru nr.1. 
Pentru început stabilim împreună 3-4 elemente, după care, elevii, 
timp de 5 minute sunt lăsați să completeze toate cele 10 elemente 
ale impozitului pe salariu. În continuare, prin dorința voluntară a 
elevilor, rezolvăm și completăm cu informațiile corecte, fiecare 
element al impozitului pe salariu, în timp ce notez răspunsurile 
corecte, la tablă, prin numerotare.  
 
Imediat după notarea la tablă, verific ca aceștia să aibă primul tabel 
completat în totalitate și corect, cu noțiunile discutate.  

Conversație 
Expunere 
Modelare 
Explicație 
Exemplu 
 

Evaluare 
orală 
 
 
 
Evaluare de 
grup 
 
 
Evaluare 
scrisă 
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                                                                                                                                     Semnătură profesor:  

 
 
 
 
 
 

Consolidarea 
cunoștințelor 

20 de 
min. 

O2. 
Determinarea 
componentelor 
salariale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O3. Stabilirea 
algoritmului de 
calcul al 
salariului, 
conform 
formulei 
financiare.  

Natura tematicii cu privire la impozitele directe este una mai 
practică. Astfel, odată stabilite elementele specifice impozitului pe 
salariului, continuăm cu componentele unui salariu, dar nu înainte 
de a le transmite o fișă cu informații teoretice pe care o parcurgem 
în detaliu, la clasă.  
 
Scopul înmânării fișei cu noțiuni teoretice, în detrimentul notării 
directe în caiet, presupune determinarea acestora de a identifica, 
conform datelor din viitoarele aplicații, care sunt componentele 
salariului ce urmează a fi calculate.  De asemenea, vizual, 
informațiile sunt mai ușor de parcurs dacă fișa de documentare 
prezintă informații într-o formă atractivă și cât mai structurată. 
Astfel și procesul de memorare este mai fluent.  
În timp ce analizăm oral fișa cu informațiile teoretice, elevii 
completează cel de-al doilea tabel, cu componentele impozabile și 
neimpozabile, tabel ce-l voi derula și în prezentarea PPT, pentru ca 
aceștia să-l completeze corect și în totalitate. 
 
Spre finalul lecției, conform algoritmului financiar, notez pe tablă 
formulele aferente calculului impozitului pe salariu și a salariului 
net. Reiau fiecare element din formulă și prezint exemple de 
componente/elemente, raportându-mă la informațiile teoretice 
parcuse. Dacă vom finaliza activitățile propuse într-un timp mai 
scurt, le voi derula elevilor, un scurt material video, ce reprezintă o 
secventă dintr-un serial de comedie, prin care se prezintă realitatea 
actuală privitoare la veniturile salariale ale angajaților din România. 

Conversație 
Expunere 
Modelare 
Explicație 
 

Evaluare 
orală 
 
Evaluare 
individuală 
 
Evaluare 
scrisă 
 
Evaluare 
formativă 

Fixarea 
cunoștințelor 

5 min.  Reiau în linii mari, informațiile transmise, în timp ce analizez și 
atingerea obiectivelor aferente lecției. Pe final îi întreb pe elevi dacă 
mai au nelămuriri sau curiozități, cum apreciază nivelul de 
dificultate ale lecției, după care îi notez în funcție de activitatea pe 
care au avut-o, specificându-le activitatea pentru care îi notez.  

Explicație 
Conversație 

 

706



   

 

5 
 

IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII 
  
       Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce 
desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă. Salariul reprezintă preţul forţei de muncă depusă într-o anumită 
activitate, pe o perioadă de o lună şi măsurată după criterii de eficienţă. 1 
 
Salariul nominal reprezintă suma de bani primită de o persoană pentru munca depusă. 
Salariul real (puterea de cumpărare) reprezintă cantitatea de bunuri şi/sau servicii ce pot fi achiziţionate cu ajutorul salariului nominal. 
Salariul de încadrare este salariul cu care o persoană este încadrată în muncă, el stabilindu-se în funcţie de: domeniul de activitate; studiile absolvite; specializare; vechime în 
muncă; postul si funcţia ocupată. 
Salariul brut este format din: salariul de încadrare la care se adaugă diferite sporuri, venituri de natură salarială, precum cele de mai jos: 

(1) Permanente: indemnizaţii de conducere, diferite sporuri (sporuri de vechime, de toxicitate, de noapte, de fidelitate, etc.)  
(2) Incidentale/Întâmplătoare:premii, prime, tichete de vacanţă, ore suplimentare, concedii medicale, concedii de odihnă. 

 
 Norma de lucru: Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi. 

      
 Concediul de odihnă 

 
 Orice salariat are dreptul la concediul de odihnă plătit;  
 Angajaţii care nu şi-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2021 pot solicita angajatorului să le acorde până la jumătatea anului 2022;  
 Durata minimă a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucrătoare;  
 Numărul zilelor de concediu de odihna se acordă în funcție de vechimea avuta în muncă. 

 
 Zile libere legale în 2022 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie — Anul Nou; 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române 

                                                   22 aprilie — Vinerea Mare;   24 -25 aprilie — Paște ortodox 2022 
                                                   1 mai — Ziua Muncii;   1 iunie — Ziua Copilului 
                                                   12 iunie (duminică) - Rusalii, 13 iunie (luni) — A doua zi de Rusalii 
                                                   15 august — Adormirea Maicii Domnului 
                                                   30 noiembrie — Sfântul Andrei; 1 decembrie — Ziua Națională a României 
                                                   25 decembrie, 26 decembrie — Crăciunul 2 

 Zile libere plătite  
 
"Art. 152. [zile libere plătite] 
În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite și 
numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern," potrivit Codului Muncii. Prin contractul colectiv de 
muncă, unic la nivel național, aplicabil tuturor societăților comerciale, salariații au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru alte situații: 

 căsătoria salariatului – 5 zile; căsătoria unui copil al salariatului – 2 zile; 
 nașterea unui copil – 5 zile + 10 zile dacă tatăl copilului a urmat un curs de puericultură; 
 decesul soțului/soției, copilului, parinților, socrilor – 3 zile; decesul bunicilor, fraților, surorilor – 1 zi; 
 donatorii de sânge – 1 zi; 

                                                             
1 Hangan D., Tudor M., Alamîie D., Finanțe și Fiscalitate, clasa a XI a,  Editura CD Press, pag. 30-32. 
2 Ziarul Financiarul, https://www.zf.ro/profesii/calendarul-sarbatorilor-legale-2022-de-cate-zile-libere-se-bucura-20424523 
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 schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași companii, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile;” 3 
 

 Concediul fără plată: Se acorda la cererea angajatului, iar numărul maxim de zile este stabilit prin contractul colectiv. 
 Concediile medicale 

Sau indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se acordă oricărui angajat pe baza certificatului medical eliberat de medicul specialist sau medicul de familie. Numărul 
de zile de concediu medical este de maxim 90 de zile. Baza de calcul în cazul concediului medical este suma salariilor brute câștigate în ultimele 6 luni. Media se află prin 
raportarea bazei de calcul la numărul de zile lucrătoare aferente celor 6 luni. Suma aferentă zilelor de CM este egală cu media înmulțită la numărul de zile de CM. Primele 5 zile de 
medical sunt plătite de către angajator, iar restul de către FNUASS.  
 

 Retineri: rate bancare, amenzi, popriri salariale, garanţii, etc. 
 
Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale și a impozitului:  

 ajutoarele de înmormântare;  
 ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale; veniturile salariale ale persoanelor cu handicap; 
 ajutoarele pentru naştere/adopţie;  
 ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale; 
 veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea 

transportului la şi de la locul de muncă al salariatului. 
 Cadourile în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori angajaţilor nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în măsura în care valoarea 

acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:  
 cadouri oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului; 
 cadouri oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie;  
 cadouri oferite salariaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.  

 
Venituri care se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale și a impozitului: 
 

 Orele de noapte și sporurile aferente (minim 25% din salariul de bază); 
 Ore suplimentare și sporurile aferente (minim 75% din salariul de bază);  
 Sporuri pentru condiții de muncă (minim 10% din salariul de bază); 
 Bonusuri de performanță; 
 Alte venituri ce nu se încadrează în categoria veniturilor pentru care nu se datorează contribuții sociale.  

 
Notă: Orice angajat cu carte de muncă pe teritoriul României, ce achită lunar contribuțiile către stat, are dreptul de a direcționa 3,5% din impozitul anual datorat, din 
anul anterior celui în care completează formularul 230.  4 
 

 Deduceri personale  

 Conform, ↳ Codul Fiscal actualizat 5 
o ↳ TITLUL IV - Impozitul pe venit [2022] - art. 58 - art. 134 

 ↳ CAP. III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor (art. 76 - art. 82) 

                                                             
3 Codul muncii, https://www.codulmuncii.ro/titlul_4_1.html 
4 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_redirectionare_imp.pdf 
5 Codul fiscal actualizat 2022, https://www.noulcodfiscal.ro/titlu-4/capitol-3/articol-77.html 
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Art. 77  - Deducere personală 
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată 
pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.  
(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel: 
i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei; 
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei; 
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 lei; 
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei; 
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 1.310 lei. 
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se 
stabilesc potrivit următorului tabel: 
 
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală. 

Venit lunar brut Persoane aflate în întreținere 

de la ..... la   fără 1 pers. 2 pers. 3-4 pers. Peste 4 pers. 

1 1950 510 670 830 990 1310 
1951 2000 495 655 815 975 1295 
2001 2050 480 640 800 960 1280 
2051 2100 465 625 785 945 1265 
2101 2150 450 610 770 930 1250 
2151 2200 435 595 755 915 1235 
2201 2250 420 580 740 900 1220 
2251 2300 405 565 725 885 1205 
2301 2350 390 550 710 870 1190 
2351 2400 375 535 695 855 1175 
2401 2450 360 520 680 840 1160 
2451 2500 345 505 665 825 1145 
2501 2550 330 490 650 810 1130 
2551 2600 315 475 635 795 1115 
2601 2650 300 460 620 780 1100 
2651 2700 285 445 605 765 1085 
2701 2750 270 430 590 750 1070 
2751 2800 255 415 575 735 1055 
2801 2850 240 400 560 720 1040 
2851 2900 225 385 545 705 1025 
2901 2950 210 370 530 690 1010 
2951 3000 195 355 515 675 995 
3001 3050 180 340 500 660 980 
3051 3100 165 325 485 645 965 
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3101 3150 150 310 470 630 950 
3151 3200 135 295 455 615 935 
3201 3250 120 280 440 600 920 
3251 3300 105 265 425 585 905 
3301 3350 90 250 410 570 890 
3351 3400 75 235 395 555 875 
3401 3450 60 220 380 540 860 
3451 3500 45 205 365 525 845 
3501 3550 30 190 350 510 830 
3551 3600 15 175 335 495 815 
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FIȘĂ DE LUCRU NR. 1 
 

I. Conform elementelor generale ale impozitelor, determinați care sunt acestea, raportate la subiectul lecției, impozitul pe salariul. 

Elementele impozitului pe salarii 

 
1. Denumirea impozitului 

 

 
2. Platitorul impozitului (subiectul, contribuabilul) 

 

 
3. Suportatorul impozitului 

 

 
4. Obiectul impozabil 

 

 
5. Sursa impozitului 

 

 
6. Unitatea de impunere 

 

 
7. Cota de impunere 

 

 
8. Modul de impunere si percepere a impozitului 

 

 
9. Termenele de plată 

 

 
10. Sancțiunile 
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II. Conform fișei de documentare, stabiliți care sunt componentele impozabile și neimpozabile aferente veniturilor de natură salarială și notațile în tabelul 
de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente ale venitului salarial 
Componente impozabile Componente neimpozabile 
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    FIȘĂ DE LUCRU NR. 2 
 

Aplicația nr. 1  
 
Determinați impozitul pe salariu și salariul net, aferent salariului minim pe economie, din România, pentru: 
1. Un angajat ce nu are persoane în întreținere; 
2.O angajată în funcția de muncitor necalificat, care nu deține vechime în muncă, dar are în întretinere doi copii minori. 
3. Un angajat care a realizat 5 ore suplimentare plătite cu un spor de 175 %  în luna februarie și  a fost nevoit să lipseasca o zi de la serviciu, în urma 
decesului bunicului său. De asemenea, acesta are 3 copii în întreținere. 
 
 
Aplicația nr. 2 
 
         Un anagajat în funcția de Operator introducere-validare date, din cadrul departamentului de Contabilitate a unei magazin comercial are salariul 
tarifar de 4500 de lei, conform funcției și vechimii în muncă. De-a lungul lunii ianuarie acesta s-a aflat în concediu de odihnă - 2 zile și a realizat 8 ore 
suplimentare plătite cu un spor de 175%. Angajatul are două persoane minore în întreținere. În data de 15 a lunii, acestuia i s-a virat un avans în sumă de 
500 de lei. 
 

1. Determinați salariul impozabil; 
2. Alfați care este impozitul pe salariu, pentru veniturile salariale realizate; 
3. Care este suma aferentă restului de plată? 

 
 
Aplicația nr. 3  
 
Manageradepartamentului de Marketing al Centrului Comercial Iulius Mall Suceava, este încadrată conform contractului individual de muncă cu un 
salariu brut de 8000 de lei, ce include și sporul pentru funcția de conducere. În luna martie, aceasta a primit o primă cu ocazia zilei de 8 martie, în 
valoare de 500 de lei, și un bonus de performanță de 2000 de lei, în urma unei strategii de marketing implementate, care a avut rezultate pozitive. 
Deoarece funcția pe care o deține, impune prezența ei fizică, la locul de muncă și peste program, aceasta a cumulat în decursul lunii martie 20 de ore 
suplimentare. Sporul aferent orelor suplimentare este de 200%. Managera nu are persoane în întreținere. 
 
Determinați: Salariul impozabil, impozitul pe salariu și restul de plată al managerei, conform datelor de mai sus. 
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Metoda Learning Designer – cele 6 tipuri de învățare 
(designul experienței de învățare în online) 

Prof. Reindl Alexandra 
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava 

 
Clasa: a XI-a  
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație 
Domeniul de pregătire generală: Turism 
Calificarea profesională: Tehnician în turism 
Mediul online: Google Meet 
  
Disciplina: MODULUL IV – ACTIVITATEA AGENȚIEI DE TURISM 
Profesor: REINDL ALEXANDRA 

Titlul lecției: Scurt istoric al apariției și al dezvoltării intermediarilor în turism  
 
Tipul lecției: Lecție de consolidare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 
 

Exercițiu de spargerea gheții 
Profesorul introduce tema cu ajutorul lui avatar vorbitor:  
https://tinyurl.com/y2xwymq5  

 

Read / Watch / Listen (Citește / privește / ascultă) 

Elevii primesc materialul teoretic cu o oră înainte. Profesorul prezintă materialul 
”Scurt istoric ) 
https://www.canva.com/design/DAEPJIBAHaI/TYT9jL1KLGZsqnT6nmhCsA/vie
w?utm_content=DAEPJIBAHaI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&
utm_source=sharebutton 
(menționăm că materialul teoretic face parte integrantă din 
https://padlet.com/reindlalexandra1/activitateaagentieideturism ) 

 

Discuss (Discută) 

Profesorul discută cu elevii despre importanța apariției și a dezvoltării 
intermediarilor în turism. 

 

Collaborate (Colaborează) 

Elevii sunt împărțiți în 6 echipe cu ajutorul aplicației www.wordwall.net 
Fiecare echipă primește o perioadă. 

Echipa 1 – Perioada 1841 / 1845 - 1848  
Echipa 2 – Perioada 1845 - 1890 / 1900  
Echipa 3 – Perioada 1900 - 1935 și Perioada 1935 - 1950  
Echipa 4 – Perioada 1950 - 1970  
Echipa 5 – Perioada 1970 - 1990  
Echipa 6 – Perioada 1990 - prezent 

 

Investigate (Caută) 

Elevii sunt invitați să caute în mediul online instrumente digitale utile în realizarea 
sarcinii de lucru. 
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Toate echipe aleg www.canva.com, fiind o aplicație cunoscută lor. 

 

Practice (Pune în practică) 

Elevii discută în Breakout Rooms și realizează sarcina solicitată. Profesorul vizitează 
”camerele” pentru a verifica modul de lucru a elevilor și corectitudinea realizării 
acesteia. Răspunde la întrebări care pot apare. 

 

Produce (Creează) 

Elevii prezintă în plen timeline creat pentru perioada atribuită. 
Elevii vor realizare o autoevaluare a produselor finale, utilizând aplicația 
www.mentimeter.com: cod 61 29 73 5 

 

Exercițiu de spargerea gheții 
Profesorul realizează feed-back-ului cu ajutorul unui joc WordWall:  
https://wordwall.net/play/7929/272/385  

 
 
 
 

Read / Watch / 

Listen (Citește / 

privește / ascultă) 

 

Practice (Pune în 

practică) 

 

Produce (Creează) 

 

Investigate (Caută) 

 

Collaborate 

(Colaborează) 

 

Discuss (Discută) 

721

http://www.canva.com/
http://www.mentimeter.com/
https://wordwall.net/play/7929/272/385


PROIECT DE LECŢIE 
 
  
Unitatea de învătămant: Colegiul Tehnic Rădăuți 
Profesor: Tiperciuc Elena 
Aria curriculară: ,,Om și societate” 
Data:  
Obiectul: Geografie umană 
Clasa: a X-a D 
Unitatea de învăţare: Geografia economică 
Subiectul lecţiei:  Geografia agriculturii  
Tipul de lecţie: lecţie de recapitulare şi evaluare. 
Timp: 50 min. 
Strategia didactică: euristică, cognitivă, dirijată. 
Competenţe generale: 

1. Utilizarea adecvată a terminologiei şi a limbajelor specifice, pentru explicarea mediului geografic. 
2. Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi la sistemele sale componente. 

Competenţe specifice: 
1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente; 
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; 
3.2. Sesizarea unor succesiuni de procese naturale; 
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; 
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică sau grafică; 
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată; 
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale reliefului în contextul mediului 
înconjurător; 
5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple, sisteme, succesiuni; 
Demers didactic 
1. Motivaţie: această lecţie este importantă deoarece se încearcă o abordare sistematizată a informaţiilor legate de caracteristicile geografiei agriculturii. 
2. Competente operationale/ derivate:  
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

a. De cunoaştere şi analiză: 
 să definescă termenii geografici: agricultură, agricultură de subzistenţă, agricultură comercială, centuri agricole, regiune agricolă, peisaj agricol; 
 să interpreteze materialul grafic şi cartografic supus spre analiză; 
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 să coreleze tipurile de peisaje cu regiunile agricole corespunzătoare; 
 să înteleagă nevoile actuale ale societăţii şi să perceapă diversitatea teritorială a agriculturii şi a practicilor agricole; 
 să explice importanţa relaţiei: regiune agricolă – zona de climă – cultură şi civilizaţie; 
b. Psihomotorii 
 să localizeze, pe harta geografică, regiunile agricole analizate; 
 să dezvolte exerciţiul de analiză şi citire a modelelor geografice; 

c. Afectiv – atitudinale 
 să manifeste interes, curiozitate ştiinţifică pentru problematica elementelor de natură fizico-geografică; 
 să aprecieze şi să preţuiască  biodiversitatea; 
 dezvoltarea sentimentului de protecţie a mediului înconjurător; 

Evaluarea: 

 De conţinut – va viza corectitudinea, aria de cuprindere si gradul de valorificare/valorizare a informaţiilor geografice; 

 De utilizare a operaţiilor gândirii – va urmări modul de prelucrare şi aplicare a informaţiilor geografice dodândite anterior; 
Metode folosite: conversaţia euristică, explicaţia, expunerea, metoda cubului, exerciţiul, argumentarea, comparaţia, lucrul cu harta. 
Mijloace de învăţământ:  harta politică a lumii, manualul, videoproiector, fişe de lucru, fişa de evaluare. 
Organizarea activităţii: frontală, pe grupe,  independent-individuală. 
Bibliografie:  

 Erdeli G., Serban C., Vlasceanu Ghe., 2004, Geografie umană, Editura Prognosis, Bucuresti;  
 Mândruţ, Octavian, (2005), Geografie. Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, Bucureşti. 
 Mândruţ, Octavian, Dan, Steluța, (2014), Didactica Geografiei. O abordare actualǎ, Editura Corint, Bucureşti. 
 Ilinca, Nicolae, (2002),  Didactica Geografiei, Editura Corint, Bucureşti.  
 Lǎzǎrescu, Luminiţa, Cocerhan, Constantin, Băncescu, Dumitru, (2011), Geoghid didactic, Editura „George Tofan”, Suceava. 
 Ilinca, L.I., Tătaru, A., Pipirigeanu, R., (2012), Omul şi evoluţia agriculturii, Ed. Tiparg, Piteşti. 

 
 

 
DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 
LECŢIA DE RECAPITULARE ŞI EVALUARE 

Momentele 
lecţiei 

Conţinut 
informativ 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii 
didactice 

Mijloace de 
învăţământ 

1. Organizarea 
clasei        1 

min. 

Asigurarea 
condiţiilor optime 
pt. desfăşurarea 

activităţii 

Verifică materialul didactic. 
Notează absenţii. 

Pregătesc materialele pentru lecţie. Conversaţia, 
frontal  
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2. Prezentarea 
temei şi a 

obiectivelor 
operaţionale  

2 min. 

Dirijarea atenţiei, 
pregătirea pentru 

activitate. 

Profesorul face referiri succinte la tema 
propusă pentru recapitulare. 

Anunţă tema şi obiectivele cuprinse în 
planul de recapitulare: 
 Geografia agriculturii 

Ascultă, receptează. Expunerea, 
frontal 

Harta politică 
a lumii 

 

3. Recapitulare
a cunostinţelor 

dobândite în 
lecţiile 

anterioare. 
30 min. 

Verificarea 
cunoştinţelor din 

lecţiile 
anterioare. 

 

Profesorul  prezintă elevilor un material 
PowerPoint – Geografia Agriculturii,  care 
cuprinde o sinteză a noţiunilor acumulate 

anterior. 
Adresează elevilor  întrebări prin care 

doreşte să identifice rolul agriculturii în 
cadrul economiei mondiale. 

Recapitularea se realizează folosind 
„Metoda cubului”. Profesorul împarte  

elevii în 6 grupe care trebuie să răspundă 
cerinţelor scrise pe fiecare faţă a cubului: 

1. Descrieţi 
2. Analizaţi 
3. Comparaţi 
4. Aplicaţi 
5. Asociaţi 
6. Argumentaţi 

Profesorul dirijează activitatea elevilor, 
pentru a rezolva corect sarcinilor 

cuprinse în fişele de lucru. 

Sunt atenţi. 
 

Elevii ascultă, analizează, formulează 
răspunsuri. 

Răspund întrebărilor profesorului 
corectând şi completând răspunsurile 

colegilor. 
 

Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe şi 
răspund cerinţelor din fişele de lucru. 

 

Expunerea, 
frontal 

 
 

 
Conversaţia 

frontal 
 
 

Metoda 
cubului 

Exerciţiul 
Argumentarea 

Conversaţia 
 

Comparaţia 
frontal 

 
Lucrul cu harta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fişele de 
lucru 

 
 

Harta politică 
a lumii 

 
 
 
 

 

4. Evaluarea 
cunostinţelor 

15 min. 

 
 

Împarte elevilor fişele de evaluare 
sumativă. 

Rezolvă toate tipurile de itemi din fişa 
de evaluare în unitatea de timp 

indicată. 

Evaluarea Fişă de 
evaluare 

5. Analiza 
rezultatelor şi 

elaborarea 
concluziilor 

2 min. 

 Profesorul face referiri la activitatea 
elevilor. 

Ascultă, receptează. Aprecierea 
verbală. 
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Geografia agriculturii 
FIŞA DE LUCRU – Metoda cubului 
1. Descrieţi, folosind suportul cartografic, regiunea agricolă ecuatorială (tropicală permanent umedă). 
 

      
  
 

2. Argumentaţi      Precizaţi două argumente privind apariţia practicilor agricole în văile fertile ale marilor fluvii. 
 ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 

Localizare  
 

Elemente 
climatice 

 Tip de climă 
 Anotimpuri 
 

 T0ma 
 Pp 
 Vȃnturi 

Soluri  

Culturi 
specifice 
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3. Comparaţi agricultura de subzistenţă (tradiţională) şi agricultura modernă (comercială), precizând următoarele aspecte: 
 destinaţia producţiei agricole. 
 mijloace şi tehnici de muncă. 
 zone geografice în care se practică. 
 alte aspecte specifice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Aplicaţi.   Pe harta de mai jos sunt redate regiuni cu anumite caracteristici agricole. 

 

 
Pe baza acestei hărţi, precizaţi:   

a. litera cu care este reprezentată, pe hartă, regiunea agricolă 
ecuatorială; ……  

b. litera cu care este reprezentată, pe hartă, regiunea agricolă 
mediteraneană; ……  

c. litera cu care este reprezentată, regiunea agricolă cerealieră 
temperată; ….. 

d. litera cu care este reprezentată, pe hartă, zona cu soluri de tip 
terra-rosa; ……  

e. litera cu care este reprezentată, pe hartă, zona cu etajare pe 
verticală; ..... 
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5. Asociaţi   În coloana A sunt numite culturi agricole specifice, în coloana C ţări în care se cultivă, iar în coloana B regiunea agricolă 
specifică acestora. Scrieţi, pe foaia de test, asocierile corecte dintre elementele din coloanele  A şi C, şi elementele din coloana B.   

 

A B C 

1. arbore de cacao ... regiunea agricolă temperată... a. Arabia Saudită 

2. orez ... regiunea agricolă mediteraneană... b. România 

3. curmal ... regiunea agricolă tropical-uscată... c. India 

4. citrice ... regiunea agricolă musonică... d. Brazilia 

5. floarea-soarelui ... regiunea agricolă ecuatorială... e. Italia 

 
6. Analizaţi reprezentarea grafică de mai jos referitoare la principalele ţări producătoare de cafea în anul 2014.  

   
 Pe baza reprezentării grafice de mai sus, precizaţi: 

a. ţara cu cea mai mare suprafaţă cultivată cu cafea („aurul cafeniu”) şi regiunea agricolă în care este situată. 
b. ţara cu cea mai redusă producţie totală de cafea. 
c. ţara în care producţia de cafea este invers proporţională cu suprataţa cultivată. 
d. continentele în care nu se cultivă cafea. 

 Pe harta de alături coloraţi principalele ţări producătoare de cafea în anul 2014. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Ţări cultivatoare de cafea (FAO, 2014)

Suprafaţa cultivată (mil. ha.) Producţia totală (mil. tone)
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Fişa de evaluare                                               
I. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos cu noţiunile corecte:                 8*3puncte=24puncte 

a. Porumbul este o plantă originară din ... 
b. Planta din care se obţine zahărul şi se cultivă în zona temperată este ... 
c. Peisajul agricol cu loturile dispuse haotic, despărţite uneori de garduri vii se numeşte ... 
d. Curmalul este specific regiunii agricole… 
e. Cultura măslinului, viţei de vie şi citricelor este specifică regiunii agricole ... 
f. Agricultura care asigură pe lângă necesarul de produse agricole pentru  producător şi un excedent pentru piaţă 

se numeşte agricultură … 
g. Ramura  agriculturii care se ocupă cu întreţinerea, producerea şi utilizarea animalelor se numeşte… 
h. Planta numită „aurul cafeniu” din zona caldă este … 

II. Pe harta de mai jos sunt marcate cu litere regiuni agricole.  

 
 Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect din enunţurile de mai jos.           5*4puncte=20puncte 
 1. Regiunea marcată pe hartă cu litera E face parte din regiunea agricolă numită:   
  a. subecuatorială;      b. ecuatorială;       c. tropicală (aridă);      d. temperată.  
 2. Arborele de cauciuc  se cultivă intensiv în regiunea agricolă marcată pe hartă cu litera:  
   a. E;        b. A;        c. B;        d. C.  
 3. Peisajul de tip OPENFIELD se întâlneşte în regiunea agricolă marcată pe hartă cu litera:   
  a. C;         b. D;        c. A;       d. G.  
 4. Regiuni agricole asemănătoare sunt cele marcate pe hartă cu literele:  
   a. E şi F;       b. E şi D;       c. A şi C;       d. B şi F.  
 5. Peisajul de tip mediteranean se întâlneşte în regiunea agricolă marcată pe hartă cu litera:           
   a. G;        b. C;         c. A;       d. D.  

III. În imaginile de mai jos sunt redate tipuri de peisaje agricole.            12*3puncte=36puncte 

 
 

Tipul de peisaj agricol O caracteristică O regiune geografică în care se întâlneşte 

A.    

B.    

C.    

D.    
20puncte – din oficiu 

 

A 
 

C 
 

B D 
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LES ACTES DE LANGAGE DANS  L’APPROCHE 
ACTIONNELLE DES LANGUES ÉTRANGÈRES 

prof. Vorniceanu Cristina 
Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava 

 
« L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les 

actions accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs 
sociaux, développent un ensemble de compétences générales et notamment 

une compétence à communiquer langagièrement. » 
(CECRL, 2001 : 15) 

 

La perspective privilégiée actuellement dans l’enseignement des langues étrangères est de 

type  « actionnel » où l’apprenant est vu comme « un acteur social » ayant à accomplir des tâches 

dans le cadre de la société où il vit et où la langue de communication est, à un moment donné, 

telle ou telle langue étrangère pour lui. La perspective actionnelle utilise les ressources cognitives, 

affectives et volitives de l’apprenant, ainsi que l’ensemble des capacités antérieurement acquises 

par lui dans sa langue maternelle pour communiquer  langagièrement. L’apprenant de langues 

étrangères doit développer ses aptitudes tant en compréhension orale et en compréhension écrite,  

qu’en production orale et écrite. 

Tout enseignant sait que la classe d’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère 

est appréciée de deux manières différentes: comme « salle  de classe », autrement dit  « l’espace  

physique » qui peut être plus ou moins équipé, où on  peut trouver des chaises pour les 

apprenants, une table pour l’enseignant, un tableau noir ou blanc, des ordinateurs, un 

vidéoprojecteur, etc. D’autre part, la classe de langue  est « le lieu d’interaction » qui relève de la 

méthodologie de référence, de  la classe de conversation traditionnelle, des jeux de rôle ou des 

simulations, des approches communicatives jusqu’aux pratiques interactionnelles souhaitées par 

la perspective actionnelle. 

Patrick Charaudeau, professeur de sciences du langage à l’Université de Paris, affirme 

dans « son contrat de communication dans la situation classe » que tout acte d’enseignement / 

apprentissage dans une institution scolaire présente trois paramètres : les identités des partenaires, 

les finalités de chacun de partenaires et les rôles de ceux-ci.( Le contrat de communication dans la 

situation classe : www.patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans.html). 

L’enseignant  a un  statut socio-professionnel  public ou privé  dans  l’institution où il travaille. 

Ainsi, il est le représentant de l’Institution scolaire. Il a une compétence de savoir et de savoir - 
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faire en relation avec la finalité du contrat et aussi, il a un savoir à transmettre et il sait le 

transmettre. L’élève  a dans le système scolaire a un statut d’assisté  et il se trouve du point de vue 

de la compétence dans un état de non savoir. Il lui est attribué une qualification et une 

compétence. La qualification est qu’il doit  apprendre parce que cela est bon pour lui. Il a aussi un 

« désir d’apprendre » ou un « désir de savoir  » et  une double compétence : d’apprentissage et de 

compréhension. D’apprentissage, s’il est apte à acquérir du savoir ; de compréhension, s’il a la 

capacité de comprendre ce que l’on va lui enseigner. 

Le contrat suppose aussi des « finalités » de chacun des partenaires et ainsi l’enseignant 

est le médiateur entre le savoir de référence et l’élève joue ainsi le rôle de guide. Le savoir  

représente une « vérité » sinon elle n’aurait pas à être enseignée. L’élève s’inscrit dans cette 

finalité en travaillant, c’est à dire en répondant aux recommandations de l’enseignant. Celui-ci va 

évaluer, va vérifier les résultats et va organiser le travail. Cette évaluation se fait par le moyen de 

notes ou d’appréciations. L’enseignant va capter l’attention des enseignants  pour empêcher le 

refus, l’oubli, l’inattention et l’ennui. Quant à l’élève, sa finalité est d’apprendre, activité qui 

consiste à acquérir du savoir et du savoir dire ou   à reproduire un modèle et de prouver, activité 

qui consiste à apporter la preuve de ce savoir dire en faisant  correctement les exercices 

d’évaluation et en ayant un comportement conforme aux sollicitations de l’école. L’intérêt porté à 

l’enseignement joue ici un rôle important sans lequel l’enseignant perd un peu de son identité. 

Le contrat suppose aussi des « rôles » pour  chaque partenaire : le rôle de l’enseignant est 

de présenter les documents, les outils et les thèmes de travail. Il a aussi le rôle d’explication, de 

description, d’évaluation, de questionnement, et aussi le rôle de présentation des consignes de 

travail et le rôle de correction par notes et appréciations. De plus, il a le rôle de justification et de 

valorisation de l’objet de savoir et du programme pour faire les élèves apprendre, de séduction ou 

de menace formulés par divers actes de langage : paroles d’autorité, d’ironie, promesses, défis, 

provocations, félicitations et enfin, le rôle d’explicitations, manifesté à l’aide de récits, 

d’anecdotes et de traits humoristiques. L’élève a le rôle d’écoute (il doit produire les signes 

d’écoute), le rôle de répétition (il il doit de répéter des modèles de parole) et aussi le rôle de 

répondant (il faut qu’il réponde aux questions),  de répétition (par quoi l’élève confirme qu’il a 

entendu et acquis un savoir dire) et de questionnant (questions portant sur l’objet de savoir qui 

indique l’intérêt porté à celui-ci). 
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Le point de vue privilégié dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues (qui est le document de base qui a entériné l’approche actionnelle dans l’enseignement 

des langues) est celui conformément auquel l’apprentissage est une utilisation active de la langue 

pour communiquer. Ce point de vue repose sur « l’action »,  mot clé de l’approche actionnelle 

promue par le CECRL. 

Il ne faut pas associer « approche actionnelle » et « activité visible ». Dans les approches 

devenues déjà traditionnelles, « l’action » était considérée, par exemple, une mise en scène avec 

ardeur d’un jeu de rôle. Or, lire un livre peut être considéré très bien comme une « action » car 

notre élève peut être, en fait, en train de se préparer  mentalement pour un entretien d’embauche. 

Par voie de conséquence, un apprenant roumain qui lit un livre en français, qui dit quelle heure il 

est à un moment donné, qui demande à son camarade français de lui prêter un stylo ou qui 

explique, cette fois-ci en roumain, à son frère les paroles de la chanson La dernière danse chantée 

par Indila, n’est pas moins « actif », n’agit pas moins qu’une personne qui est en train de ranger sa 

chambre ou de faire ses courses, des faits vus comme des « actions » par excellence.  

Nous sommes donc sur le terrain  des « actes de parole », mis en évidence pour la 

première fois dans le champ linguistique qui allait devenir la « pragmatique » par John Austin 

dans son  célèbre ouvrage Quand dire c’est faire, en original How to Do Things with Words 

(1962), direction de pensée développée ensuite par John Searle. Austin accorde une priorité au 

«  mot » comme « acte ». Si le locuteur parle, cela signifie qu’il agit. Les mots sont maintes fois 

des « actions », par exemple « dire » signifie  transmettre des informations au sujet de l’objet dont 

on parle, mais au même  moment, « dire » signifie « faire », c’est-à-dire « agir » sur 

l’interlocuteur ou sur le monde. Le mot peut être une forme d’action. « La pragmatique est la 

partie linguistique qui s’occupe de l’action par le langage. La distinction entre « phrase » et 

« énoncé » (linguistique de l’énonciation) aide à comprendre la notion d’ « acte de parole »,  due 

à ces deux grands philosophes du langage. » (Bertocchini, P., Constanzo, E., 2008 : 62). Austin a 

groupé les énoncés en constatifs  et performatifs, à partir de la division : décrire / faire. 

L’énoncé performatif est l’énoncé dont l’énonciation équivaut à un « faire » ou, autrement 

dit, où « dire c’est faire ». Par exemple, l’énonciation faite par l’apprenant  à son enseignant : « Je 

vous promets de faire mes devoirs « signifie un « acte », celui de « promettre ». C’est ni 

« decrire », ni « affirmer » que je le fais, « c’est faire ». 
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On peut dire que les propositions constatives sont, en fait, des descriptions faites par un 

énoncé assertif. Par exemple : « Il fait beau ! », « La salle de classe est grande » et  les 

propositions performatives  sont des actes formulés par un énonciateur investi d’un pouvoir (un 

président, un directeur) : « Je déclare la séance ouverte », « Je prétends qu’il ment ». 

Pour John Austin, tout énoncé est un acte de parole car il est constitué d’un acte locutoire  

qui a une valeur illocutoire et produit un effet perlocutoire. Par exemple une valeur locutoire est 

la production d’un énoncé assertif : « Il pleut ! ». La valeur illocutoire est l’intention de 

l’énonciateur à propos du type d’information contenue dans l’énoncé : conseil, promesse ou 

interdiction : « Il pleut ! », « Prends quelque chose ! » (conseil du professeur à son élève qui va 

sortir de l’école pour aller à la maison). La valeur perlocutoire est l’effet produit par la production 

de l’énoncé sur les co-énonciateurs ou sur les actes. À l’acte d’énonciation « Il pleut ! » accompli 

par le professeur, le co-énonciateur, l’élève, répond en décidant : « Je dois ouvrir mon parapluie ». 

On peut demander aux élèves de trouver des réalisations langagières qui                

correspondent aux valeurs illocutoires en fonctions de situations de communication indiquées. 

Tableau des valeurs illocutoires des énoncés selon la situation de communication 

Enoncé Situation de communication Valeur illocutoire 

Il fait froid ! un élève à son copain Ordre : 
« Ferme la fenêtre ! » 

Il fait froid ! un élève à son professeur Demande de permission:  
« Est-ce que je pourrais fermer la 
fenetre ? » 

Il fait froid ! une mère à sa fille qui va sortir pour 
aller à l’école 

 Conseil :  
« Prends ta veste en laine ! » 

 

Continuateur de la théorie d’Austin, dans son ouvrage Les actes de langage (Speech Acts : 

1969), Searle part de la même idée : « Parler une langue c’est réaliser des actes de langage, des 

actes comme poser des affirmations, donner des ordres, poser des questions, faire des promesses 

etc., ensuite, ces actes sont en général rendus possible par l’évidence de certaines règles régissant 

l’emploi des éléments linguistiques, et c’est conformément à ces règles qu’ils se réalisent». Pour 

lui, tout acte de langage est composé d’un acte énonciatif, d’un acte propositionnel et d’un acte 

illocutionnaire.  
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L’acte indirect a une valeur « propre » et on parle souvent de « phrases interrogatives », 

« injonctives », « déclaratives », pour désigner certaines structures pour  exprimer une question, 

un ordre, une assertion.  

Dans un autre ouvrage, Sens et expression, Searle analyse l’énoncé « Peux-tu me passer le 

sel ? » où le locuteur pose une question, marquée par la tournure interrogative de la phrase, il 

s’informe en fait, sur la capacité de l’interlocuteur de lui passer le sel. Mais, le locuteur 

n’accomplit cet acte, qualifié justement pour cette raison de secondaire que pour exprimer ce qui 

constitue le but primaire de son énoncé, autrement dit, pour accomplir son intention directive : 

déterminer l’interlocuteur de lui passer le sel. Searle appelle, donc, secondaire l’acte qui 

représente le sens littéral de l’énoncé et primaire l’acte correspondant à son sens dérivé.  

« Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent 

elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine 

signification » (CECRL, 2001 : 15). Cette affirmation extraite du CECRL accentue le rôle de 

l’enjeu psychologique que toute activité censée développer da compétence à communiquer 

langagièrement dans une langue étrangère se doit d’avoir.  

Un des principes de base de la perspective actionnelle, c’est « la prise en compte de 

l’action dans sa totalité ». Autrement dit, les activités langagières de réception, d’interaction et de 

médiation, sont accompagnées par des activités autres que langagières : des activités kinésiques, 

par exemple, comme manipuler des outils, déplacer une chaise ou une table ou des activités 

mimo-gestuelles : des grimaces, des sourires. Ainsi l’enseignant peut-il demander à ses élèves de 

décrire leurs états d’âmes qu’ils ont eus dans la matinée et d’essayer d’en nommer les causes. Ce 

sont des activités langagières qui dépendent d’autres activités intervenant dans l’action. 

Un autre bon exemple est quand l’enseignant demande à ses apprenants d’interpréter une 

séquence d’un film récemment vu à la télévision ou au cinéma (par exemple, Roméo et Juliette, 

pour développer aussi la compétence interculturelle) après avoir prêté une attention particulière 

aux échanges verbaux et aussi à la mimo-gestuelle des acteurs (hochements de la tête, clins d’œil, 

etc.) ; une autre activité de ce genre est de demander aux élèves de décrire les sentiments d’une  

jeune fille tombée amoureuse au premier regard en écrivant une lettre de réponse à son amie, une 

activité du manuel  Limba franceza (L2), manual pentru clasa a XI-a de Groza, D., Belabed, G., 

Dobre, C., Ionescu D., Corint, 2008. Si l’approche communicative met l’accent sur la 

communication, impliquant plus un effort d’imagination pour décrire mentalement la jeune fille 
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Sophie tombée amoureuse au premier regard en insistant sur les sentiments éprouvés à ce 

moment-là (confusion, angoisse, joie, enthousiasme) et en faisant des descriptions fictives, dans 

l’approche actionnelle les apprenants sont placés dans le feu d’action, devant accomplir la 

description tout en prenant conscience de l’effet des énoncés qu’ils entendent, respectivement 

produisent. Dans l’approche communicative, l’apprenant se projette dans une réalité dont le décor 

lui est offert, tandis dans l’approche actionnelle il agit dans son milieu, il parle à partir d’une 

situation qui lui est familière. Il va tout faire pour arriver au-devant et pour connaître de l’intérieur 

cette réalité qui répond à une mission qui lui a été confiée. 

Dans ce qui s’ensuit, nous allons faire la différence entre la manière d’agir au sujet d’un 

un thème donné dans l’approche actionnelle par rapport à l’approche communicative.  

 

Décrire les sentiments des personnages principaux du film Roméo et Juliette (réalisé par Baz 

Luhrmann en 1996) 

 APPROCHE 
COMMUNICATIVE 

PERSPECTIVE 
ACTIONNELLE 

L’APPRENANT - le récepteur du matériel nécessaire 
à l’activité 

- le producteur du matériel : le C.D. 
avec le film 

L’ENSEIGNANT - animateur de l’activité - le producteur d’un ”fichier terrain” 
en présentant le film au 
vidéoprojecteur 

TYPE D’ACTION - simple ou centrée sur la production 
langagière 

- complexe, articulant actions 
langagières 
et non langagières 

LA  RÉALISATION  DE 
L’ACTIVITÉ 

- dans la salle de classe - en dehors de la salle de classe  

LA PRISE DE RISQUE - minime - important 

(apud Rosen  É., Reinhardt  C., 2010 : 22) 
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Designul unei activități didactice. IX. MATEMATICĂ. Teorema sinusurilor și teorema cosinusului
Clasa a IX -a
Disciplina: Matematică
Profesor: Vrînceanu Luminița
Conținutut: Teorema sinusurilor și teorema cosinusului
Aplicatii folosite: LucidChart, Canva, Wordwall, GoogleForms

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE
LECŢIEI 

CONŢINUT ŞI SARCINI DE INSTRUIRE STRATEGII
DIDACTICE

METODE DE
EVALUARE

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR

1. Moment
organizatoric
(2 min.)

-Notează absenţii, creează condițiile
optime necesare desfășurării eficiente
a lecției de matematică.

- Se pregătesc pentru lecţie. Conversaţia
frontală și
individuală

Aprecieri orale
individuale și
colective

2.Verificarea
temei. 
Captarea atenției
(5 min)

- Verifică modul de efectuare atemei
pentru acasă: frontal și individual. Se
rezolvă exerciții care i-au pus în
dificultate pe elevi.

- Elevii răspund la întrebările profesorului Conversaţia
frontală și
individuală

Aprecieri orale
individuale și
colective

3. Reactualizarea
cunoștințelor 
(13 min)

Anunţarea titlului lecţiei:” Teorema
sinusurilor şi teorema cosinusului” şi a
obiectivelor urmărite în această lecţie.
-Verific cunoştinţele din  lecţiile
anterioare
- Fiecare elev va primi o diagramă
Venn realizată în Lucidchart pe care o
va completa. Teorema sinusurilor și
teorema cosinusului - Diagrama Venn 

-Elevi ascultă şi notează titlul lecţiei.
Vor enunța cele 2 teoreme după ce vor
completa diagramele Venn primite.
Teorema cosinusului :
Într un triunghi ABC oarecare cu AB=c,
AC=b si BC=a are loc relația: 

Egalitatea din teorema o putem aplica
pentru toate laturile triunghiului astfel:

Conversaţia
Activitate
individuală
Activitate
frontală

 
Aprecieri
verbale
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 - După ce vor completa fișa de lucru
cu diagrama Venn, vor ieși 2 elevi să
completeze pe flipchart enunuțul celor
2 teoreme .

Teorema sinusurilor :

Într un triunghi ABC oarecare cu AB=c,

AC=b si BC=a are loc relația:

4. Fixarea și
consolidarea
cunoștințelor
(20)

Elevii vor primi fișă de lucru realizată
în canva. Primii care vor termina
primele exerciții de pe fișă vor ieși la
tablă.
Fisă de lucru : Canva.
După aceea, elevii vor avea de rezolvat
exercițiile date la bacalaureat în anii
anterior folosind aplicația wordwall

Vor primi fișe de lucru.
Vor rezolva exercițiile  de pe fișa de lucru.
Va ieși la tablă un elev după ce va termina
primul exercițiu.
Elevii rezolvă exercițiile date la bacalaureat
în anii anterior folosind aplicația wordwall. 

Conversaţia
Exerciţiul
Lucru la tablă

Aprecieri
verbale
 

5. Evaluarea
performanței
(9 min)

Fiecare elev va primi un formular
google pentru a-l completa și așa voi
ști dacă au reținut sau nu formulele. 

-Elevii rezolva exercițiile din formularul
google: Feedback : teorema sinusurilor si
teorema cosinusului

Exerciţiul Aprecieri
verbale

6.Tema pentru
acasă (1 min)

Propun ca temă exercițiile nerezolvate
din aplicația wordwall. 

Notează tema pentru acasă şi urmăresc
indicaţiile.

Conversaţia  
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2. Formarea inițială și
continuă a profesorilor
pentru educația digitală

1. Dezvoltarea competențelor
digitale ale elevilor

5. Resurse educaționale
deschise, RED
6. Securitatea
cibernetică, protecția
datelor, siguranța online 
și etica IT

Proiectul de strategie IT la nivelul unității școlare este structurat pe două axe: una de acțiune și una de capacitate administrativă.

3. Infrastructura și
resursele tehnologice
digitale
4. Conectivitatea

Axa de acțiune cuprinde:
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Pentru realizarea obiectivelor trebuie intreprinse măsuri de tipul:

Obiectiv Măsuri

1. Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor • Realizarea unui profil de competențe al elevului cu un set minim de 

caracteristici;

• Constituirea la nivelul unității de învățământ a unui mini club dedicat IT

2. Formarea inițială și continuă a profesorilor pentru

educația digitală

• Includerea competențelor digitale ca parte a profilului de competențe

ale profesorului;

• Includerea, în programele de formare inițială a profesorilor, a unor

componente care vizează dezvoltarea competențelor digitale;

• Dezvoltarea unui mecanism de evaluare a competențelor digitale ale 

cadrelor didactice;

• Includerea, în mecanismele de monitorizare și de evaluare a cadrelor

didactice a unor aspecte referitoare la aplicarea competențelor digitale

în activitatea didactică;

• Asigurarea accesului la cursuri de formare continuă;

• Promovarea, în cadrul mobilităților Erasmus+, a programelor de pregătire

care vizează dezvoltarea competențelor digitale pentru cariera

didactică.
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3. Dezvoltarea competențelor digitale în rândul

personalului didactic auxiliar și nedidactic

• Definirea unui set minim de competențe digitale pe care diferitele 

categorii de personal auxiliar și nedidactic, din sistemul de educație, 

trebuie să le dețină;

• Asigurarea unor programe adecvate de formare continuă.

• Dezvoltarea unei platforme / unui sistem prin care să poată fi depuse 

electronic documentele administrative la nivelul unității de 

învățământ sau în activitățile desfășurate de către instituțiile publice 

centrale și locale.

4. Infrastructura și resursele tehnologice digitale

5. Conectivitatea

• Acces la rețeaua de internet de foarte mare capacitate

• Existența unui laborator de informatică funcțional, în care se 

regăsesc suficiente resurse hardware și software adecvate;

• Existența cadrelor didactice cu competențe digitale de bază, care 

pot să asigure formarea elevilor și a colegilor din unitatea de 

învățământ.
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6. Resurse educaționale deschise • Asigurarea dotărilor necesare, atât din punct de vedere hardware, cât și

software, pentru dezvoltarea competențelor digitale, acces la internet de 

mare viteză, toate sălile de clasă dotate cu ecrane inteligente, laptop 

etc., dezvoltarea de hub-uri tehnologice;

• Crearea de conținut educațional digital, cu niveluri de aprofundare

diferențiată a cunoașterii (ex. remedial, de bază, de performanță etc.);

• Dezvoltarea unei platforme integrate de resurse educaționale la nivel

local, care să includă versiuni on- line ale tuturor manualelor și

materialelor educaționale aprobate la nivel de sistem, lecții digitale etc.;

• Dotarea bibliotecii școlare cu resursele digitale (hardware și software) 

adecvate, 

• Dezvoltarea capacității administrative pentru a furniza modalități hibride

de învățare și predare (la distanță și la fața locului) în situații specifice;

• Susținerea participării școlii la proiecte de cooperare Erasmus

• Sprijinirea părinților/tutorilor în utilizarea platformelor on-line ce deservesc

sistemul de educație.
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7. Securitatea cibernetică, protecția

datelor, siguranța online și etica IT

• Asigurarea condițiilor – administrative și tehnice – de securitate/protecție a datelor

personale, pentru desfășurarea optimă a procesului de învățământ on-line;

• Pregătirea specifică a elevilor și a profesorilor, pentru conștientizarea și pentru

prevenirea riscurilor asociate mediului on-line, pentru utilizarea responsabilă și în

siguranță a dispozitivelor și a platformelor digitale;

• Elaborarea modulelor de pregătire în sfera siguranței on-line, a prelucrării și protecției a 

datelor, combaterii cyber-bullyingului etc.;

• Utilizarea parteneriatelor public-privat, pentru conștientizarea și instruirea cadrelor

didactice și a elevilor, cu privire la vulnerabilitățile asociate mediului on-line și

încurajarea comportamentelor pozitive.
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Motto „ Nimic nu este prea dificil, dacă împarți în pași mici ceea ce ai 

de făcut” Henry FORD 
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1.1.Scurt istoric

Sistemul de control intern managerial

Expresia “control intern” provine din
termenul englezesc “internal control”, care
pentru anglosaxoni “to control”, înseamnă, în
primul rând, “a deţine controlul (a ţine sub
control)” şi abia în al doilea rând “a verifica”,
pe când, în ţările de limbă latină, sensul
acestei expresii este exact contrar, provenind
din alăturarea cuvintelor „contra“ și „rolus“
utilizate în mediul militar roman și se
înțelege, în sensul larg, „verificarea unui act
după original“.

În ultimele decenii, managementul tuturor
entităţilor publice a realizat nevoia existenţei
unui cadru de control de bază, care să
constituie suportul pentru construirea
sistemelor proprii de control intern și a
devenit, tot mai preocupat de modul de
organizare şi funcţionare a controlului intern,
căutând în permanenţă soluţii practice.
România a acceptat acquis-ul comunitar în
domeniul controlului financiar prin capitolul
28 al Acordului de aderare „Controlul
financiar”.
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În anul 1985, se constitue la inițiativa senatorului american Treadway „Comisia
Treadway”, cunoscută și sub numele de „Comisia națională împotriva raportării financiare
frauduloase”, comisie ce a iniţiat o cercetare asupra controlului intern şi a rolului acestuia în
viaţa organizaţiilor. La recomandările acestei comisii s-a creat un comitet intitulat „Comitetul de
sponsorizare al organizațiilor – COSO”, organizaţie independentă din sectorul privat, care a
reunit competenţele unui număr mare de membri ai Institutului Auditorilor Interni, profesionişti
în domeniu, cabinete de audit extern şi mari întreprinderi americane.

Această organizație se dedică și în prezent studierii împrejurărilor care conduc la
producerea fraudelor financiare şi îmbunătăţirii calităţii raportării financiare prin: etică în afaceri,
controale interne eficiente, guvernare corporatistă.

COSO - definește controlul intern ca un proces implementat de managementul
entității publice, proces care intenționează să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la
atingerea obiectivelor, acestea fiind grupate în trei categorii: eficacitatea și eficiența funcționării;
fiabilitatea informațiilor financiare; respectarea legilor și regulamentelor

Pe plan internaţional sunt recunoscute câteva modele cadru de control, care au
fost elaborate pentru a coordona sistemul de control și a răspunde în principal
cerinţelor managementului riscurilor.

Modelul COSO – SUA
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În anul 1995, Institutul Canadian al Contabililor Autorizați, elaborează modelul COCO, pe baza

acelorași componente ale modelului COSO, dar grupate altfel. În concepția modelului COCO, controlul intern

managerial este definit ca ansamblul elementelor unei organizații (inclusiv resurse, sisteme, procese, cultură,

structură și sarcini) care, în mod colectiv, îi ajută pe angajați să realizeze obiectivele entității publice, grupate

tot în trei categorii, privind: eficacitatea și eficiența funcționării; fiabilitatea informațiilor interne și externe;

respectarea legilor, regulamentelor și politicilor interne.

Conform INTOSAI (Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit), controlul intern

este definit ca un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabilă că obiectivele

managementului sunt îndeplinite.

Modelul COCO – Canada

INTOSAI
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Legislație

 Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de

reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată;

 Hotărârea de Guvern nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici;

 Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor

publici, cu modificările și completările ulterioare;

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităţilor publice;

 Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a

Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul

secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.
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ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ÎN CADRUL 
UNITĂȚILOR ȘCOLARE 

Structura 
organizatorică 

necesară 
implementării 

sistemului de control 
intern managerial

Comisia de Monitorizare este constituită în
vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării
metodologice a implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern managerial. Baza
normativă și atribuțiile structurii sunt precizate în
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.
600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice

Comisia de Monitorizare este asistată de un

Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare,

secretariat desemnat de Președintele Comisiei de

Monitorizare sau de conducătorul entității publice,

conform procedurii interne.

În vederea implementării sistemului de control intern managerial în cadrul 
unităților școlare, conducătorul entității publice dispune, ţinând cont de 
particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de 

standardele de control intern managerial, măsurile necesare pentru 
constituirea unei structuri, denumite Comisia de Monitorizare
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Responsabili şi atributii în domeniul SCIM

1.Conducătorul entităţii publice 

• Stabilește obiectivele generale ale entității publice;
• Dispune emiterea Deciziei de constituire a Comisiei de Monitorizare; 
• Aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entității; 
• Aprobă Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 

decembrie; 
• Analizează Informările privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor și 

monitorizarea performanțelor la nivelul entității; Managementul riscului;
• Aprobă Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor;
• Aprobă Planul de implementare a măsurilor de control; Proceduri 
• Avizează Lista de activități procedurale de sistem de la nivelul entității publice; (în funcție de 

entitatea publică, această responsabilitate poate fi la nivelul Comisiei de Monitorizare);
• Aprobă Procedurile de sistem și după caz, pe cele operaționale

Aspecte administrative
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2) Preşedintele Comisiei de Monitorizare 

Aspecte 
administrative

 Dispune emiterea Ordinii de zi a ședințelor Comisiei de Monitorizare; 

 Aprobă ROF-ul Comisiei de Monitorizare; 

 Conduce ședințele Comisiei de Monitorizare; 

 Aprobă Minutele ședințelor Comisiei de Monitorizare și hotărârile luate; 

 Avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entității; 

 Aprobă Situațiile centralizatoare anuale, privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de 
control intern managerial;

 Aprobă Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității; 
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3) Secretariatul tehnic al Comisiei de 
Monitorizare 

Aspecte 
administrative

• Managementul documentelor aflate în atribuția Comisiei de Monitorizare;

• Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare;

• Emite Ordinea de zi a ședințelor Comisiei de Monitorizare;

• Elaborează ROF-ul Comisiei de Monitorizare;

• Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la 
nivelul entității; 

• Elaborează Raportările și Situațiile centralizatoare anuale, privind stadiul 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial; 

• Elaborează Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității;

• Transmite Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, 
aprobată de Președintele Comisiei de Monitorizare, conducătorului entității 
publice.
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 Iau la cunoștință Minutele ședințelor și după caz,
Hotărârile Comisiei de Monitorizare;

 Coordonează procesul de actualizare al
obiectivelor;

 Avizează Situația activităților procedurale de sistem
de la nivelul entității publice;

 Analizează Informarea privind monitorizarea
performanțelor la nivelul entității.

4) Membrii Comisiei 
de Monitorizare

5) Conducătorul
compartimentului

 Stabilește Obiectivele specifice ale compartimentului;

 Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la
toate nivelurile entității publice, conducătorii compartimentelor
de la primul nivel de conducere din structura organizatorică
desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile;

 Dispune elaborarea și aprobă Chestionarul de autoevaluare
a stadiului de implementare a sistemului de control intern
managerial;

 Dispune elaborarea și aprobă Raportarea privind
monitorizarea performanțelor la nivelul compartimentului
(numai conducătorii compartimentelor de la primul nivel de
conducere).

Aspecte administrative
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6) Responsabilul 
cu riscurile 7) Persoana care 

identifică riscul 

8) Persoanele responsabile 
cu elaborarea procedurilor 
de sistem și operaționale

Managementul 
riscului 

Managementul 

riscului

Proceduri 

 Consiliază personalul din cadrul
compartimentului pe aspecte de
managementul riscurilor;

 Analizează Formularele de alertă la
risc;

 Elaborează Registrul riscurilor la
nivelul compartimentului;

 Asistă persoana care identifică riscul
la elaborarea Fișei de urmărire a
riscului;

 Urmărește implementarea măsurilor
de control din Planul de măsuri;

 Elaborează Raportarea anuală
privind procesul de gestionare al
riscurilor pe compartiment;

 Completează Formularul de

alertă la risc (FAR), dacă este

cazul;

 Elaborează Fișa de urmărire a

riscului (FUR);

 Contribuie la implementarea

măsurilor de control din Planul de

măsuri.

 Elaborează Diagrama de
proces a procedurii;

 Elaborează Procedurile de
sistem, respectiv cele
operaționale;

 Actualizează Procedurile;

 Distribuie copii sau fișiere în
format electronic ale procedurilor
operaționale;

 Îndosariază originalul
procedurilor operaționale și
copiile retrase;

 Arhivează originalul
procedurilor operaționale.
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Documente specifice utilizate în procesul de implementare, dezvoltare, evaluare 

și raportare a sistemului de control intern managerial

Documente cu 
caracter 

admisnitrativ

2.Ordinea de zi a ședințelor comisie 
de Monitorizare

3.Minute ale ședințelor Comisiei de 
Monitorizare

4. Program de dezvoltare a sistemului de control 
intern managerial

5. Program de pregătire profesională a 
personalului în domeniul sistemului  de 

control intern managerial

1. Decizie de constituire a Comisiei de 

Momnitorizare sau după caz, ordin de 

ministru, act administrativ de decizie etc.
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Documente cu caracter 
organizatoric 

Organigrama 
entităţii publice;

Regulament 
de Organizare și 

Funcționare al entității 
publice; 

Regulament de 
Organizare și Funcționarea 
al Comisiei de Monitorizare;

Fişe de 
post;
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Stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul 

unității, precum şi situaţiile deosebite, constatate de către Comisia de monitorizare, 

fac obiectul informării, prin întocmirea de situaţii centralizatoare semestriale/anuale, 

după cum urmează:

1. Situaţia centralizatoare semestrială/anuală privind stadiul implementării SCMI 

la data de 31.12.2021, Capitolul I: Informaţii generale, anexa 3 la Ordinul 

600/2018. 

2. Chestionarul de autoevaluare a stadiului implementării SCMI – Anexa 4.1. 

3. Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării – Anexa 4.2 la Ordinul 600/2018.

4. Situaţia centralizatoare anuală asupra stadiului implementării SCMI – Anexa 3, Cap. II, 

Stadiul implementării SCMI, conform rezultatelor autoevaluării, la data de 31.12.2021.

5. Raport asupra sistemului de control managerial intern la data de 31.12.2021 – Anexa 4.3 la 

Ordinul 600/2018.
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Bibliografie:

 MANUAL DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN MANAGERIAL

 GHID DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN/MANAGERIAL ÎN MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ȘI ÎN INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE CARE
FUNCȚIONEAZĂ ÎN SUBORDINEA ACESTUIA
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COMPETENȚELE-CHEIE ȘI 

EDUCAȚIA FIZICĂ 
 

 

Aplicația folosită: Powerpoint online 

Secțiunea: Management educațional 

  

Prof. Traian Alin PUȘCĂ, 

Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava 
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Definiția competențelor–cheie: 
 

„Competențele–cheie reprezintă un pachet transferabil și multifuncțional 

de cunoștințe, deprinderi (abilități) și atitudini de care au nevoie toți 
indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziune 

socială și inserție profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la 

finalizarea educației obligatorii și trebuie să acționeze ca un fundament 

pentru învățarea în continuare, ca parte a învățării pe parcursul întregii 

vieți”.  

 
 

Comisia Europeană, prin directoratul general pentru educaţie şi cultură, a realizat un demers derulat pe mai 

mulţi ani (2002 – 2006), concretizat într-un raport final asupra principalelor elemente care derivă din 

implementarea programului „Educaţie şi formare 2010” în perspectiva compatibilizării sistemelor educaţionale 

din ţările Uniunii Europene disponibil la http://ier.gov.ro/wp-

content/uploads/publicatii/Spos2007_studiu_2_ro.pdf 
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Profilul de formare al elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal se axează 

pe cele opt competențe-cheie europene: 

 

1. Comunicare în limba maternă; 

2. Comunicare în limbi străine; 

3. Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii; 

4. Competențe digitale; 

5. A învăța să înveți; 
6. Competențe sociale și civice; 

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat; 

8. Sensibilizare și exprimare culturală. 

 

 
 PROGRAME ȘCOLARE ÎN VIGOARE. Gimnaziu » Educație fizică și sport » Pregătire sportivă practică disponibil 

la http://programe.ise.ro/ 
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Țintele învățării la această disciplină bazată pe competențele-cheie 

 

1. Competența comunicare în limba maternă la educație fizică prin 

formarea unui set de atitudini: 

• îmbogățirea vocabularului specific; 

• informarea sportivă sistematică; 

• comunicarea eficientă cu profesorul și colegii; 

• colaborarea în echipă. 
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2. Competența comunicare în limbi străine la educație fizică prin 

utilizarea/exersarea  termenilor specifici, echivalenți într-o limbă 

străină studiată: 

• denumirea probelor/ ramurilor de sport; 

• denumirea procedeelor și acțiunilor tehnico-tactice; 

• regulile de concurs; 

• termeni uzuali. 
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3. Competențele din domeniul matematică, științe și tehnologie 

prin utilizarea unor termeni ca: 

• unități de măsură ale masei, spațiului și timpului; 

• segmentele, organele, articulațiile și mișcările corpului; 

• funcțiile organismului și unitățile de măsurare a acestora (cardio-

respiratorii, analizatori); 

• direcție, amplitudine, unghiuri; 

• formule de calcul a indicilor specifici (de proporționalitate/ de 

nutriție). 

  

4. Competențele digitale prin regăsirea și utilizarea informațiilor 

adecvate și comunicarea prin intermediul mijloacelor moderne 
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5. Competența a învăța să înveți prin dezvoltarea următoarelor abilități: 
• utilizarea tehnicilor de autoevaluare a capacității bio-psiho-motrice; 

• evaluarea capacității proprii și reflectarea critică asupra valorii acestora; 

• focusarea pe perioade scurte și lungi asupra realizării obiectivelor 

propuse. 

  

6. Competențele sociale și civice prin relaționare socială, toleranță și fair-

play: 

• respect pentru colegii de întrecere și personalul didactic; 

• flexibilitate în organizarea și desfășurarea activităților practice sub formă 

de întrecere; 

• atitudine critică față de comportamentele neadecvate. 
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7. Spiritul de inițiativă și antreprenoriat la disciplina educație fizică 

prin  susținerea inițiativei în conducerea unui complex de dezvoltare 

fizică generală și a competențelor antreprenoriale.  

 

8. Exprimarea culturală prin aprecierea importanţei exprimării 

creative a ideilor, experienţelor şi emoţiilor sub diverse forme în 

muzică, artă, literatură; combinarea între sport și artă (patinaj artistic, 

înot, gimnastică ritmică sportivă, sport aerobic, sărituri acrobatice, 

schi, dans sportiv etc.) 
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Modalității de abordare a programei de educație fizică: 

 

•abordarea eclectică: abordarea tuturor componentelor programei 

școlare în funcție de ciclul de învățământ (a capacității de organizare, a 

dezvoltării fizice armonioase, a calităților motrice, a deprinderilor și 

priceperilor motrice); 

• abordarea specifică educației fizice pentru asimilarea conținutului 

precizat; 

• abordarea de tip condiție fizică; 

• abordarea specifică educației prin mișcare; 

• abordarea recreațională; 

• abordarea mixtă (60-70% din timpul lecției acordat programei 

școlare și 30-40 % activități recreaționale la alegere). 

 

 STÃNESCU, MONICA Didactica educației. București: Editura Universitarã, 2012 Bibliogr. ISBN 978-

606-591-607-4 
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BIBLIOGRAFIE ȘI RESURSE WEB: 

 

• STÃNESCU, MONICA. Didactica educației fizice. București : 

Editura Universitarã, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-591-607-4 

• Raport final asupra principalelor elemente care derivă din 

implementarea programului „Educaţie şi formare 2010” în 

perspectiva compatibilizării sistemelor educaţionale din 

ţările Uniunii Europene disponibil la http://ier.gov.ro/wp-

content/uploads/publicatii/Spos2007_studiu_2_ro.pdf 

• PROGRAME ȘCOLARE ÎN VIGOARE. Gimnaziu » Educație 

fizică și sport » Pregătire sportivă practică disponibil la 

http://programe.ise.ro/ 
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Adaptarea programelor 

de mentorat la 

digitalizarea educației 
Prof. dr. Sasu Liliana – Iuliana 

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava 
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Digitalizarea educației 
 Formarea competențelor profesionale este o prioritate  

în spațiul european, regăsindu-se în politicile educaționale ale 

tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. 

Asigurarea modernizării formării și dezvoltării 

profesionale este evidențiată în Strategia privind 

digitalizarea educației din România, construită pe 

pilonii: 

Competențe digitale relevante pentru transformarea 

digitală 

Ecosistem digital de educație și formare de înaltă 

performanță 
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Programul de mentorat din cadrul proiectului cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

„DEDICAT - Dascăli pentru Elevi Defavorizați - Intervenții pentru 

Combaterea Abandonului Școlar Timpuriu” -POCU/73/6/6/106266 

 Axa prioritară a proiectului: 
Educaţie şi competențe 

 Obiectiv specific:  

 „Îmbunătăţirea competenţelor 
personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar în 
vederea promovării unor servicii 
educaţionale de calitate 
orientate pe nevoile elevilor şi a 
unei şcoli incluzive” 

 Perioada implementării:  

     24 mai 2018 – 20 octombrie 2020 

 Dezvoltarea Programului de mentorat 
derulat în cadrul proiectului a avut ca 
scop sprijinirea personalului didactic din 
grupul țintă din 5 unități de învățământ 
defavorizate din județul Suceava. 

 Începând cu luna martie 2020, 
în contextul pandemiei de 
COVID-19, activitățile de 
mentorat au continuat în 
format E-learning, sincron și 
asincron.  
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REZULTATE ÎNREGISTRATE prin utilizarea platformei  

și instrumentelor online: 

- Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, în ritm propriu,  

într-un mediu de siguranță emoțională; 

- Crearea de materiale educaționale digitale de calitate, adaptate nevoilor  

preșcolarilor/elevilor, utilizate pentru creșterea motivației de învățare, schimbarea 

atitudinii și comportamentului acestora; 

- Individualizarea și personalizarea procesului instructiv-educativ la nivel de 

preșcolar/elev și grupă/clasă; 

- Integrarea învăţării asistate de calculator în sprijinul respectului diversităţii şi  

multiculturalităţii; 

- Diversificarea și sporirea atractivității lecțiilor/ activităților educative; 

- Crearea de proiecte colaborative pentru învățare. 
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Model MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ realizat la 

GPN Burla:  
Justificarea mini-proiectului  de practică 

 Pornind de la premisa că Tehnologiile informatice şi comunicaţionale 

reprezintă un nou grad de libertate și de integrare a individului în societate, 

mini-proiectul de față propune abordarea învățării cu ajutorul produselor 

informatice. Elementele de potenţialitate ale competenţei Optimizarea 

curriculum-ului prin utilizarea Tehnologiei informației în activitățile de 

învățare vor fi puse în evidență în contextul unor activități instructiv-educative 

desfășurate cu preșcolarii. În contextul intra-organizațional al Grădiniței cu 

Program Normal din comuna Burla, și a particularităților comunității locale, 

integrarea învăţării asistate de calculator vine în sprijinul respectului diversităţii 

şi multiculturalităţii, autonomiei învăţării, permiţând fiecărui preșcolar să 

lucreze în ritm propriu, ajutându-i și pe copii cu dificultăți în învățare, pe cei cu 

dizabilități nu numai pe ce capabili de performanță.  

775



De exemplu, a integra achiziții noi înseamnă a adapta transformând atât 

noua achiziţie, cât şi achiziţiile existente în funcţie de nevoile și cerințele 

preșcolarilor din grupul țintă. 

  Scopul: Facilitarea dezvoltării unor atitudini pozitive și abilități pentru 

cooperare în vederea soluționării situațiilor-problemă, apărute la nivel individual 

și/sau de grup, utilizând tehnologiile informaţionale  

  Obiective:  

O1: să identifice în viața reală o situație-problemă existentă la nivelul grupei; 

O2: să urmărească cu interes povestirea redată cu ajutorul mijloacelor audio-video; 

O3: să utilizeze informațiile din povestea-suport, conformându-se regulilor construite 

şi impuse de soft-ul educațional;  

O4: să participe activ la discuțiile dintr-un grup, ascultând și intervenind în 

conversație, exprimându-și și argumentându-și opinia; 

O5: să-și îmbunătățească modul de lucru (individual sau/şi în echipă), respectând 

reguli care-i ajută să colaboreze, să fie toleranți, să se simtă bine.  

  

Descrierea grupului țintă: 22 de preșcolari de la GPN Burla (5 – 6 ani), din grupa mare, 

dintre care 14 aparțin grupurilor vulnerabile.  
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Necesitatea aplicării în contextul şcolii ţintă: 

Aproximativ 20% dintre copiii de vârstă preșcolară din comuna Burla, de etnie rromă, nu 

frecventează grădinița, fapt ce conduce la creșterea numărului persoanelor predispuse la 

excluziunea socială. De asemenea, sărăcia, lipsa înțelegerii necesităților copilului din partea 

familiei, lipsa unui mediator în unitatea de învățământ determină frecventarea neregulată/ 

abandonarea grădiniței, efectul fiind vizibil dacă copilul este înscris la școală: nu este 

dezvoltat cognitiv, social și emoțional pentru a face față cerințelor școlare. În acest context, 

prin acest mini-proiect propun atât desfășurarea unor activități practice de inovare socială, 

cât și a unor activități instructiv-educative  menite creării și dezvoltării în grădiniță a unui 

mediu educaţional incluziv, care să asigurare egalitatea de șanse la o educaţie de calitate 

pentru toți copiii, eliminarea oricăror forme de discriminare, creșterea participării la 

învățământul preșcolar, în special pentru copiii care provin din familii dezavantajate, cei de 

etnie romă, și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii. Prin utilizarea tehnologiei 

informației, activitățile integrate din cadrul mini-proiectului prezintă elemente de 

atractivitate şi spectaculozitate, generează entuziasm, mobilizare voluntară, stimulează 

curiozitatea, au caracter aplicativ: propun copiilor sarcini de învățare ce se ierarhizează și 

sunt interdependente, îi implică în lucrul în echipă în a defini problema, a alege, a motiva, a 

argumenta soluții creative pentru rezolvarea ei. Această manieră inovativă de abordare a 

învăţării, bazată pe multidisciplinaritate și diferențiere, tipul de interacţiuni (cooperare, 

competiţie), sistemul de evaluare şi recompensare a efectuării sarcinilor, conduce la 

obținerea rezultatelor așteptate. 
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Exemple de activități care contribuie la promovarea 

educației pentru dezvoltare durabilă:  

„Lumea poveștilor și lumea noastră” – 
activitate integrată 

Modalitate de realizare: 

 - vizionare PPT „Ridichea uriașă”; 

 - repovestire cu ajutorul imaginilor; 

 - joc muzical: „Ridichea uriașă”, toți 
copiii cântă și bat din palme, imitând 
jocul personajelor din poveste; 

 reflexie asupra pașilor parcurși - 
Explozia stelară – pentru dezbaterea 
unor norme de conduită și 
compararea unor conduite observate 
și imaginate. 

„De-a biblioteca” -exersare asistată 
de calculator 

Modalitate de realizare: 

 

 Exersarea unor deprinderi, cu 
ajutorul soft-urilor educaționale 
„Călătorie misterioasă – Piticlic la 
Bibliotecă”:  Copilul colorează sau 
ajută personajele din poveşti să-şi 
găsescă drumul prin labirint, 
răspund la ghicitori sau rezolvă 
exerciţii de matematică. 

 După ce rezolvă toate sarcinile, 
lucrând în ritm propriu, copilul 
este lăudat, aplaudat și primește 
recompensă o medalie. 
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„Lumea e culoare”  

- dezvoltarea înclinațiilor, asistată 

de calculator 

„Suntem părinți responsabili” 

- dezvoltarea parteneriatului școală – familie  

Modalitate de realizare: 

Părinții au postat pe 
WhatsApp fotografii relevante 
pentru progresul comportamental 
al copiilor și au completat online 
un jurnal, în care au notat zilele 
în care au observat manifestarea 
unor atitudini și comportamente 
pozitive privind hărnicia, 
generozitatea, bucuria, prietenia 
(de exemplu: 1 iunie 2020: Andrei 
m-a ajutat să pun masa; mi-a spus 
că vrea să-i dăruiască vecinului 
nostru o jucărie). 

Modalitate de realizare: 

 Folosirea instrumentelor 

disponibile într-un program 

de grafică pentru a 

experimenta culori, forme și 

design; 

 Utilizarea unor tehnici de 

art-terapie (pictură, desen) 

pentru stimularea 

deschiderii copilului, a 

creativității, a exprimării 

libere și originale, creșterea 

stimei de sine și încrederea 

în sine. 
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Rezultate: 

Activitățile propuse 
  

 se fundamentează pe principiile educației incluzive: promovează nediscriminarea 
şi dezvoltarea educaţiei la orice nivel şi pentru oricine, dezvoltarea unui mediu 
educaţional prietenos, accesibil tuturor copiilor, în măsură să răspundă aşteptărilor 
şi cerinţelor tuturor beneficiarilor; individualizarea și abordarea inter/multidisciplinară 
a conținuturilor învățării, valorificarea diversităţii culturale, educarea tuturor copiilor 
în spiritul respectului şi toleranţei pentru colegii şi semenii lor, sprijinirea integrării, 
pentru asigurarea accesului la educaţie a fiecărui copil, fără nicio deosebire, 
excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, 
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, 
infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu 
care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
sau a drepturilor recunoscute de lege(Cf OG nr137/2000, Art. 2.1)  

și  
  

 

780



pun accent pe inovarea socială. Suportul metodic inovativ 
vizează, pe de-o parte, creșterea performanțelor școlare, 
reducerea părăsirii timpurii a școlii prin creșterea participării 
la educația timpurie a copiilor din grupul-țintă (toți provin din 
mediul rural, iar 64% - din comunități dezavantajate de etnie 
romă, aflați în situații de risc), și, pe de altă parte, atragerea 
resurselor suplimentare necesare școlii pentru obținerea unor 
rezultate școlare mai bune, promovarea oportunităților care 
vizează reîntoarcerea în sistemul de educație pentru 
completarea/ finalizarea studiilor a celor care au părăsit 
timpuriu școala și creșterii șanselor de participare la nivele 
superioare de educație. 
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Valoarea adăugată prin mini-proiect: 
 Activităţile propuse prin mini-proiect contribuie la: 

 -  combaterea discriminării şi asigurarea egalității de șanse, oferind 

tuturor copiilor din grupul țintă educație de calitate, un mediu 

educațional atractiv, deschis potențialului inovator al tehnologiei 

informației și comunicațiilor; 

- satisfacerea, cu ajutorul soft-urilor educaționale, a unei game 

largi de trebuințe (cognitive, perceptorii, motorii, de 

autoexprimare în plan comportamental) pentru fiecare copil din 

grupul țintă; 

- formarea de capacităţi bazate pe gândirea critică şi creativă, 

implicându-i direct în actul descoperirii, înţelegerii şi învăţării; 

- stimularea atitudinilor și comportamentelor pozitive ale tuturor 

copiilor din grupul țintă;  

 
782



 - formarea de capacităţi bazate pe gândirea critică şi creativă, implicându-i direct în 

actul descoperirii, înţelegerii şi învăţării; 

- stimularea atitudinilor și comportamentelor pozitive ale tuturor copiilor din grupul 

țintă;  

- favorizarea colaborării între toate categoriile de copii din grupul țintă în contexte 

sociale și emoționale de învățare noi;  

- transmiterea valorilor comune tuturor copiilor din grupul țintă: frăție, oportunități 

egale, respect de sine, respect pentru cei din jur, acceptarea diferențelor, prietenie 

adevărată, receptivitate la nou, ordine, disciplină, toleranță, necesare formării și 

dezvoltării abilităților interpersonale (capacitatea de comunicare, abilităţile ce ţin de 

lucrul în echipă); 

- sprijinirea și consilierea copiilor care au dificultăți de dezvoltare și/ sau de 

integrare în cadrul grupei de copii;  

- îmbunătățirea abilităților parentale în vederea dezvoltării unei relații pozitive cu 

copilul și a participării active, conștiente la educaţia timpurie a copilului;  
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Concluzie: 

 

      Digitalizarea activității de mentorat constituie un punct de plecare  

pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive a personalului didactic cu 

privire la utilitatea tehnologiilor digitale în mod conștient, rațional și  

eficient în activitatea didactică și pentru dezvoltarea competențelor 

profesionale necesare în societatea cunoașterii. 
 

  

Bibliografie: 

https://education.ec.europa.eu/ro/planul-de-actiune-pentru-educatia-digitala-2021-2027 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-

Rom%C3%A2niei-2030.pdf 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf 

 

https://www.euroed.ro/userfiles/MANUALUL%20MENTORULUI.pdf 

 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-

01aa75ed71a1.0011.01/DOC_1 
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Dezvoltarea gândirii laterale prin program de consiliere emoțională 

 
Prof. înv. preșc. Canciuc Gabriela – Otilia 

Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” Rădăuți – G.P.N. Nr.6  

 

Conceptul de „gândire laterală” a apărut in 1967 și presupune un proces susținut ce 
depășește tiparele limitative ale gândirii logice. Edward de Bono, fizician, filosof, psiholog, 
promotor al gândirii laterale, considera ca aceasta s-ar explica astfel: „Nu poți săpa o groapă noua 
adâncind o groapă mai veche”. Creativitatea, ce stă la baza acestei abordări,  este sursa unui tip de 
gândire cu o nouă perspectivă asupra felului în care funcționează propria minte și o uimitoare 
creștere a capacității, de a propune idei noi, de a găsi soluții și de obține rezultate pe măsură. 

Principiul esențial al gândirii laterale este acela că orice mod particular de a privi lucrurile 
reprezintă doar unul dintre nenumăratele moduri posibile. Gândirea laterala caută să exploreze 
celelalte moduri, restructurând și rearanjând informațiile disponibile. 

Gândirea laterală poate fi dezvoltată de la vârste mici, imaginația copiilor în a găsi soluții 
pentru o situație dată, întrece granițele gândirii verticale, si practicând-o îi ajută să-și lărgească 
orizontul de posibilități în găsirea rezultatului scontat. Un beneficiu secundar dar important in 
dezvoltarea acestora este creșterea abilității de a se adapta la mediu, integrând multiple variante 
de răspuns eficiente. Este important să înțeleagă scopul și să analizeze eficiența soluției date. 

Gândirea laterală semnifică un mod de a gândi care urmăreşte schimbări în percepţii, 
concepte şi idei prin utilizarea unor instrumente specifice. Gândirea creativă este o deprindere 
mentală pe care oricine poate să o achiziţioneze - dacă îşi doreşte. Instrumentele gândirii laterale 
pot fi învăţate, exersate şi folosite într-o manieră deliberată.După cum spune și Edward de Bono, 
autorul cărții Lateral Thinking, suntem obișnuiți să gândim tradițional, în tipare, iar ca să găsim 
soluții eficiente la problemele noastre trebuie să ieșim din tipare, să gândim creativ și să vedem 
lucrurile dintr-o nouă perspectivă (outsidethe box). La fel, Dana Goleman afirmă în cartea sa 
Emotional Intelligence că IQ-ul unei persoane contribuie cam cu 20% la factorii care determină 
reușita în viață. Astfel s-ar justifica de ce uneori o persoană cu un IQ mare se zbate din greu în 
viață în timp ce una cu un IQ modest se descurcă surprinzător de bine. Diferența constă cel mai 
adesea în capacitatea numită aici inteligența emoțională care include autocontrolul, zelul, 
perseverența și capacitatea de automotivare. 

Gândirea laterală vine ca o completare a gândirii verticale. Se ocupă cu generarea de idei 
noi și sparge barierele conceptuale ale ideilor vechi. Creierul nostru lucrează cu coduri, iar pentru 
a lucra corect are nevoie de tipare, şabloane și modele pe care și le construiește. La fel ca inteligența 
emoțională, gândirea laterală poate fi exersată și îmbunătățită prin diferite procedee. 
Educația primită astăzi în școli pune accentul pe litere și cifre însă pierde din vedere un factor 
important, predarea capacităților de a se descurca în viața. Una dintre aceste capacități este studiată 
de Daniel Goleman care afirmă că IQ-ul este o noțiune limitată a inteligenței desprinsă de 
adevăratele capacități și abilități ce contează în viață cum ar fi inteligența interpersonală, 
capacitatea de a-i înțelege pe ceilalți, ce anume îi motivează, cum lucrează sau cum se poate 
coopera cu ei. Goleman pune accentul pe empatie, capacitatea de a discerne și de a răspunde în 
modul cel mai nimerit la stările, temperamentele, motivațiile și dorințele altora, ceea ce oferă 
abilitatea de a cultiva relațiile și de a păstra prieteniile, de a rezolva conflicte și a face analize 
sociale.Gardner definește inteligența emoțională prin câțiva pași pe care oricine îi poate face: 
cunoașterea emoțiilor personale, gestionarea emoțiilor, motivarea de sine, recunoașterea emoțiilor 
în ceilalți și manipularea relațiilor.  
 
II. PREZENTAREA PROGRAMULUI  
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 Tema proiectului: Rolul gândirii laterale în dezvoltarea inteligenței emoțională  
 Scopul proiectului: formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, prin 

identificarea, înțelegerea şi exprimarea propriilor emoţii 
 Durata: 5 săptămâni  
 Resurse de timp: 50 de minute/ activitate 
 Grup țintă: preşcolarii din grupa mare 
 Competențe dezvoltate prin intermediul proiectului:  

COMPETENȚE GENERALE:  
• Dezvoltarea abilităților de management al emoțiilor  
• Exersarea abilităților de comunicare eficientă și empatică  
• Dezvoltarea de atitudini și valori prosociale 

Competențe specifice 
• Identificarea și exprimarea emoțiilor personale în diferite contexte 
• Managementul emoțiilor 
• Luarea unor decizii responsabile 
• Identificarea unor strategii de reglare a emoțiilor și comportamentelor personale 

pentru crearea unor relații bune cu cei din jur 
• Autoevaluarea abilităților socio-emoționale 

 Resursele proiectului: poveşti terapeutice, poezii, exerciții, chestionare, fişe de lucru  
 Strategii: învățarea experiențială, tehnica jocului de rol, clarificarea, reformularea, 

reflectarea, ascultarea activă, exercițiul de învățare;  imaginarea de situații, 
parafrazarea, sumarizarea 

 Evaluarea programului: observarea sistematică, portofoliul proiectului 
 Activități propuse: 

 
Sedința 1: „Grădina sentimentelor”    
Sedința 2: „Călătorie imaginară în Împărăția Emoțiilor”  
Sedința 3: „Universul emoțiilor”  
Sedința 4: „Emoții și reacții” 
Sedința 5: „Învățăm să spunem NU unei emoții negative – FURIA” 
 

 
 
 
 
 
 

Descrierea activităților 2 și 5 
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Activitatea 2: „Călătorie imaginară în Împărăția Emoțiilor”  
Scopul: Etichetarea corectă a emoțiilor; 

• Competențe dezvoltate:  
 Identificarea emoţiilorde bază (bucurie, tristețe, frică, furie), prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal; 
 Conştientizarea emoțiilor trăite; 
 Descrierea unor situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională; 
 Recunoaşterea câmpului lexical pentru diferite emoții experimentate; 
 Asociereatrăirilor emoţionale cu un anumit context. 

• Tipul activității: activitate de grup 
Materiale necesare: ghem de ață, poveste, jetoane, emoticoane 

Desfășurarea ședinței 

1.Introducere  Se propunejocul de intercunoștere și relaționare pozitivă „Ghemul călător” cu 
scopul de a conștientiza calitățile celor din jur, exprimare liberă în cadrul grupului  
Inițiatorul are în mână un ghem de ață colorată. El va oferi ghemul unui participant 
spunându-i de ce l-a ales: „te-am ales pentru ca ești un prieten bun, mă 
ajuți...sau...te-am ales pentru că te joci cu mine, tu știi jocuri frumoase...etc”. Cel 
ales prinde ața și oferă ghemul altui coleg spunându-i ce calități a remarcat la el, de 
ce îl apreciază. Fiecare participant va alege cel puțin un coleg, până ce ața va forma 
o rețea asemănătoare unei pânze de păianjen.  

Consilierul se asigură că toți participanții și-au reamintit 
regulile grupului, împarte câte un stimulent fiecărui 
participant pentru a încuraja participarea activă și 
respectarea tuturor regulilor grupului. 

2.Munca în grup  
Experienţa Reflecţia Conceptualizarea Acţiunea 
Copiii  sunt invitați într-o 
călătorie imaginară în Împărăția 
Emoțiilor. Primul, Ținutul 
Bucuriei le oferă o imagine de 
basm unde toate vietățile sunt 
vesele. Continuând călătoria, ei 
ajung în Ținutul Tristeții, unde 
se aud cântece triste  şi 
plânsete. Nici următorul ținut 
nu arată mai bine – natura 
dezlănțuită, țipetele  şi cearta au 
acaparat viața tuturor. Ultima 
oprire este în Ținutul Fricii 
unde nu staționăm foarte mult 
pentru că atmosfera e 

Preşcolarii trebuie să aleagă ținutul în 
care s-au simțit cel mai bine, 
argumentând opțiunea exprimată. 

Consilierul îi întreabă pe copii dacă s-au simțit 
vreodată: fericiți, nervoși, speriați, furioși, triști, 
mulțumiți, relaxați, în siguranță, cerându-le să 
împărtăşească 2-3 experiențe. Apoi, le explică că 
acestea sunt emoții normale pe care le trăiesc toți 
oamenii și că ele se pot exprima în diferite moduri: 
prin vorbe sau cu ajutorul corpului (expresia feței-
mimică, gesturi, poziția corpului).  Se va iniția o 
discuție privind deosebirile dintre cele patru ținuturi pe 
care le-au vizitat. Găsirea unor situații din viața reală, 
experimentate de cei mici, asemănătoare elementelor 
întâlnite în timpul călătoriei.  
Copiilor li se prezintă diferite situații-problemă, ei 
având ca  sarcină să verbalizeze emoția trăită,iar apoi 
să o mimeze. Ei trebuie să identifice propriile trăiri 

Copiii, împărțiți în patru 
grupe, vor realiza cu 
ajutorul consilierului o 
hartă a Împărăției 
Emoțiilor şi a ținuturilor 
sale folosind Metoda 
cadranelor si Metoda 
Ciorchinele. Preşcolarii 
vor alege cuvintele-surori 
pentru a defini aceeaşi 
emoție.(anexă) 
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Activitatea 5: „Învățăm să spunem NU unei emoții negative – FURIA” 

• Scopul: reducerea manifestărilor de furie 
• Competențe dezvoltate:  

 Identificarea unor forme diferite de violență  
 Abordarea și rezolvarea unor situații-problemă asumându-și diferite roluri 
 Dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală și rezolvarea unor conflicte 
 Identificarea unor strategii de prevenire și combatere a furiei 

• Tipul activității: activitate de grup 
• Materiale necesare: jetoane, markere, siluete animale 

 
 
 
 

apăsătoare şi sumbră. Ne 
întoarcem acasă cu fotografiile 
realizate în timpul călătoriei. 

emoționale și consecințele reacțiilor emoționale 
conștientizând că două persoane pot avea reacții 
diferite în aceeași situație. 
Situații prezentate: 
- Un coleg îți distruge construcția. 
- Un copil te ajută să-ți legi şiretul. 
- În toiul nopții a început să tune şi să fulgere. 
-Un câine necunoscut se îndreaptă spre tine. 
-Te cerți cu un prieten. 
-Câștigi la un concurs. 
-Părinții pleacă fără tine la cumpărături. 
-Colegii nu te acceptă în jocul lor. 
-Prietenul tău te-a mințit. 
- Mama nu ți-a cumpărat jucăria dorită. 
- Un necunoscut bate la uşă când eşti singur acasă. 
- S-a închis grădinița din cauza pandemiei. 

3.Încheiere Evaluare: 
Se cere copiilor să reflecteze asupra a ceea ce au făcut/învățat pe parcursul ședinței.  
După terminarea activității, Norul Bucuriene oferă o minge-surpriză. 
Fiecare copil aruncă mingea către un colegprovocându-l să împărtăşească cum s-a simțit la activitate.Se fac aprecieri verbale 
individuale și colective asupra modului de lucru și a participării la activitate. Se evidențiază cât de important este să 
recunoaștem, să denumim și să exprimăm propriile trăiri sufletești, pentru a comunica cât mai eficient 
cu ceilalți,  pentru a înțelege și a fi înțeles.Copiii vor primi un ecuson cu  Norul Bucurie pentru 
participarea activă, drept recompensă. 
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Desfășurarea ședinței 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Introducere  Consilierul prezintă tema si obiectivele întâlnirii, se stabilesc regulile de grup 
care urmează să fie respectate pe parcursul activității. 
Spargerea gheții:  Copiilor li se prezintă jocul „Cartea mea de vizită” cu scopul 
cunoașterii, autocunoașterii și autocaracterizării. Fiecare copil primeşte câte o 
foaie de dimensiunea unei cărţi de vizită. Pe ea i se cere să realizeze un desen 
reprezentativ pentru el. La finalul activităţii fiecare copil îşi prezintă ecusonul 
în faţa colegilor. 

Consilierul se asigură că toți participanții și-au reamintit 
regulile grupului, împarte câte un stimulent fiecărui 
participant pentru a încuraja participarea activă și 
respectarea tuturor regulilor grupului. 

2.Munca în grup  
Experienţa Reflecţia Conceptualizarea Acţiunea 
Se prezintă copiilor trei siluete de 
animale: broască țestoasă, leu și 
bufniță. Se atribuie fiecărui animal o 
caracterizare în funcție de modul în 
care acționează în situații problematice, 
dar și atitudinea pe care o au în raport 
cu cei din jur. (anexă) Copiii,  
organizați în trei grupe, extrag o siluetă 
de animal. Fiecare grupă va primi un 
bilețel pe care este notată o situație-
problemă (acte de furie care au loc în 
grădiniță, parc etc.) sau alte cazuri ce 
surprind acte de furie. Sarcina lor este 
de a rezolva situația respectivă din 
perspectiva animalului pe care îl 
reprezintă.  

Copiii vor alege, obiectiv, animalul care a 
rezolvat cel mai bine cazul prezentat. Se va 
argumenta alegerea făcută. După ce a fost 
desemnat animalul câștigător - bufnița, cea 
mai inteligentă si rațională va rezolva eficient 
cazurile de furie prezentate inițial din punctul 
de vedere al țestoasei și al leului, punct de 
vedere care nu a fost agreat de copii.  

Fiecare grup își va alege un reprezentant care să 
prezinte cazul și soluțiile adoptate pentru 
rezolvarea situației, precum și strategiile de 
prevenire propuse. Concluziile fiecărui grup vor fi 
notate de consilier pe flipchart.  

Fiecare copil va primi 
o fișă „Stările mele de 
furie” și va completa 
rubricile cu ajutorul 
consilierului (anexă).  
Pentru a fi sigur de 
sinceritatea fiecărui 
copil în cadrul acestui 
exercițiu de 
introspecție și 
conștientizare a 
propriilor acțiuni, 
fișele vor fi completate 
în echipă de doi: 
consilier-copil. 

3.Încheiere Evaluare: 
Se vor analiza răspunsurile și argumentele copiilor în abordarea situațiilor problemă. 
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ANEXE 

Împărăţia Emoţiilor 
A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. Ajungem în Ţinutul 

Bucuriei. În Ţinutul Bucuriei, soarele străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut are doar două 
anotimpuri: primăvara şi vara. Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai frumoasă decât cealaltă, 
fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se aude ciripitul păsărelelor, dar şi strigăte de bucurie. Atât stăpâna 
acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul vesele... nu renunţă la chipul şi zâmbetul 
lor luminos nici măcar atunci când lucrurile nu se întâmplă aşa cum ar dori ele.  
 Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut al anotimpului 
toamna; un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă foarte mult şi este foarte frig. 
Din pădurile acestui ţinut se aud cântece triste şi uneori plânsete. Vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul 
triste. La fel şi stăpâna acestui ţinut. Chipul ei este tot timpul trist, iar ochii înlăcrimaţi. 

Ne continuăm călătoria imaginară şi ajungem în Ţinutul Furiei. Ţinutul Furiei este un ţinut în care natura 
se dezlănţuie: vântul bate cu o viteză foarte mare, tunetele bubuie cu putere, fulgerele luminează cerul ca un foc 
de artificii, plouă foarte mult. Atât Furia, stăpâna acestui ţinut, cât şi vieţuitoarele de aici sunt tot timpul furioase: 
ţipă, se ceartă, plâng... 

Dar ce se observă în depărtare? Un iepuraş se ascunde speriat după o tufă, iar inima îi bate atât de tare 
încât se aude până la urechile noastre. Am vrea să îl ajutăm, dar acesta o ia la fugă pierzându-se în desişul unei 
păduri întunecate. Cine ştie ce s-a întâmplat cu fricosul? Am părăsit Ţinutul Fricii pentru că liniştea desăvârşită 
ne dădea fiori. 
 Deoarece soarele este către asfinţit şi începe să se lase seara, ne întoarcem acasă. 
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Recunoaşteți cele patru ținuturi pe care le-am explorat în timpul călătoriei noaste în Împărăția 
Emoțiilor? Îmi veți fi de mare ajutor să aşez corect fotografiile pe care le-am realizat  în cele patru 
secțiuni ale albumului nostru de călătorie.  
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BUFNITA 
Când bufnița se enervează, se îndepărtează puțin de 

situație schimbând locul pe o altă ramură de copac, 

analizează situația și se  gândește la posibile soluții. 
Iar când s-a liniștit și relaxat, revine să vorbească 

și să încerce să rezolve lucrurile. 
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„DE VORBĂ CU MINE” 
                                          -proiect de consiliere- 

 
 

Prof. înv. primar Levițchi Angelica-Nicoleta  
Șc. Gimn. Dr. Simion și Metzia Hîj Volovăț 

 
                    „Iată care e taina mea:Limpede nu vezi decât cu inima.Ochii nu pot să pătrundă în   
taina lucrurilor.” 

(Antoine de Saint-Exupery) 
 

I. INTRODUCERE 
 
Ca şi matematica sau cititul, viaţa emoţională este un domeniu care poate fi abordat cu măiestrie şi 

care se bazează pe un set specific de abilităţi. Deosebirea între o persoană care înfloreşte pe parcursul vieţii 
şi una care eşuează, deşi sunt de acelaşi nivel de inteligenţă academică este inteligenţa emoţională - acea 
meta-abilitate care determină cât de bine sunt folosite toate abilităţile de care dispunem, inclusiv intelectul. 
Sunt multe dovezi care conduc la ideea că persoanele capabile din punct de vedere emoţional – care îşi 
cunosc şi gestionează bine emoţiile, care pot citi şi face faţă emoţiilor altora – sunt avantaje în orice domeniu 
de viaţă. Încurajând copiii să-şi dezvolte o gamă largă de abilităţi pe care se vor baza apoi în viaţa adultă, 
şcoala ar furniza o educaţie a competenţelor de viaţă. 

Mulți  psihologi - între care E.L.Thorndike, H.Gardner, P.Solovey, au concluzionat că IQ, care se 
referea la o bandă îngustă de abilităţi lingvistice şi matematice, nu garantează în mod direct nici măcar 
succesul în clasă şi cu atât mai puţin în viaţă. A fost tratată o perspectivă mai detaliată a inteligenței în 
experimentarea de a reinventa, redefini noțiunea din punctul de vedere al abilităților necesare  să înlesnească 
succesul în viață. Așadar, inteligența emoțională include abilități ce pot fi grupate în cinci domenii 
principale: 
1. Cunoaşterea emoţiilor - recunoaşterea unei emoţii când se produce – este un element esențial al 
inteligenţei emoţionale. Incapacitatea de a recunoaşte propriile noastre emoții, sentimente ne aruncă pradă 
lor. Persoanele mai sigure pe propriile emoții, sentimente îşi pot dirija viaţa mai bine pentru că ştiu mai 
bine ce simt despre anumite hotărâri. 
2. Gestionarea emoţiilor - așa încât să fie cele mai adecvate (unei situaţii, persoane) această abilitate se 
bazează pe autocunoaştere şi se referă la capacitatea de a se calma, de revenire la starea de echilibru. 
Persoanele lipsite de această abilitate sunt într-o permanentă luptă cu sentimente de anxietate, depresie şi 
sunt incapabili să se redreseze repede după un eşec.  
3. Automotivarea - este imperios de important să pui emoţiile în slujba unui ţel. Autocontrolul emoţional 
– amânarea recompensei, înăbuşirea impulsurilor, capacitatea de a te pune « în priză »- duce la realizări 
remarcabile în orice domeniu. 
 4. Identificarea emoţiilor la alţii - empatia este abilitatea care se bazează pe autocunoaştere şi este 
fundamentală pentru abilităţi de relaţionare. Persoanele racordate la semnalele sociale subtile care indică 
de ce anume au nevoie sau vor alţii sunt buni în profesiuni care se bazează pe relaţii cu oamenii(profesor, 
administraţie etc.)  
5. Stabilirea relaţiilor - o corectă recunoaştere a emoţiilor la alţii facilitează interrelaţia cu alţii. 
Capacitățile emoționale înseamnă și conștientizarea de sine, identificarea, exprimarea și stăpânirea 
sentimentelor, controlul asupra impulsurilor, și amânarea recompenselor, stăpânirea stresului și a anxietății. 
O capacitate fundamentală  în controlul impulsului ar fi cunoașterea diferenței dintre sentimente și acțiuni 
și învățarea de a lua hotărâri emoționale mai bune, prin controlul impulsurilor, prin  identificarea și alegerea 
reacțiilor alternative și intuirea consecințelor înainte de a reacționa. Multe dintre competențe sunt 
interpersonale: receptarea indiciilor sociale și emoționale, ascultarea atentă, capacitatea de a face față  
influențelor negative, tratarea lucrurilor din punctul altora de vedere și înțelegerea comportamentului 
acceptabil într-o anumită situație.  

Dezvoltarea emoțională  în timpul școlarității le va oferi elevilor, în viitor, o oportunitate  de  
adaptare la cerinţele mereu în transformare ale societǎţii. Prin exerciții şi jocuri de dezvoltare a capacităților 
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emoţionale copiii au şansa de îmbunǎtățire a abilitǎţilor de gândire criticǎ şi optimizare a sentimentului de 
autoeficacitate, 
 
 
II. PREZENTAREA PROGRAMULUI 
 
• Tema proiectului: stimularea și activarea inteligenței emoționale  
• Scopul proiectul: Dezvoltarea capacităților emoționale:conștientizarea de sine, identificarea, 
exprimarea și stăpânirea sentimentelor, controlul asupra impulsurilor 
• Durata: 5săptămâni 
• Resurse de timp: 50 deminute/activitate 
• Grup țintă: elevii de 9 / 10 ani  
• Competențe dezvoltate prin intermediulproiectului: 
- creșterea capacității de conștientizare a propriilor emoţii şi sentimente  
- identificarea gândurilor și credințelor care pot activa teama de respingere și efectele acestora asupra 
calității vieții 
- creșterea capacității de a gestiona situațiile care generează emoții negative 
- dezvoltarea abilității de aplicare a acceptării necondiționate în interacțiunile cu semenii 
- creșterea capacității de adaptare a comportamentului în direcția respectării normelor  sociale, de  
comportament, de securitate personală și colectivă 
- dezvoltarea capacităților social-afective, a potenţialului psihologic şi aptitudinal pe baza  
experiențelor trăite
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•Resursele proiectului: povești terapeutice, jocuri, exerciții, fișe de lucru 
 
• Activitățipropuse: 
 
Ședința 1: „Universul emoțiilor” 
Ședința 2: „Emoții și reacții” 
Ședința 3: „Gândul – făuritorul realității” 
Ședința 4: „Sunt unic și valoros” 
Ședința 5: „ Resursele succesului” 
 
III. ACTIVITAȚI PROPUSE 
 

ȘEDINȚA 1 
 
TITLUL: „Universul emoțiilor” 
SCOPUL: dezvoltarea capacității de cunoaștere și autocunoaștere 
COMPETENȚE DEZVOLTATE: 
- recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi 
- dezvoltarea capacității de a demonstra cunoașterea însușirilor proprii 
- formarea  atitudinilor și comportamentului prin cunoașterea emoțiilor pe care le trăim și le exprimăm 
în relațiile cu cei din jur 
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate degrup 
MATERIALE NECESARE: bomboane, foi, foarfece, culori, laptop, videoproiector, minge 
DESCRIEREAACTIVITĂȚII: 
I. INTRODUCERE:Se prezintă scopul  și obiectivele activitățiiprezente a proiectului.Copiii sunt 
invitați să se prezinte pe rând și în același timp să se îndulcească cu bomboane multicolore pline de 
semnificații: bomboane  roșii – lucruri care te entuziasmează / te energizează, bomboane  verzi – 
lucruri care te enervează/te înfurie, bomboane galbene– lucruri care te fac fericit, bomboane  violete – 
lucruri care te fac să visezi,  bomboane  albastre – lucruri care te destind,  bomboane portocalii – 
lucruri care te întristează– toate fiind pretexte de prezentare a evantaiului  emoțiilor și introducerea în 
descifrarea „ABC-ului  emoțiilor.  
II. MUNCA ÎN GRUP 
1.EXPERIENȚA CONCRETĂSe prezintă exercițiul – joc ce urmează a fi desfășurat „Tălpițele 
noastre suntem noi”.Într-o atmosferă de destindere, într-un cadru provocator, favorabil de exprimare 
liberă li se propune copiilor să pășească lent, în ritm muzical după indicații: pe vârfuri, pe partea 
interioară/ exterioară a labei piciorului, pe călcâie, pe toată talpa piciorului și vor fi întrebați de fiecare 
dată ce au simțit tălpițele lor și ce amintiri au declanșat senzațiile avute. După oprirea mișcărilor de 
dans fiecare își va contura și decupa forma tălpii pe care o va colora și va desena pe ea ceva 
reprezentativ pentru starea din timpul dansului. Fiecare va contribui la crearea unuidrum altălpițelor- 
„Tălpițele noastre suntem noi”, așezându-și propria tălpiță în funcție de coordonatelespațiale dorite. 
2. REFLECȚIACopiii care vor dori își vor recunoaște și arăta tălpițele lor,  argumentândalegerea 
locului pe traseul drumului ( apropierea / depărtarea / direcția față de celelalte tălpiți ) și ce reprezintă 
tălpița prin desenul, culorile, simbolurile create. 
3.CONCEPTUALIZAREAElevii descoperă că emoțiile sunt firești, însoțesc manifestările lor, 
exprimându-se printr-o sumă de expresii emoționalece conțin mimica și pantonimica, 
comportamentele.  Este normal să experimenteze o varietate de emoții, să vorbească despre ele 
utilizând cuvinte, expresii ce denumesc stări emoţionale. Emoțiile ne pun în acord cu noi înșine și cu 
mediul. 
4. ACȚIUNEAPrintr-un joc de imaginație elevii se pregătesc pentru o excursie și sunt puși în situația 
de a alege și lua în rucsac emoțiile dorite din lista dată. (Anexa 1) Anunțându-se începerea  călătoriei, 
fiecare excursionist va alege din rucsacul său emoția cea mai potrivită situațiilor date și va nota pe fișa 
de lucru alegerile făcute, comparându-le apoi cu ale colegului de bancă. (Anexa 2) 
5. ÎNCHEIEREAElevii vor urmări un scurt videoclip despre emoțiile de bază și specificul acestora 
https://www.youtube.com/watch?v=Im1blfeluX4  Apare Emoționel care drept mulțumire le aduce în 
dar o minge surpriză pe care fiecare o va rostogoli spunându-i cum s-a simțit la activitate. Se subliniază 
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importanța recunoașterii, denumirii și exprimării propriilor trăiri sufletești în comunicarea cu ceilalți 
pentru a înțelege și a fi înțeleși. 

TEMA PENTRUACASĂ: Sesolicită elevilor să realizeze,, Harta emoțiilor din viața mea”, prin 
decuparea și lipirea de imagini, prin folosirea cuvintelor, simbolurilor, prin asocierea emoțiilor cu 
diverse desene, culori, forme de relief. 
 

ȘEDINȚA 2 
 
TITLUL: „Emoții și reacții” 
SCOPUL:dezvoltareacapacității  de implicare empatică în emoțiile celorlalți și de reglare a propriilor 
emoții in diferite situații sociale, pentru  minimalizarea efectelor nesănătoase ale emoțiilor negative și 
pentru  împărtășirea  emoțiilor pozitive cu ceilalți 
 
COMPETENȚE DEZVOLTATE: 
-identificarea reacțiilor comportamentale asociate emoțiilor 
- analizarea expresiilor emoționale în funcție de starea și comportamentul propriu 
- perceperea/diferențierea emoțiilor cu impact pozitiv și negativ asupra vieții fiecăruia 
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate degrup 
MATERIALE NECESARE:  
DESCRIEREAACTIVITĂȚII: 
I. INTRODUCERE:Se prezintă scopul  și obiectivele activității prezente a proiectului.  Elevii care 
doresc  vor prezenta tema realizată  ,, Harta emoțiilor din viața mea”.  
II. MUNCA ÎN GRUP 
1. EXPERIENȚA CONCRETĂLi se propune elevilor vizionarea secvenței de film ,,Întors pe dos”.  
2. REFLECȚIACopiii sunt dirijați în relatarea acțiunii, în prezentarea  personajelor cu care au făcut 
cunoștință: fetița Riley Andersan de 11 ani și emoțiile care colaborează în cetățuia centrală din mintea 
ei: 
Bucuria,Tristețea, Frica, Dezgustul și Furia. Prima emoție apărută în mintea lui Riley, când s-a născut 
a fost Bucuria, care își dorea ca fetița să aibă o viață fericită. Nu după mult timp, pe când Riley se afla 
într-o perioadă mai dificilă din viața ei, fiind nevoită să se mute în alt oraș, Bucuria  constată că trebuie 
să se înfrunte cu alte emoții ce doresc să o înlocuiască la panoul de comandă și totuși își dă seama că 
fiecare are rolul său bine fixat, cu excepția Tristeții căreia nu-i vede rostul. Călătoria în tovărășia  celor 
cinci emoţii nu este numai în  mintea lui Riley, ci şi a părinţilor săi. Așadar se asistă la „certa“ dintre 
Furia din capul unui copil cu Furia din capul tatălui  și la haosul produs  de preluarea controlului de 
către Bucurie atunci când, de fapt ar fi treaba Tristeţii. Ilustrarea emoțiilor e simbolizată prin  obiecte 
reale: Bucuria - o stea, Tristeţea  - o lacrimă, Furia - o cărămidă, Frica - un nerv, Mânia – o flacără, 
Dezgustul - un broccoli, fiecare având rolul său Bucuria de a o face fericită, Frica de a o proteja, Furia 
de a avea grijă să i se facă dreptate, Dezgustul de a avea grijă să nu fie otrăvită (nici fizic, nici social), 
iar Tristeţea însă… nu are un rol sigur al ei fiind ignorată de celelalte emoţii. Întreaga animație este 
construită în jurul Emoțiilor – ele sunt cele care conduc. Surprinzător a fost  Bing Bong, prietenul 
imaginar al lui Riley, în forma unui elefănţel roz. El le conduce pe Bucurie şi Tristeţe în călătoria lor 
către „panoul principal”.  Interesante sunt și trenul gândirii numit „Gândire abstractă” şi „fabrica de 
vise” și subconștientul lui Riley, unde sunt ținute sub pază amintirile terifiante. 
3. CONCEPTUALIZAREA Cu toții am trecut printr-o perioada de schimbare majoră ce ne-a 
influențat destul de puternic si ne-am manifestat poate uimitor atât față de noi cât și față de cei din 
jur. Dar ne-am întrebat vreodată oare cum aceste reacții pe care le avem se nasc? Din animația „Întors 
pe Dos” aflăm cum cele 5 emoții în jurul cărora gravităm zi de zi stau la sfat si decid ce simțim.  
Trebuie să controlăm felul în care acționăm pentru a alege cum să ne simțim.Empatizând cu personajele 
și circumstanțele prin care trec, elevii vor analiza la rândul lor, situații și dispoziții, adică ce produce 
această ,,întoarcere pe dos” și de ce e bine să rezervăm mai mult loc bucuriei decât furiei, dezgustului 
sau fricii. 
4. ACȚIUNEAI se distribuie fiecărui elev câte o pungă de hârtie și fâșii de hârtie.  Pe foaia  de hârtie  
vor scrie un sentiment pe care l-au simțit și nu l-au spus nimănui, vor nota emoția respectivă și vor 
introduce  fâșia în pungă, apoi pe exteriorul pungii vor scrie exemple de emoții pe care le-au simțit și 
nu le-au ascuns. Vor observa că emoțiile interiorizate sunt emoții negative, iar cele împărtășite celorlalți 
sunt emoții pozitive și se va discuta despre reacțiile 
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5. ÎNCHEIEREASe propune un exercițiu de relaxare. Copiii  închid ochii și imaginându-și că sunt 
împreună cu Riley mimează rostind ,,Suntem la duș, apa ne spală corpul de furie, teamă, ne spală capul, 
trunchiul..., acum suntem curați, deschidem ochii și adunăm emoțiile negative și le aruncăm la coșul 
de gunoi. Trecem prin poarta fericirii, ajungem în poiană unde toată lumea este veselă, cântă, 
dansează”. 

TEMA PENTRUACASĂ: Se prezintă diferite situații-problemă, elevii având sarcina de a mima 
emoția corespunzătoare. Ei trebuie să identifice propriile trăiri emoționale și consecințele reacțiilor 
emoționale conștientizând că două persoane pot avea reacții diferite în aceeași situație. ( Anexa 4) 
ȘEDINȚA 3 

 
TITLUL: „Gândul – făuritorul realității” 
SCOPUL: înțelegerea influenței gândurilor / convingerilor asupra  emoțiilor și comportamentelor în 
vederea dezvoltării autocontrolului emoțional 
COMPETENȚE DEZVOLTATE: 
- dezvoltarea gândirii pozitive în situația existenței unor stimuli emoționali negativi 
- dezvoltarea strategiilor de coping de a face față fricilor normale 
-dezvoltarea atitudinii de autoacceptare 
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate degrup 
MATERIALE NECESARE:laptop, videoproiector, fișe de lucru 
DESCRIEREAACTIVITĂȚII: 
I. INTRODUCERE:Se prezintă scopul  și obiectivele activității prezente a proiectului.  Elevii care 
doresc  vor prezenta tema cu consemnările propriilor trăiri / reacții emoționale   
II. MUNCA ÎN GRUP  
1. EXPERIENȚA CONCRETĂ Copiii audiază povestea ,,Noua prietenă a lui Wilfrid” 
https://soundcloud.com/ada-petre/noua-prietena-a-lui-wilfrid-promo /( Anexa 5) 
2. REFLECȚIACopiii sunt dirijați în relatarea acțiunii, în prezentarea  personajelor cu care au făcut 
cunoștință: șoriceii  familiilor Morley și Montgomery care mergeau la aceeași Școală Primară 
Bușteanul Scobit. Sugestivă pentru descoperirea semnificațiilor textului este diferența dintre aceste 
familii pe care autorul o abordează într-un mod original cu scopul de a evidenția că modul în care 
gândesc personajele le influențează starea și comportamentul. Astfel, șoricelul Wilfrid, cu toate că este 
un șoricel isteț, care învață bine simțea că niciodată nu va fi apreciat și niciodată nu va avea prieteni 
trebuind să trăiască pentru totdeauna singur, învinovățindu-se de  rușinea ce o ducea din cauza sărăciei.  
Mereu  era tristși plângea gândind că el nu poate fi la fel ca ceilalți șoricei ce aveau ghiozdane adevărate 
și umbrelă. De multe ori mergea cu capul în jos, se ascundea și își dorea să fie invizibil decât să suporte 
râsul și batjocora celorlalți șoricei. Când s-a întâlnit cu Zâna și-a dat seama că poate avea și prieteni. 
3. CONCEPTUALIZAREA Se citește fragmentul care redau gândurile / convingerile și emoțiile 
șoricelului Wilfrid:,,Wilfrid se simți rușinat că nu avea un ghiozdan adevărat și o umbrelă și trebuia 
săstea adăpostit până va trece ploaia. Își lăsă capul în jos și începu să plângă. Era atât de trist, 
încât ar fi vrut să devină invizibil. Se gândea că nimeni nu-l apreciază, datorită faptului căera mai 
sărăcuț , că nu va avea niciodată prieteni și va fi nevoit să trăiască singur o viațăîntreagă.” 
Elevii vor fi antrenați în discuții inițiate de întrebări precum: dacă li s-a întâmplat ca cineva să râdă 
vreodată de ei / dacă atunci s-au simțit la fel de triști ca și Wilfrid / dacă șoricelul s-ar fi gândit la 
calitățile sale ( învăța bine, era prietenos) tot s-ar mai fi simțit trist. – Cu toate acestea, Zâna s-a 
împrietenit repede cu Wilfrid neținând cont că nu are un ghiozdan adevărat sau o umbrelă doar a lui și 
împreună s-au simțit bine ca doi vechi prieteni / dacă în loc să se gândească la starea lui materială, s-
ar fi gândit la calitățile sale, nu ar mai fi fost trist, rușinat, ci ar fi avut prieteni empatici. 
                Pornind de la situația prezentată, elevii vor nota pe silueta șoricelului Wilfrid de pe flipchard 
consecințele emotivării, a temerii de respingere: emotivitate / sfială / înroșirea feței / încordarea /  
tremurături incontrolabile / nervozitate / agitație / neliniște / îngrijorare și vor întocmi o listă de metode 
de a reglare a emoțiilor negative: conștientizarea problemei, acționarea asupra emoțiilor, acționarea 
asupra gândurilor. 
4. ACȚIUNEALi se propune elevilor să devenim prietenii lui Wilfrid și să ne gândim să  găsim soluții 
pentru  rezolvarea problemei cu care el se confruntă. Wilfrid – mascota șoricel este adusă  alături de 
copii. Apelându-se la ei să-l înveselească, vor formula motive pentru care ar trebui să gândească pozitiv 
și să fie fericit.Cel mai mult contează că ai o familie care te iubește.În familia voastră știți să vă ajutați 
unul pe altul și vă împărțiți între voi lucrurileEști un șoricel deștept. …..  
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5. ÎNCHEIEREAActivitatea se încheie apreciind răspunsurile / argumentele copiilor care au reușit să-
l înveselească pe șoricelul Wilfrim fiecare primind din buzunărelul mascotei câte un emoticon vesel. 

TEMA PENTRUACASĂ: Imaginându-vă că șoricelul Wilfrim ține seama de argumentele sugerate 
de voi pentru a se înveseli, redactați în scris o scrisoare de mulțumire din partea lui, în care istorisește 
despre schimbarea emoțiilor sale.  
 

ȘEDINȚA 4 
 
TITLUL: „Sunt unic și valoros” 
SCOPUL: dezvoltarea unei gândiri pozitive înţelegând că, numai pentru simplul fapt că oamenii sunt 
diferiţi  nu înseamnă că oamenii sunt mai buni sau mai răi 
COMPETENȚE DEZVOLTATE: 
- identificarea elementelor definitorii ale propriei personalităţi  
- aprecierea unicităţii fiecăruia ca persoană unică şi valoroasă 
- formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi colegi prin asumarea calităţilor şi defectelor, a unei 
comunicări pozitive, responsabile în cadrul grupului 
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate degrup 
MATERIALE NECESARE: laptop, videoproiector, fișe de lucru 
DESCRIEREAACTIVITĂȚII: 
I. INTRODUCERE:Se prezintă scopul  și obiectivele activității prezente a proiectului.  Elevii care 
doresc  vor prezenta tema citind scrisorile redactate din partea șoricelului  Wilfrim 
II. MUNCA ÎN GRUP  
1. EXPERIENȚA CONCRETĂ Elevii vor fi anunțați că se caută voluntari pentru inițierea unor jocuri 
de rol, fiind premiate rolurile interpretate cel mai convingător. Pe scena realizată se vor afla două 
scaune așezate față în față. Fiecare voluntar va primi câte două roluri opuse trebuind să prezinte un 
dialog între cele două personaje, apoi întrând pe rând în pielea fiecăruia, odată cu schimbarea rolului 
se va muta alternativ pe câte un scaun. Deci același actor va juca rolul a două personaje cu opinii 
diferite despre o situație dată tocmai pentru evidenția însemnătatea experimentării.  
2. REFLECȚIALa sfârşitul exerciţiului voluntarii vor explica cum s-a simţit fiecare în rolul 
interpretat, în care rol s-a simțit  mai aproape de persoana lui şi cât de dificil i-a fost să joace rolul 
personajului cu care nu prea era în acord.  
3. CONCEPTUALIZAREA Elevii vor înțelege diferenţele dintre oameni, faptul că nu suntem la fel, 
fiecare fiind o individualitate care se confruntă cu probleme diferite şi poate avea opinii  proprii. Însă 
pentru a trăi într-o societate funcţională este nevoie de toleranţă şi empatie pentru a ne înţelege mai 
bine unii pe ceilalţi. 
4. ACȚIUNEACopiii sunt rugați să bifeze cuvintele care ii descriu cel mai bine, răspunzând la 
enunțurile propuse în fișa (Anexa ), de tipul:  
   Eu sunt……… 

Ceilalți (colegii / unii colegi cred) despre mine ca eu sunt……. Eu as vrea sa fiu….. 
Li se sugerează copiilor să prezinte pe colegul de bancă, la persoana I (exemplu: Numele meu 

e Alex. Eu sunt…. Mie imi place….. Aș vrea….). Fiecare dintre copii încearcă să urmărească ce 
calități / defecte de pe fișa lor au fost cunoscute de către colegul de bancă. 
Se poartă discuții  pe marginea fișei completate ( întrebări inspirate din  ,,Fereastra lui Johari: - 
Anexa ): 
Ce calități / defecte am recunoscut – atât eu, cât și ceilalți? 
Ce calități / defecte au recunoscut la mine colegii, iar eu nu le-am sesizat? 
Ce calități / defecte am, iar ceilalți nu le știu? 
Ce aș vrea să mai știu despre mine, deoarece nu știu tot și nu am aflat de la ceilalți? 

5. ÎNCHEIEREAFiecare elev va completa o fișă cu puncte tari, puncte slabe. Se vor citi câteva fișe, 
în scopul  stabilirii oportunităților și amenințărilor. 

TEMA PENTRUACASĂ: Fiecare copil va crea ,,Steaua personală a valorilor” adăugând: 
- un lucru pozitiv care te caracterizează / un motiv pentru care te apreciazăcolegii/profesorii / 

un lucru de care eștimândru / ă / un lucru pe care îl aduci într-o prietenie / un obiectiv înviitor / un lucru 
pe care ai dori să-l schimbi latine. 
 

ȘEDINȚA 5 
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TITLUL: „ Resursele succesului” 
SCOPUL: dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere/ intercunoaştere şi atitudinii pozitive faţă de sine 
COMPETENȚE DEZVOLTATE: 
- cunoașterea sensului conceptelor de: imagine de sine, stimă de sine 
- recunoașterea caracteristicilor copilului cu o stimă de sine pozitivă/cu o stimă de sine scăzută  
- identificarea modalităţilor de dezvoltare a imaginii de sine 
- dezvoltarea stimei de sine   
TIPUL ACTIVITĂȚII: activitate degrup 
MATERIALE NECESARE: foi de hârtie, culori, flipchard, fișe de lucru 
DESCRIEREAACTIVITĂȚII: 
I. INTRODUCERE:Se prezintă scopul  și obiectivele activității prezente a proiectului.  Elevii care 
doresc  vor prezenta cum și-au conceput ,,Steaua personală a valorilor” 
II. MUNCA ÎN GRUP  
1. EXPERIENȚA CONCRETĂ Se citește povestioara cu tâlc (Anexa 7) Li se  propune elevilor să-
și „şteargă ochelarii” pentru a se privi pe sine şi pe colegii săi. Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5 şi 
primesc câte o foaie A4 şi creioane colorate. Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, 
pe care îşi va trece numele. Pe degetul mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însuşiri 
morale; de ex.: generos, inteligent, simpatic, talentat etc.) și unul sau mai multe comportamente. 
Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi și comportamente de către colegii de grup – fiecare 
membru al grupului va scrie o calitate / comportament al colegului său pe celelalte ,,degete” ale 
conturului palmei acestuia. În felul acesta, la sfârşit fiecare membru va avea un contur al palmei 
inscripţionat cu calităţi și comportamente identificate atât de el, cât şi de colegii săi. În final se afişează 
toate colile cu desene pe tablă. Se specifică elevilor să identifice calităţi (aspecte pozitive), nu defecte 
(aspecte negative) ale propriei personalităţi, apoi vor completa „păianjenul” - Căi de autocunoaştere  
2. REFLECȚIASe va face o analiză comparativă între ceea ce au scris elevii despre ei înşişi şi ceea 
ce au aflat despre ei de la ceilalţi concluzionând cu citatele filosofului chinez Lao Tse „Cel care 
cunoaşte pe alţii – e învăţat. Cel care se cunoaşte pe sine e înţelept.” Imaginea personală este propria 
noastră părere despre ce fel de persoană suntem. Ne dăm seama că imaginea de sine poate fi prietenul 
sau duşmanul nostru, în funcție de cum se hrănește:din succesele trecute pentru a ne da curaj să trăim 
în prezent şi să progresăm, sau din eşecurile din trecut pentru a ne submina în prezent. 
3. CONCEPTUALIZAREA Imaginea de sine este modul în care o persoană îşi percepe propriile 
caracteristici fizice, cognitive, emoţionale, sociale şi spirituale. În limbaj curent, imaginea de sine este 
părerea pe care o avem despre noi, despre ,,cine suntem noi" şi ,,ce putem face ".Stima de sine 
reprezintă dimensiunea evaluativă a imaginii de sine şi se referă la modul în care ne considerăm ca 
persoane în raport cu propriile aşteptări şi cu ceilalţi (de exemplu, mai buni sau mai puţin buni) 
4. ACȚIUNEASe solicită fiecărei grupe să-și  delege liderul  în faţa clasei, cărora li se vor lega ochii 
(pentru a nu influenţa) şi vor da răspuns întrebărilor adresate, procedând astfel: pentru fiecare răspuns 
notat  cu roşu va înainta un pas, pentru un răspuns notat cu verde – o jumătate de pas, pentru un răspuns  
notat cu albastru va rămâne pe loc, iar pentru un răspuns notat cu negru, va face un pas în urmă. La  
finalizarea traseului, elevii vor trebui  să-şi exprime opinia:  cauzele înaintării, stagnării sau rămânerii 
în urmă a elevilor. Elevii comunică realizările lor, luând atitudine şi faţă de răspunsurile colegilor, 
concluzionează concluzionând că  încrederea în sine ne stimulează, ne ajută să avansăm.” 
Elevii vor lucra în echipe pentru a realiza și prezenta conform cerințelor portretul fiecărei grupe 
reprezentând.: grupul 1 - ,,Portretul stimei de sine pozitivă”/ grupul 2- ,,Portretul stimei de sine 
scăzută” / grupul 3 - ,,Consecinţele imaginii de sine  negative”/  grupul 4 - .. Experienţe ce determină 
o stimă de sine scăzută”/ grupul 5 - ,,Experienţe ce dezvoltă o stimă de sine pozitivă” 
5. ÎNCHEIEREAÎn timp ce se va afișa pe tablă  posterul „Vom evita să rostim” (Anexa ), fiecare grup 
va formula cât mai multe  enunţuri ce dezvoltă stima de sine a celorlalţi.  

TEMA PENTRUACASĂSe propune elevilor să completezefișa „Borcanul fericirii”(Anexa 9 
),adunând lucruri pentru a fi fericit și eliminând lucruri care pricinuiesc emoții negative și SCALA DE 
MĂSURARE a stimei de sine a lui M. Rosenberg ( Anexa 10) 
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1 
 

PROIECT DIDACTIC  
 
Disciplina: Construcții, Instalații și Lucrări Publice 
Profesor instr.practică: BOTEA VIOREL 
Modul: Materiale pentru lucrări de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări 
Clasa: a XI-a B 
Tema lecției: Studiu comparativ (Materiale de construcții - Materiale pentru finisaje) 
Tipul lecției: Activitate practică  - recapitularea, sistematizarea și fixarea cunoștințelor studiate anterior  
Locul de desfășurare –Atelier de practică -  online, pe platforma  ZOOM 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F8520731631%3Fpwd%3Da21NcVVIWEJiODJjb1VRU0dtTkNrdz09%26fbcl
id%3DIwAR1HZq6ZF_6csvNQIu2Pxi_ZTADIWo0VtyuWj3K4yNVz7ackEq5ZhnQhBpE&h=AT1YDvbXa30FNO1JkuYBoJvvmXWGabORhjliVHV0xA
TxwL_qVifcKaxgi8jgcm7sBXltNmlRREYhKvd1JllxiA_1oR1uFx15jLAc5llJQs-sYA2Z25KwJGR9At7mNUWhdbjVrA  
Data:  
Durata: 2 ore – 30*2 = 60 min,  online, pe platforma  ZOOM 
  
U.R.Î 5: Materiale pentru lucrări de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări 
 Cunoștințe: 
5.1.1.  Categorii de materiale pentru lucrările de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări; proprietăţile acestora 
5.1.2.Influenţa agenţilor atmosferici şi a temperaturii asupra materialelor pentru lucrările de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări 
Abilități: 
5.2.1. Identificarea materialelor pentru lucrările de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări 
5.2.2. Identificarea efectelor agenţilor atmosferici şi a temperaturii asupra materialelor pentru lucrările de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări 
5.2.9. Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate specific domeniului construcţii 
Atitudini: 
5.3.1. Asumarea iniţiativei în vederea realizării unor sarcini de lucru;  
5.3.2. Asumarea responsabilităţii în vederea realizării sarcinilor de lucru 
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STRATEGIA DIDACTICĂ 
Resursele: 
-umane: elevii clasei a XI-a B 
-materiale (mijloacele de invatamant): calculator video proiector, manual, tratate, i-net 
-procedurale (metode de invatamant): lecție desfășurată cu ajutorul calculatorului; conversația, explicația, vizionarea unui videoclip specific cu ajutorul 
căruia sunt prezentate majoritatea materialelor folosite în meseria noastră, precum și modul de utilizare a acestora:  
https://www.piatraonline.ro/materiale-constructii  
Materialele și mijloacele: caietele, instrumentele de scris și de desenat, calculatorul, proiectorul, 
Formele de organizare: frontal 
Formele de evaluare: orală; prin recunoașterea fiecărui tip de material , din fotografiile expuse de professor, dar și prin vizionarea videoclipului și analiza 
operațiilor de lucru și a materialelor prezentate în acesta. 
    

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 
  

Nr. crt. Etapele 
lectiei 

                                  Activitatea de invatare Durata 
-min.     Activitatea profesorului       Activitatea elevilor 

1. Organizarea clasei Salut, prezenta; 
asigurarea materialelor necesare 

 2 

2. Captarea atenției elevilor -Enunță subiectul si obiectivele lectiei 
-Explică rolul materialului prezentat pe 
platform ZOOM 

Sunt atenți la expunerea și argumentele 
profesorului 

3 

3. Organizarea și 
desfășurarea activității 
Activitate practică online   

Urmărește si verifică distribuirea 
materialului pregătit, Prezentarea Power 
Point ,,CLASIFICAREA MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII”,  pentru ca elevii să 
facă asocierea (notiunile proiectate pe tablă/ 
ecran și materialele utilizate de ei în atelierul 
de practică în activitatea de până acum). 
Proiectarea pe scurt a videoclipului pregătit, 
care cuprinde o prezentare a majorității 
materialelor folosite în construcții, precum și 
modul correct de folosire a acestora în 
timpul lucrului. 
 
https://www.piatraonline.ro/materiale-
constructii  

-Recepționează sarcinile de lucru 
-Răspund la întrebări adresate de profesor 
-Urmăresc materialul dat și explicațiile 
profesorului și vin cu completări referitoare 
la modul în care se folosesc atât materialele 
de lucru prezentate, cât și SDV-urile 
utilizate în realizarea sarcinilor de lucru. 

15 

4. Feedback-ul  Expunere rezumat a celor prezentate, cu Elevii răspund la întrebări, contribuind la 5 
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ajutorul elevilor, prin întrebări. 
 

realizarea rezumatului lecției 

5. Încheierea activității -Concluzii Răspund la întrebările puse de către 
profesor, pentru recunoașterea materialelor 

5 

     

 
CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII 
Tipuri de materiale / materiale nou apărute pe piață pentru lucrări de: 

 zugrăveli, 
 ipsoserii, 
 vopsitorii, 
 tapetări 

(clasificare, proprietăţi, moduri de utilizare, caracteristici tehnice)  
Influenţa agenţilor atmosferici şi a temperaturii asupra materialelor pentru lucrări de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări. Modul de comportare a 

materialelor pentru lucrări de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii şi tapetări, în funcţie de agenţii atmosferici, temperatură şi mediul în care se folosesc. 

Denumirea 
materialului 
-produs. 

Material 
de  
construc
ție 

Material 
pentru 
finisaje 

Materia primă/ 
elemente chimice 

Caracteristici  proprietăți  Temperatură 
 de ardere 

 Utilizări 

Argilă stabilizată + + Al, Si Liant nehidraulic natural   -ca tencuială lucrări renovare 
liant preparat mozaic 
-elemente aeriene slab solicitate 
-structuri  rutiere 
-construcții hidrotehnice 
Impermeabile:  canale de irigații, 
diguri, baraje  de pământ 
-impermeabilizare teren fundații 

Var (gras) + + Calcar  (piatră de 
var) 

Liant  nehidraulic artificial 
-izolator (termic 
și  fonic) 
-foarte  bun ignifug 
(rezistent la temperature de 
peste 2000*C) 

1100 -preparare Mortar (Z+T) 
-stabilizarea  pământului 
-fabricare  BCA 
-var hidratat  pulbere  + 
ciment + pigmenți- > 
tencuială  decorativă 
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Var hidraulic 
  
  
  
 

+ + Calcar + 
argilă 
  
  
  
  

Liant hidraulic 
(neclincherizat) 
-întărire - > mediu umed 
-rezistență meccanică 
ridicată ca var  gras 

1200 -preparare MZ+MT pentru medii 
umede 
-preparare Beton  pentru fundații 
slab solicitate 
-blocuri  zidărie 

Ciment Portland + + Calcar + 
argilă 

Liant  hidraulic 
(clincherizat) 
-contracția (în timp. 
Întăririi) 
-rezintent la foc la 
temperaturi de  400*C 

1500 -deșeuri cărămidă măcinate - folosite 
ca adaosuri hidraulice 
-preparare (M+B) 
-lucrări_B+BA-> medii agresive 
-blocuri mici din Beton 
-pavele 
-borduri  trotuar 
-tuburi  Beton precomprimat-
>alimentare cu apă 
-tuburi beton pentru canalizări 

       
Ipsos  
(construcții) 

+ + ghips Liant  nehidraulic artificial 
-bun izolator(termic+fonic) 

    
 150 

-protejarea lemnului de  foc 
-finisare  tencuieli interioare 
-fixare instalații electrice 
-prefabricate 
-tipare 
-elemente  decorative interioare 

 Beton:  
           BS 
           BA 
           BP 

+ 
+ 
+ 

-- 
-- 
-- 

 Pietriș+ 
Nisip + Liant   
(ciment) + Apă 
+Armătură (Oțel 
beton sau PC) 

- compactitate 
-rezistență mecanică 

   Structuri de rezistență 

  Mortar:MZ 
              
              MT 

+ 
+ 

-- 
+ 

 Nisip + liant 
(ciment, var, 
ipsos, argilă) + apă 

 -compactitate 
-rezistențeă mecanică 

   Pereți (de rezistență + 
despărțitori) 
- tencuieli 

Lemn: 
-l. masiv rotund 
produs semifabricat 
(cioplitură, 

+ 
+ 
 

+ 

-- 
-- 
 

+ 
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cherestea, furnir) 
Produse finite 
(parchet, 
PFL, PAL, 
OSB,etc.) 
 Metal otel: 
-laminat 
-oțel pt. BA + BP 
(OB, PC, STNB, 
STPB, SBP) 

+ 
+ 

-- 
-- 

        

  Prod. ceramice: 
-gresie ceramică 
-faianță 

+ + 
 

+_ 
 

 Argilă   Produs vitrifiat 
Nu crapă la ger 

 1300 
  
 900 
  
  

- acoperiri: pereti, pardoseli 
-zidarii 
-învelitori  acoperiș 
cuptoare speciale, 
sobe 

Brute (cărămizi, 
material pentru 
învelitori, mat. 
refractare) 
-fine (faianță, 
porțelan, gresie 
ceramică fină) 

+ 
 
 

+ 

-- 
 
 

+ 

        

Vopsele: 
-clasice 
 speciale 
-lacuri, baițuri, 
grunduri 

 + Pigmenți+  
liant + solvent 
(apa) (rășini) 

Straturi peliculogene  -pereți zidărie 
(+tavane)  pe glet 
-lemn 
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CĂRĂMIDĂ CF 24 x 6,3 x 11,5 CM 444 BUC/M³  
24 x 6,3 x 11,5 cm; 444 buc/m³ zidărie; 66,14 buc/m²; Rezistenţă la compresiune: 30 N/mm² 
 

CĂRĂMIDĂ CE PORTANTĂ 24 x 8,8 x 11,5 CM 333 BUC/M³  
24 x 8,8 x 11,5 cm; 333 buc/m³ zidărie; 47,35 buc/m²; Compresiune: 20 N/mm²  

812

http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-cf-24-x-6-3-x-11-5-cm-444-buc-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-cf-24-x-6-3-x-11-5-cm-444-buc-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-ce-portanta-24-x-8-8-x-11-5-cm-333-buc-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-ce-portanta-24-x-8-8-x-11-5-cm-333-buc-m.html
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CĂRĂMIDĂ PHT 25/30 LP  
Dimensiuni: 25 x 23.8 x 30 cm; Cantitate: 52 buc/m3 zidărie; Compresiune >10N/mm2 

CĂRĂMIDĂ REFRACTARĂ 230 x 114 x 32 MM  
23 x 11,4 x 3,2 cm; Compresiune > 10 N/mm²; Rezistenţă la foc: clasa A1; 1,7 kg/buc  

CĂRĂMIDĂ PLINĂ 24 X 11.5 X 6,3 CM  
Dimensiuni: 24 x 11.5 x 6,3 cm; Cantitate: 444 buc/m3 zidărie; Compresiune >15N/mm2 

CĂRĂMIDĂ PIATRĂ 24 x 6,3 x 11,5 CM 444 BUC/M³  
24 x 6,3 x 11,5 cm; 444 buc/m³ zidărie; 66,14 buc/m²; Compresiune: 30 N/mm²   
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http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-pht-25-30-lp.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-pht-25-30-lp.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-refractara-230-x-114-x-32-mm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-refractara-230-x-114-x-32-mm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-plina-24-x-11-5-x-6-3-cm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-plina-24-x-11-5-x-6-3-cm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-piatra-24-x-6-3-x-11-5-cm-444-buc-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-piatra-24-x-6-3-x-11-5-cm-444-buc-m.html


8 
 

COAMĂ DE BETON ROŞIE                                                                       CĂRĂMIDĂ CVD180 25 X 25 X 23,8 CM      
Cantitate: 3 buc/ml; Culoare: roşie                                                              Dimensiuni: 25 x 25 x 23,8 cm; Cantitate: 3.45 buc/ml; Compresiune >10N/mm2                                 
 

CĂRĂMIDĂ GV 29 x 13,8 x 24 CM 92 BUC/M³  
29 x 13,8 x 24 cm; 92 buc/m³ zidărie; 25 buc/m²; Compresiune: 15 N/mm²  

BCA 60 x 20 x 12,5 CM X 96 BUCĂŢI 66,7 PACK/M3  
60 x 20 x 12,5 cm; 66,67 buc/m³; Rezistenţă la compresiune > 3 N/mm²  
 

SCOABĂ 6 X 200 MM         
                    Diametru: ø 6 mm;Lungime: 200 mm 
 

814

http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/acoperisuri/coama-de-beton-rosie.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/acoperisuri/coama-de-beton-rosie.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-cvd180-25-x-25-x-23-8-cm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-cvd180-25-x-25-x-23-8-cm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-gv-29-x-13-8-x-24-cm-92-buc-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/caramida-gv-29-x-13-8-x-24-cm-92-buc-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/bca-60-x-20-x-12-5-cm-x-96-bucati-66-7-pack-m3.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/bca-60-x-20-x-12-5-cm-x-96-bucati-66-7-pack-m3.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/scoaba-6-x-200-mm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/scoaba-6-x-200-mm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/acoperisuri/tigla-de-beton-0-42-x-0-33-m-rosie.html
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COLŢAR DIN ALUMINIU 2,5 M  
2,5 m; Lăţime aluminiu 17 x 17 mm; Cu laturi de plasă fibră de sticlă de 70 x 70 mm  
 
 

COLŢAR DIN ALUMINIU 17 X 18 MM 2 M   2,5 m, cu muchie dreaptă 
 
 

ETRIER OŢEL BETON PC52 15 X 15 CM  
Diametru: ø 8 mm; Dimensiuni: 15 x 15 cm  
 
 

815

http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/coltar-din-aluminiu-2-5-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/coltar-din-aluminiu-2-5-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/coltar-din-aluminiu-17-x-18-mm-2-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/coltar-din-aluminiu-17-x-18-mm-2-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/coltar-din-aluminiu-17-x-18-mm-2-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/etrier-otel-beton-pc52-15-x-15-cm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/etrier-otel-beton-pc52-15-x-15-cm.html
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NISIP 25 KG                                                                                   NISIP MĂRGĂRITAR 25 KG    
Cantitate: 25 kg; Granulometrie 0 - 4 mm                                           25 kg; Granulometrie 4 - 8 mm  
 

GĂLEATĂ MORTAR 12 L GĂLEATĂ MORTAR 20 L  
 
 

OŢEL BETON OB37 6 ML                                                    OŢEL BETON PC52 8 MM    
Diametru: ø 6 mm; 6 ml                                                                               Diametru: ø 8 mm; 6 ml  
 

CĂRĂMIDĂ DE STICLĂ PARALEL 19 X 19 X 8 CM  
19 x 19 cm; Transparentă; Model linii; Lateralele vopsite în alb 

816

http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/nisip-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/nisip-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/nisip-margaritar-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/nisip-margaritar-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/unelte-pentru-constructii/galeata-mortar-12-l.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/unelte-pentru-constructii/galeata-mortar-12-l.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/unelte-pentru-constructii/galeata-mortar-20-l.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/unelte-pentru-constructii/galeata-mortar-20-l.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/otel-beton-ob37-6-ml.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/otel-beton-ob37-6-ml.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/otel-beton-pc52-8-mm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/materiale-constructii-exterior/otel-beton-ob37-6-ml.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pereti-interiori/caramida-de-sticla-paralel-19-x-19-x-8-cm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pereti-interiori/caramida-de-sticla-paralel-19-x-19-x-8-cm.html
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PLASĂ TERMOSISTEM PENTRU INTERIOR 90 GR/M²  
Greutate specifică: 90 gr/m²; Utilizare: pentru interior 
 
 

PLASĂ TERMOSISTEM 125 GR/M²  
Greutate specifică: 125 gr/m²; Pentru interior şi exterior 
 
 

BANDĂ HÂRTIE MICROFORATĂ 23 M DIBLU TERMOSISTEM 70 MM  
70 x 10 mm; Adâncime de ancorare 35 mm; 50 buc/pachet                               23 m; Pentru îmbinări plăci de gips carton 
 
 

ȘAPĂ EGALIZARE 25 KG MORTAR ZIDĂRIE M5 25 KG  
Pentru toate tipurile de zidărie; Cantitate: 25 kg; Clasa M5                          25 kg; Granulație maximă 1,4 mm 
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http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/plasa-termosistem-pentru-interior-90-gr-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/plasa-termosistem-pentru-interior-90-gr-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/plasa-termosistem-125-gr-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/plasa-termosistem-125-gr-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pereti-interiori/banda-hartie-microforata-23-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pereti-interiori/banda-hartie-microforata-23-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/diblu-termosistem-70-mm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/izolatii/diblu-termosistem-70-mm.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/apa-egalizare-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/apa-egalizare-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/mortar-zidarie-m5-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/mortar-zidarie-m5-25-kg.html
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ADEZIV POLISTIREN 25 KG                                                   EUROGLET GLET DE CIMENT ALB 2 0KG    
25 kg; Pentru lipirea termosistemelor EPS -interior /exterior 20 Kg;       Glet de ciment alb pentru finisaje interioare; Nu necesită șlefuire; Strat: 1-3 mm 
 
 

ADEZIV BCA 25 KG                                                                                                    ŞAPĂ C20 30 KG   
Cantitate: 30 kg; Granulație maximă 4 mm; Consum cca 1,8 kg/mm/m²                                                     25 kg;  Lucrabilitate 2-3 ore  
 
 
 

CIMENT STRUCTO PLUS 20 KG                                                            TINCI GRI 25 KG   
25 kg; Strat: 1-2 mm                                                                                                                           Cantitate: 20 Kg;Rezistenţă 42,5 N/mm2 
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http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/adeziv-polistiren-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/adeziv-polistiren-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/euroglet-glet-de-ciment-alb-2-0kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/euroglet-glet-de-ciment-alb-2-0kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/adeziv-bca-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/adeziv-bca-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/sapa-c20-30-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/sapa-c20-30-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-structo-plus-20-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-structo-plus-20-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/tinci-gri-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/tinci-gri-25-kg.html
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CIMENT GRI 25KG                                                                               MORTAR CONSTRUCŢII M15 20 KG  
                                     25 Kg                                                                                                                  20 kg; Clasa M2,5 
                                                                

IPSOS CONSTRUCŢII GRI 25 KG                                                  MORTAR ZIDĂRIE M7.5 25 KG   
                 25 kg; Ipsos gri pentru finisaje interioare                                                     Pentru toate tipurile de zidărie; Cantitate: 25 kg; Clasa M7,5                         
 

ADEZIV POLISTIREN ŞI MASĂ ŞPACLU T100 25 KG  
25 kg; Pentru lipirea şi armarea termosistemelor EPS; La interior şi exterior  
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http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-gri-25kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-gri-25kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/mortar-constructii-m15-20-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/mortar-constructii-m15-20-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ipsos-constructii-gri-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ipsos-constructii-gri-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/mortar-zidarie-m7-5-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/mortar-zidarie-m7-5-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/adeziv-polistiren-si-masa-spaclu-t100-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/adeziv-polistiren-si-masa-spaclu-t100-25-kg.html
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EUROGLET GLET DE CIMENT ALB 20 KG  
20 kg; Glet de ciment alb pentru finisaje interioare şi exterioare; Lucrabilitate 5 ore 
 
 

CIMENT STRUCTO 40 KG VERDE  
Cantitate: 40 Kg; Rezistenţă 32,5 R/mm2 
 
                                                             
 

        
          CIMENT ROMCIM 40 KG                                    
                        Cantitate: 40 kg;Rezistenţă 42,5 
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http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/euroglet-glet-de-ciment-alb-20-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/euroglet-glet-de-ciment-alb-20-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-structo-40-kg-verde.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-structo-40-kg-verde.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-romcim-40-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-romcim-40-kg.html
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               CIMENT TENCO 40 KG  
                            Cantitate: 40 kg; Liant zidărie şi tencuială; Rezistenţă 12,5 
 
 

PRAF DE PIATRĂ EDELPUTZ 25 KG  
25 kg; Tencuială decorativă permeabilă la vapori de apă la interior şi exterior; Consum 1,6 kg/m²/mm; 
 

CIMENT DEVNYA ALB 25 KG  
25 Kg; Rezistenta 32.5 R 
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http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-tenco-40-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-tenco-40-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/praf-de-piatra-edelputz-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/praf-de-piatra-edelputz-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-devnya-alb-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/ciment-devnya-alb-25-kg.html
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MORTAR REFRACTAR 25 KG  
25 kg; Pentru sisteme de zidărie refractară  
 

PASTĂ DE ÎMBINARE SUPER 5KG  
5 kg; Chit de rosturi semipreparat pentru plăci de gips carton 
 

ADEZIV GIPS CARTON PERLFIX 25 KG  
Cantitate: 25 kg; Adeziv pentru gips carton pe bază de ipsos; Timp de uscare: 24 ore 

PLACĂ GIPS CARTON HYDRO 9,5 MM 1.2 X 2.6 M  
Dimensiune placă: 1.2 x 2.6 m; Densitate: 747 kg/m³; Vânzarea se face 
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http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/mortar-refractar-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/mortar-refractar-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/pasta-de-imbinare-super-5kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/pasta-de-imbinare-super-5kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/adeziv-gips-carton-perlfix-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/adeziv-gips-carton-perlfix-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pereti-interiori/placa-gips-carton-hydro-9-5-mm-1-2-x-2-6-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pereti-interiori/placa-gips-carton-hydro-9-5-mm-1-2-x-2-6-m.html
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PLACĂ GIPS CARTON HYDRO 1,2 x 2,6 M 680 KG/M³  
1.2 x 2.6 m; Densitate: 680 kg/m³; Vânzarea se face la placă 
 
 

KNAUF GLET DE IPSOS 20 KG ALB  
Cantitate: 20 kg;Glet de ipsos alb pentru finisaje interioare;Lucrabilitate: 90 min 
 

ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ 25 KG  
25 kg; Granulaţie: 5-30 m ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ 25 KG  
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http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pereti-interiori/placa-gips-carton-hydro-1-2-x-2-6-m-680-kg-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pereti-interiori/placa-gips-carton-hydro-1-2-x-2-6-m-680-kg-m.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/knauf-glet-de-ipsos-20-kg-alb.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/knauf-glet-de-ipsos-20-kg-alb.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/sapa-autonivelanta-25-kg.html
http://www.bricodepot.ro/militari/materiale-de-constructii/pudre/sapa-autonivelanta-25-kg.html


Strategii inovative pentru 
o şcoală modernă – 

Laboratorul viitorului 

Prof. Dorina Cocari 

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE 
INCLUZIVĂ SUCEAVA 
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SALA MULTIMEDIA - UN LABORATOR AL 
VIITORULUI 

• Inspiraţi de activităţile proiectelor 
Erasmus derulate, considerăm că 

multimedia este un laborator al viitorului 
şi poate însuma strategii inovative 
pentru şcoala românească actuală. 
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Creat de European Schoolnet,  
Laboratorul de clasă pentru viitor (FCL)  

este un mediu de învățare inspirat la Bruxelles,  
provocând vizitatorii să-și regândească rolul de pedagogie,  

tehnologie și design în sălile de clasă. Prin intermediul  
a șase zone de învățare, vizitatorii pot explora elementele esențiale  

în furnizarea învățării secolului XXI: abilitățile și rolurile studenților și 
profesorilor, stilurile de învățare, designul mediului de învățare, tehnologia  

actuală și emergentă și tendințele sociale care afectează educația.  
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Laboratorul Future Classroom este format din șase spații de învățare diferite. 
 Fiecare spațiu scoate în evidență domenii specifice  

de învățare și predare și ajută la regândirea diferitelor puncte: 
 spațiul fizic, resursele, schimbarea rolurilor elevului și profesorului  

și modul de sprijinire a diferitelor stiluri de învățare.  
Toate spațiile formează un mod unic de a vizualiza 

 o viziune holistică nouă asupra predării. Zonele reflectă 
 ce învățătură bună ar trebui să fie: conectarea, implicarea 

 și provocarea. Educația trebuie să aibă ca rezultat 
 o experiență unică de învățare, angajând cât mai multe tipuri de studenți.  

ZONE DE ÎNVĂŢARE  
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În clasa viitoare, studenții sunt încurajați să descopere singuri;  
li se dă posibilitatea să fie participanți activi, mai degrabă  
decât ascultători pasivi. În zona Investigate, cadrele didactice  
pot promova învățarea bazată pe cercetare și proiect,  
pentru a spori abilitățile de gândire critică ale elevilor.  
Mobilierul flexibil susține acest concept, iar zona fizică poate fi  
reconfigurată rapid pentru a permite lucrul în grupuri, perechi sau 
 individual. Noua tehnologie oferă o valoare adăugată cercetării prin 
 furnizarea de date bogate, versatile și reale, precum și  
prin furnizarea de instrumente pentru examinare și analiză. 

ZONA I: INVESTIGAŢIA  

Echipamente utilizate: 
• Logger-ele de date  
• Roboți  
• Microscoape  
• Laboratoare online  
• modele 3D 
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PUNCTE CHEIE PENTRU INVESTIGARE  
 • Dezvoltarea abilităților de gândire critică: elevii învață cum să  
găsească resurse de calitate și cum să gestioneze informațiile.  
• Dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor: elevii au un scop sau o  
provocare de rezolvat. provocarea / întrebarea este stabilită de către studenții înșiși. 
 Acest lucru se bazează pe punctele lor forte, potențiale și preferințe.  
• Elevii devin cercetători activi: baza de activitate a clasei este cercetarea 
 în medii variate (text, video, audio, imagini, rezultate de experimente, numere etc.).  
Investigarea poate avea loc prin citirea, observarea, efectuarea experimentelor  
științifice, organizarea de sondaje, utilizarea roboților etc.  
• Încurajarea proiectelor inter-curriculare: învățarea prin diferite discipline  
îi ajută pe elevi să analizeze și să înțeleagă lucrurile din mai multe perspective.  
• Învățarea prin explorare: elevii pot construi modele,  
testa idei și pot evalua rezultatele înșiși. Tehnologia oferă  
modalități diferite pentru ca elevii să se implice prin activități practice de învățare. 
 • Conectarea cu lumea exterioară: în loc să lucreze 
 în limitele artificiale ale unui subiect școlar, profesorii și elevii  
selectează provocări și date din viața reală pentru a investiga.  

829



ZONA II - CREATIVITATEA  

 
Viitoarea clasă permite studenților să își planifice, să proiecteze 

și să producă propriile lor lucrări - de exemplu, o producție 
multimedia sau o prezentare. În zona de Creare, repetarea 
simplă a informațiilor nu este suficientă: elevii lucrează cu 
activități reale de construire a cunoștințelor. Interpretarea, 

analiza, munca în echipă și evaluarea sunt părți importante ale 
procesului creativ. 

ECHIPAMENT UTILIZAT: 
 
• Tasta Chroma - Cameră video de calitate standard  
• Cameră digitală (buzunar)   
• Software de editare video  
• Echipamente de înregistrare audio  
(de exemplu, microfoane)  
• Software-ul podcast  
• Software de animație 
 • Software de streaming  
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PUNCTE CHEIE PENTRU CREAŢIE  
• Învățarea prin creativitate: elevii sunt implicați activ în 
producerea și crearea propriului conținut. Acest lucru permite 
elevilor să-și exercite imaginația și să inoveze.  
• Utilizarea tehnologiei de angajare: TIC oferă o serie de 
modalități de proiectare, crearea și să difuzeze conținutul 
generat de cursanți.  
• Dezvoltarea abilităților soft ale cursanților: elevii își dezvoltă 
abilitățile soft prin munca pe bază de proiect, inclusiv 
prezentarea, planificarea și munca în echipă.  
• Oferirea independenței elevilor și a proprietății în procesul 
de învățare: angajamentul față de sarcină și contribuind la 
promovarea sentimentului de responsabilitate personală.  
• Crearea pentru viața reală: antreprenoriatul social al 
studenților poate fi declanșat prin inițierea și implementarea 
de proiecte menite să sporească bunăstarea școlii sau a 
comunității locale.  
• Prezentarea muncii elevilor: elevii pot dezvolta de-a lungul 
timpului portofoliile lor de învățare, ceea ce le poate ajuta să 
lege între diferite discipline și să ofere un context real al vieții 
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Elevii din sala de clasă a viitorului vor avea nevoie de  
un set diferit de instrumente și abilități pentru a prezenta, 

 livra și obține feedback despre munca lor. Prezentarea și livrarea 
 muncii elevilor trebuie luată în considerare în planificarea lecțiilor,  

permițând elevilor să adauge o dimensiune comunicativă muncii lor.  
Împărțirea rezultatelor poate fi susținută de o zonă dedicată  

pentru prezentări interactive care, prin design și aspect,  
încurajează interacțiunea și feedback-ul.  

Publicarea online și partajarea sunt, de asemenea,  
încurajate, permițând studenților să se obișnuiască  

cu utilizarea resurselor online și să se familiarizeze cu principiile eSafety.  

Zona de prezentare cu mobilier reconfigurabil  
• Un proiector / ecran dedicat HD pentru  
a oferi o mai bună calitate prezentărilor  
• Instrumente de publicare online  
(blog, VLE, site-uri de partajare online)  

ZONA III - PREZENTUL  
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PUNCTE CHEIE PENTRU PREZENT  
• Învățarea de a împărtăși și de a comunica:  
la fel de important ca și realizarea unei activități interesante  
este împărtășirea rezultatelor. TIC oferă multiple modalități  
de a crea prezentări interactive și de angajare, atât față în față, cât și online. 
 • Interacționarea cu un public mai larg: prezentările sunt acțiuni interactive, 
 în care colegii și profesorul oferă feedback. Aspectul fizic poate susține acest proces. 
 • Dezvoltarea abilităților de feedback: ascultătorilor li se acordă un rol activ 
 în calitate de recenzori și aceștia învață să ofere feedback constructiv.  
Prezentările nu sunt pregătite sau adresate numai profesorului,  
ci pentru întreaga clasă sau chiar pentru o comunitate mai largă.  
• Familiarizarea cu diferite metode de colaborare:  
elevii învață să folosească diferite instrumente de lucru in echipă 
care fac parte din comunicarea de zi cu zi în secolul XXI.  
• Comunicarea incluzivă: elevii iau în considerare mesajul, 
 audiența și resursele disponibile la selectarea instrumentelor. 
 Ei ajung să se gândească  cum să ajungă la audiențe diferite și la decalajul digital.  
• Realizarea unei prezentări de ansamblu a unei activități școlare:  
o prezentare poate fi furnizată ca parte a spațiului public al școlii, de ex.  
în biblioteca școlară (față în față) sau pe site-ul școlii (online),  
care permite împărtășirea între întreaga comunitate școlară.  
• Integrarea eSafety în școală: înainte de descărcare și încărcare,  
elevii trebuie să se gândească la utilizarea responsabilă a resurselor online.  
Fiind creatorii de conținut înșiși, elevii învață să evalueze critic sursele  
online și să aplice permisiunile și drepturile de autor necesare conținutului 
 pe care îl distribuie ei înșiși.  
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În sala de clasă viitoare, profesorul poate folosi tehnologia  
pentru a spori interactivitatea și participarea elevilor 
 în spațiile tradiționale de învățare. O provocare a cadrului 
tradițional 
 de clasă este aceea de a implica toți elevii în mod activ;  
tehnologia permite fiecărui elev să contribuie.  
Soluțiile variază de la dispozitive individuale,  
cum ar fi tablete și smartphone-uri, la table interactive 
interactive  
și conținut interactiv de învățare. În zona Interact, 
 învățarea implică implicarea activă a profesorilor și a 
studenților.  

 
• Tablă interactivă  
• Sistemul și dispozitivele de răspuns ale elevilor  
• Dispozitive mobile de învățare: laptop, 
netbook, tabletă, smartphone-uri  
• Conținutul OER pentru IWB  
• Sistem de management al clasei 

ZONA IV - INTERACŢIUNEA  
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PUNCTE CHEIE PENTRU INTERACŢIUNE  
• Rearanjarea spațiului fizic: pentru a rupe paradigma tradițională  
a claselor de rânduri, studenții sunt așezate în diferite, 
 pot încerca setări diferite, de ex. o formă de potcoavă sau în grupuri mici. 
 • De la spectatori la cursanți activi: TIC oferă oportunități pentru elevi  
să fie activi în moduri diferite, care sprijină propriile stiluri de învățare.  
Acest lucru poate, de asemenea, ajuta profesorul să se  
îndepărteze de lecțiile conduse de profesori.  
• Interacțiunea cu conținutul de învățare: plăcile interactive interactive  
pot fi utilizate împreună cu conținut media bogat  
și dispozitivele de răspuns ale cursanților.  
• Calculul 1:1 pentru o clasă motivată: 1:1 de calcul cu netbook-uri, 
 tablete sau smartphone-uri, permite o învățare mai personalizată 
 și îmbunătățește motivația elevilor.  
• De la supraveghere la comunicare: multe programe software 
 permit acum noi funcționalități de colaborare și comunicare,  
pe lângă funcția de management al clasei,  
atunci când elevii folosesc propriile dispozitive.  
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Învățarea viitoare în clasă acordă o mare importanță capacității de 
a colabora cu ceilalți. Lucrul în echipă are loc în timpul investigării, 
creării și prezentării. Calitatea colaborării este compusă din 
proprietate, responsabilitate partajată și procesul de luare a 
deciziilor în cadrul grupurilor. TIC pot contribui la crearea unui mod 
mai bogat de comunicare și colaborare. Colaborarea în sala de 
clasă din secolul 21 nu se limitează la comunicarea față în față și 
sincronă, dar poate avea loc online și, de asemenea, asincron. 

 
Tablă interactivă  
• Masă colaborativă cu proiector  
• Software pentru cartografiere  
• Placă / perete de brainstorming 

ZONA V - SCHIMBAREA  
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PUNCTE CHEIE PENTRU SCHIMBARE 
Colaborarea face to face: învățarea de a comunica  
și de a lucra cu alții este probabil una dintre cele mai valoroase 
 abilități pe care un copil le poate învăța. Extinderea  
acestei situații în întreaga școală (de exemplu, studenții mai mari 
 care colaborează cu tinerii studenți) pot consolida sentimentul 
 de responsabilitate socială a elevilor. 
 • Lucrul în echipă pentru o mai bună integrare:  
lucrul în grupuri poate învăța copiii să ia în considerare diferențele dintre elevii  
(de exemplu, talentați - mai puțin talentați).  
• Învățarea prin joc: jocul este comun tuturor copiilor. Jocurile digitale și  
simulările pot fi folosite pentru a introduce o învățare mai activă. 
 • Colaborarea online: schimbul poate fi extins la activități post-școlare 
 cu ajutorul un mediu de învățare online  
și utilizarea supravegheată a rețelelor sociale.  
• Închirierea ideilor: brainstorming-ul este o activitate de grup mare, 
 permițând elevilor să-și exercite creativitatea și imaginația firească.  
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Zona de dezvoltare este un spațiu pentru învățarea informală și 
auto-reflecție. Elevii pot desfășura munca școlară independent 
în ritmul propriu, dar pot învăța și ei informal, concentrându-se 
în același timp asupra propriilor interese în afara claselor de 
clasă formale, atât la școală, cât și la domiciliu. Oferind 
modalități de promovare a învățării auto-direcționate, școala 
susține abilitățile de auto-reflecție și de meta-cogniție ale 
elevilor. Școala îi încurajează pe studenții săi spre învățarea 
reală pe tot parcursul vieții prin recunoașterea și validarea 
învățării informale. 

 
• Mobilier informal  
• Colțuri de studiu  
• Dispozitive portabile  
• Dispozitive audio și căști  
• Cărți și cărți electronice  
• Jocuri (analogice și digitale) 

ZONA VI - DEZVOLTAREA  
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• PUNCTE CHEIE PENTRU DEZVOLTARE 
• Permiterea unui mediu informal: spațiul de învățare informală  
la școală poate fi un mediu mai acasă, care să permită un spațiu 
 mai relaxat și mai puțin monitorizat.  
• Susținerea motivației și a auto-exprimării: profesorii pot sprijini 
 învățarea personalizată, de exemplu, prin acordarea unei mai mari 
 libertăți cursanților să își aleagă subiectele de investigație.  
De asemenea, elevii își pot dezvolta portofoliile personale de învățare.  
• Utilizarea dispozitivelor de învățare personale: dispozitivele de 
 învățare personale, cum ar fi netbook-urile și tabletele, oferă acces la  
resurse online și medii virtuale de învățare atât acasă, cât și la școală 
 • Adoptarea modalităților de recunoaștere a învățării informale:  
jurnalele de învățare și portofolii pot fi folosite pentru a urmări învățarea 
informală. 
 • Sala de clasă răsturnată: elevii se angajează într-o învățătură independentă 
 bine structurată la domiciliu, permițând profesorului să dedice timpul petrecut  
în sala de clasă pentru a lucra în proiect și pentru a colabora.  
• Învățarea prin joc: oferirea de jocuri educative pe care elevii  
să le folosească în timpul pauzelor și după școală.  
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Fiecare etapă de invăţare este o piesă de puzzle  

într-un mecanism urias  
care contribuie la cizelarea caracterului si personalităţii creatoare a 

fiecărui elev. 
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PROIECT DIDACTIC 
MODULUL 1 :  „SISTEMELE DE SERVIRE ” 
TEMA LECȚIEI : „DEBARASAREA OBIECTELOR DE INVENTAR, DUPĂ SERVIREA PREPARATELOR CULINARE 
ȘI A BĂUTURILOR” 
TIPUL LECŢIEI :  Lecție de verificare și apreciere a cunoștințelor dobândite (de evaluare) 
DURATA LECȚIEI : 45 min. 
PROF.ING.: ERHAN LUMINIŢA NICOLETA 
CLASA : Clasa a XI - A 
DATA :  
 
URI.8.UTILIZAREA SISTEMELOR DE SERVIRE IN RESTAURATIE 
Rezultate ale invatarii(codificate conform SPP) 
TEHNICI SPECIFICE DE DEBARASARE 
CUNOȘTINȚE: 
8.1.6.Caracterizarea tehnicilor de debarasare 
8.1.7.Precizarea etapelor si modalitatilor de transport 
ABILITĂȚI: 
8.2.8.Precizarea tehnicilor de debarasare pentru obiectele de inventar 
8.2.9.Precizarea modalitatilor de transport. 
ATITUDINI: 
8.3.3.Asumarea responsabilitatii aplicarii tehnicilor de debarasare si transport a obiectelor de inventar. 
 
CONȚINUTURILE REALIZĂRII ÎNVĂȚĂRII: 
Tehnici specifice de debarasare pentru obiectele de inventar:farfurii,tacamuri,pahare,oliviera etc.(in functie de meniul comandat) 
Etapele si modalitati de transport la oficiu a obiectelor debarasare:pe tava,pe antebratul stang,pe caricior. 
 
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 
Reguli de debarasare a meselor si a obiectelor de inventar in functie de  meniu. 
Tehnica debarasarii obiectelor de inventar: farfurii, tacâmuri, pahare, oliviera, alte obiecte de inventar, etc.(in functie de meniul comandat) 
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CRITERII DE PERFORMANȚĂ :  
1. Ridicarea de mesele din salonul de servire, a obiectelor de inventar, utilizate conform regulilor de protocol 
2. Transportarea la oficiu a obiectelor de inventar debarasate 
3. Adoptarea unei atitudini corespunzătoare față de consumatori 

 
 
Strategia didactică : 

 Metode şi procedee didactice: braimstorming, conversaţia, discuţia colectivă, învăţarea prin descoperire, observarea dirijată, explicația, 
Turul ” Galeriei”, Aplicația : ASQ.RO-, Aplicația: Quizizz.com 

 Forme de organizare: frontal, individual,  
 Locul de desfăşurare a activităţii: online, prin Grupul clasei-rețeaua de socializare Messenger Facebook   

Mijloace de învaţămant : Aplicația de învățământ online-Zoom , Link: 
https://us04web.zoom.us/j/4758683928?pwd=VUI4aUcvQ3JYYy9TeUswWU9CaUQ2Zz09-,  Slide-uri –planșe-Prezentari Power Point, test de 
evaluare, Aplicația : ASQ.RO- https://app.asq.ro/#/test/LHTW7wvdtNeDG2e7NGcE6Dkjd1v1!-MRuMxCsstARI5oqh9EE, Aplicația: 
Quizizz.com- https://quizizz.com/join/presentation/5ffb4a082e1b51001b97ae36/start?studentShare=true 
 
 
Întrebări-cheie ale curriculumului : 
 

  Întrebările unităţii de învăţare: 
 Ce este debarasarea?  
 În ce situații se realizează debarasarea obiectelor de inventar? 
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DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII  DIDACTICE 
 

Momentul 
lecţiei 

U.R.Î. 
8 

Activitatea profesorului Activitatea 
elevului 

Metode și 
procedee 
didactice 

Forme de 
organizare 

Metode de  
evaluare 

Moment 
organizatoric 

2min. 
 

 Salută elevii. Face prezenţa şi notează absenţii. 
Verifică ţinuta elevilor în vederea desfăşurării 

corespunzătoare a activităţii. 
 

Răspund la salut. 
Anunţă elevii absenţi. 
Remediază aspectele 

negative dacă este cazul. 

Discuția colectivă 
Conversaţie 

euristică 

Frontal 
Observarea 

elevilor 

Captarea 
atenţiei  
elevilor 
5min. 

8.1.6. 
8.1.7. 

 

Adresează  întrebări clasei : 
„ Credeţi că a fost important să studiaţi tehnicile de 
debarasare a meselor, după servirea preparatelor și 

a băuturilor ? 
Vă vor ajuta în carieră , pentru a debarasa corect, 

sau nu este important să le cunoașteți și să le 
învățați?” 

Răspund la întrebări. Discuția colectivă 
Conversaţia 

euristică 

Frontal Evaluare orală 
prin aprecierea 
raspunsurilor la 

întrebari 

Anunţarea 
temei şi 

obiectivelor 
3min. 

 Anunţă tema lecţiei: „DEBARASAREA 
OBIECTELOR DE INVENTAR , DUPĂ 

SERVIREA PREPARATELOR CULINARE ȘI A 
BĂUTURILOE” 

Vom  face o recapitulare a cunoştinţelor asimilate, 
atât cele teoretice cât şi cele practice, le vom fixa şi 

sistematiza, consolida. 

Ascultă Expunerea 
sistematică a 
cunoștințelor 

Frontal Observarea 
elevilor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirijarea 
predării – 
învăţării 

 
8.1.6. 
8.1.7. 

 
8.2.8 
8.2.9 

 
8.3.3. 

 
 

ACTIVITATEA 1 : 
Elevii vor fi rugaţi să vizualizeze  SLIDE-URILE, 

din Prezentarea Power-Point  şi să explice conţinutul 
acestora 

*Planşa 1:  DEBARASAREA MESELOR- 
DEFINIȚIE, SITUAȚII 

*Planşa 2,3: DEBARASAREA 

FARFURIILOR, A TACÂMURILOR 
*Planşa 3: DEBARASAREA OBIECTELOR 

DE INVENTAR DUPĂ SERVIREA 
CAFELEI ȘI A CEAIULUI,  

Vor vizualiza planşele şi le 
vor prezenta, explicând pe 
scurt conţinutul acestora. 
Apoi, vor face un tur al 
regulilor de debarasare 

studiate și vor descoperi 
eventualele greșeli de 
răspuns, la întrebări. 

 

 
 
 

Conversaţia, 
„Turul Galeriei” 

Descoperirea 
dirijată, 

Observaţia, 
Explicaţia 

 

 
 
 
 
 
 

Frontal, 
Individual 

Evaluare orala 
prin aprecierea 
raspunsurilor la 

intrebari 
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25min.  
 

8.1.6. 
8.1.7. 

 
8.2.8 
8.2.9 

 
8.3.3. 

 
 
 
 
 
 

 

*Planşa 4,5: DEBARASAREA ALTOR 
OBIECTE DE INVENTAR, A 

SCRUMIERELOR 
*Planşa 6,7: DEBARASAREA 

RESTURILOR DE MÂNCARE ȘI 
STRÂNGEREA FEȚELOR DE MASĂ 

ACTIVITATEA 2 : Pune la dispoziţia elevilor 
un număr de  planșe, corespuzător numărului de 

elevi ai clasei , prin tragere la sorți, individual  , în 
vederea prezentării , de către fiecare elev, a  

tehnicilor de debarasare a obiectelor de inventar, 
specifice, conform planșei repartizate. 

 

În timp ce vor vizualiza 
Planșele inserate, 

conform Slide-urilor, 
elevii vor prezenta 

regulile de debarasare, cu 
cerințele specifice 

subiectului.   

 
Descoperirea 

dirijată 
Observația 

 

 
Individual 

Evaluare orala 
prin observarea 

activitatii 
elevilor. 

Apreciere 
verbala a 

participarii cu 
raspunsuri la 

intrebari 
Feed-back-ul 

5min. 
 

8.1.6. 
8.1.7. 

 
8.2.8 
8.2.9 

 
8.3.3. 

ACTIVITATEA 3 : 
Toți elevii își vor fixa cunoștințele dobândite 
printr-o scurta recapitulare a tuturor 
regulilor de debarasare, prin testul de 
evaluare 
Aplicația Quizizz.com : 
https://quizizz.com/join/presentation/5ffb4a082e

1b51001b97ae36/start?studentShare=true 

Activitatea lecției se va 
desfăşura pe tot parcursul 

acesteia, prin dialogul 
continuu dintre profesor şi 

elevi 

Aplicația : 
ASQ.RO 

https://app.asq.r
o/#/test/LHTW7
wvdtNeDG2e7N
GcE6Dkjd1v1!-
MRuMxCsstAR

I5oqh9EE 

Individual Evaluare scrisă 
prin aprecierea 
raspunsurilor la 

intrebari,  
urmata de 

corectare și 
notare. 

Notarea 
activității 
elevilor 
3min. 

 Va nota elevii  în funcție de activitatea 
desfășurată de fiecare elev, individual, 

conform fișei de observare sistematică a 
lecției 

La sfârșitul activității 
fiecare fiecare elev va primi 

calificativul după fișa de 
observare a profesorului 

Conversația 
Observaţia, 
Explicaţia 

 

Frontal 
Individual 

Evaluare orala 
prin observarea 

activității 
elevilor. 

Enunțarea 
capitolului 
următor 

2min. 

 „Conduita profesională în relația cu 
consumatorii” 

 

Notarea în caiete, a lecției 
următoare 

Discuţia 
colectivă 

Frontal 
Individual 

Apreciere 
verbală a tuturor 

elevilor, la 
sfârșitul lecției 
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FIŞĂ  DE  OBSERVARE  SISTEMATICĂ  A  ACTIVITĂŢII  ELEVILOR  DIN CLASA _XI a_______ 

MODUL Servirea preparatelor si bauturilor  / LECTIA„DEBARASAREA OBIECTELOR DE INVENTAR, DUPĂ SERVIREA 
PREPARATELOR ȘI A BĂUTURILOR” 
Data:12.03.2021 
 

NNRR..CCRRTT..   NNUUMMEELLEE  ŞŞII  
PPRREENNUUMMEELLEE  

EELLEEVVUULLUUII   

EEXXPPLLIICCAARREEAA  TTEEHHNNIICCIILLOORR  DDEE  
DDEEBBAARRAASSAARREE,,  ÎÎNN  TTIIMMPPUULL  AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚIIII  
LLEECCȚȚIIEEII  OONNLLIINNEE,,  PPRRIINN  VVIIZZUUAALLIIZZAARREEAA  

SSLLIIDDEE--UURRIILLOORR  ȘȘII  IIMMAAGGIINNIILLOORR  
CCOORREESSPPUUNNZZĂĂTTOOAARREE   

TTEESSTT  DDEE  EEVVAALLUUAARREE  PPRRIIVVIINNDD  
DDEEBBAARRAASSAARREEAA  OOBBIIEECCTTEELLOORR  DDEE  

IINNVVEENNTTAARR  ,,  DDUUPPĂĂ  SSEERRVVIIRREEAA  
PPRREEPPAARRAATTEELLOORR  CCUULLIINNAARREE  ȘȘII  AA  

BBĂĂUUTTUURRIILLOORR   
((  NNRR..GGRREEȘȘEELLII))   

NNOOTTAA  
FFIINNAALLĂĂ   

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
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Numele şi prenumele: _______________________________________________ 
 

TEST DE EVALUARE 
2 pct. oficiu 
I .Alegeți litera corespunzătoare răspunsului corect:                 8 puncte 
1. Toate obiectele de inventar se debarasează: 
a) pe partea dreaptă; 
b) pe partea stângă; 
c) unele pe partea dreaptă, altele pe partea  stângă.    
2.  Debarasarea se efectuează: 
a)  doar când consumatorii s-au ridicat de la masă pentru a părăsi salonul; 
b)  ori de câte ori este nevoie; 
c)  doar la terminarea programului unității.    
3. Debarasarea obiectelor de inventar la două farfurii se face: 
a) când sunt multe farfurii de debarasat și resturile alimentare sunt în cantități mari; 
b) când se ridică două sau mai multe farfurii, iar resturile  alimentare sunt puține; 
c) la alegerea lucrătorului.  
 4.  Tacâmurile se debarasează astfel: 
a) se așează tacâmurile încrucișat pe farfurie și se ridică simultan, pe partea stângă; 
b) se ridică mai întâi tacâmurile și apoi farfuria; 
c) se așează tacâmurile cu mânerele paralel pe farfurie, orientate spre dreapta, și se ridică simultan, pe partea dreaptă. 
 
II. Stabiliti valoarea de adevăr și notează în dreptul fiecăruia litera A, dacă apreciezi că enunțul este corect sau litera F, dacă apreciezi 
că este fals.                                                                                                                                                                            4 puncte 
1. Pe partea stângă se debarasează paharele, olivierele și salatierele. 
2. Farfuriile și tacâmurile se debarasează simultan. 
3. Sistemul de debarasare la trei farfurii constă în debarasarea a trei farfurii deodată. 
4. Tacâmurile se așează întotdeauna pe farfuria nr.1. 
5. La debarasarea la trei farfurii, resturile alimentare se colectează pe farfuria nr.2. 
6. Paharele se debarasează pe partea stângă. 
7. Scrumierele se schimbă atunci când sunt pline. 
8.Debarasarea ceștilor și farfurioarelor de cafea se realizează pe partea dreaptă. 
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BAREM DE CORECTARE 

 
I. 1-c, 2-b, 3-b, 4-c    ( 1 punct*4 = 4 puncte ) 
II. 1-F, 2-A, 3-F, 4 –A, 5-A, 6-F, 7-F, 8- A ( 0,5 puncte * 8 = 4 puncte) 
2 puncte din oficiu 
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Numele şi prenumele:__________________________ 

 
TEST DE EVALUARE ADAPTAT 

2 pct. oficiu 
I .Alegeti litera corespunzatoare raspunsului corect:                 8 puncte 
1. Toate obiectele de inventar se debarasează: 
a) pe partea dreaptă; 
b) pe partea stângă; 
c) unele pe partea dreaptă, altele pe partea  stângă.    
2.  Debarasarea se efectuează: 
a)  doar când consumatorii s-au ridicat de la masă pentru a părăsi salonul; 
b)  ori de câte ori este nevoie; 
c)  doar la terminarea programului unității.    
3. Debarasarea obiectelor de inventar la două farfurii se face: 
a) când sunt multe farfurii de debarasat și resturile alimentare sunt în cantități mari; 
b) când se ridică două sau mai multe farfurii, iar resturile  alimentare sunt puține; 
c) la alegerea lucrătorului.  
 4.  Tacâmurile se debarasează astfel: 
a) se așează tacâmurile încrucișat pe farfurie și se ridică simultan, pe partea stângă; 
b) se ridică mai întâi tacâmurile și apoi farfuria; 
c) se așează tacâmurile cu mânerele paralel pe farfurie, orientate spre dreapta, și se ridică simultan, pe partea dreaptă. 
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BAREM DE CORECTARE ADAPTAT 

 
I. 1-c, 2-b, 3-b, 4-c    ( 1 punct*8 = 8 puncte ) 
2 puncte din oficiu 
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UTILIZAREA GÂNDIRII ȘTIINȚIFICE ȘI  A METODELOR  DE  EFICIENTIZARE 
A  LECȚIILOR  DE  SPECIALITATE ȘI INSTRUIRE PRACTICĂ ÎN  PREDAREA 

ONLINE, ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL SPECIAL 
 

 
PROF.ING. JUVERDEANU GABRIELA - Prof. ing. Școala Profesională Specială și Școala 

Gimnazială ,,T.V. Stefanelli”, Câmpulung Moldovenesc  
PROF. ERHAN LUMINIȚA - Prof. ing. Școala Profesională Specială, Câmpulung 

Moldovenesc 
 

„Știința  fără religie este șchioapă, iar religia fără știință este oarbă” 
Albert Einstein 

 

Rezumat  
 În acest articol am încercat să explic, cât mai pe larg, necesitatea pe care o are 
modernizarea sistemului de învățământ, deoarece, odată ce am fost puși în situația de a preda 
online, multe dintre unitățile de învățământ și dintre cadrele didactice nu au știut cum să 
gestioneze situația, iar sistemul de învățământ parcă nu a mai fost la fel de mult luat în serios. A 
fost nevoie de multa muncă pentru a descoperi părțile șubrede din sistemul educațional, nevoia 
de digitalizare și, cel mai important lucru, de ce a fost nevoie, de mult efort pentru a putea reuși 
să se achiziționeze programele și gadged-urile necesare atât profesorilor, cât și elevilor, pentru 
a putea muta școala în mediul online, cum s-ar spune. 

 
Cuvinte- cheie: Gândire științifică, tehnologii informaționale, pandemie, educație 

 
 

În zilele noastre știm că gândirea științifică ne permite să punem baze solide pentru 
creștere, dobândind cunoștințele și instrumentele de bază pentru a ne îmbunătăți, ca ființe 
umane și ca societate.  

Putem spune că gândirea științifică este capacitatea oamenilor de a formula idei și 
reprezentări mentale într-un mod rațional și obiectiv. Acest tip de gândire se distinge de 
gândurile cotidiene, metafizice și magice, prin faptul că vede lucrurile, activitățile și idealurile 
dintr-un punct de vedere pur științific. 

Dacă vrem să înțelegem ce este și mai ales ce reprezintă gândirea științifică, trebuie mai 
întâi să înțelegem ce este știința și astfel să descifrăm  modul în care gândirea poate fi hrănită 
cu aceasta.  

Foarte mulți cercetători au încercat să definească și să explice această noțiune și aș dori să 
amintesc câteva dintre acestea:  

„Un set de tehnici și metode care permit organizarea cunoștințelor despre structura 
faptelor obiective și accesibile pentru diferiți observatori.” 

,,Știința se bazează pe cercetare, care se desfășoară frecvent în instituții academice și de 
cercetare, precum și în agenții și companii guvernamentale.” 

,,Știința este un mod de cunoaștere și înțelegere a lumii, bazat pe convingerea că există o 
realitate fizică obiectivă: lucrurile nu sunt creația imaginației noastre. Știința se bazează pe 
observație.” 

Gândirea științifică pleacă de la observații și experiențe care generează întrebări sau 
„îndoieli metodice” pentru Descartes. Pe baza acestor întrebări, sunt dezvoltate sisteme de 
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verificare care le aprobă sau le elimină. Aceste metode de testare se bazează pe experiență și 
măsurare. 

Schimbarea modernă a constat nu numai în căutarea unor metode universal valabile 
pentru obținerea cunoașterii, ci și l-a deplasat pe Dumnezeu ca centru și l-a pus pe OM ca 
început și sfârșit. 

De atunci, gândirea rațională bazată pe știință a dominat explicațiile fenomenelor naturale 
și umane. Un exemplu practic de aplicare a gândirii științifice este că atunci când plouă nu mai 
credem că un zeu plânge, dar știm că există un proces de evaporare, condensare și precipitații. 

Ființa umană gândește și alege că trebuie să  desfășoare activități simple și complexe. Dar 
gândirea nu trebuie să fie întotdeauna științifică, autorii, pun gândirea de zi cu zi ca un set stabil 
de aspecte științifice și magice. 

Însuși procesul de formare a gândirii științifice pornește de la un proces de transformare 
în personalitatea proprie, a gândirii în general. T. Brian vede acest proces de transformare a 
gândirii prin prisma perseverării afirmând: „Atunci când vei începe procesul de perfecționare a 
persoanei tale, pentru a-ți crea pe dinăuntru o imagine clară a lucrurilor de care vrei să te bucuri 
în exterior, progresul poate fi încet la început. Dar dacă vei persevera, vei continua să faci și să 
spui lucrurile potrivite în modurile oportune, vei începe să obții curând rezultate în concordanță 
cu eforturile pe care le depui”. Pentru a putea forma o gândire științifică la nivel corespunzător 
este foarte important  să fii bun gânditor științific sau profesionist în domeniul dat, cu alte 
cuvinte trebuie să fii competent. Termenul de competență desemnează o informare profundă 
într-un anumit domeniu capacitate înaltă de a judeca un anumit lucru, capacitate de a cunoaște 
pe deplin problema. [Ibidem, p.273] 

Pornind de la aceste considerente, putem afirma că gândirea științifică a avut un rol foarte 
important în perioada pandemiei, la nivelul sistemului educațional mondial, la modul general, 
și la nivelul țării noastre și a fiecărei unități școlare, în mod particular, în funcție de specificul 
acesteia, de zona în care se află și de condițiile socio-economice. 

În acest context aș dori să menționez că, în timp ce pandemia a perturbat semnificativ 
predarea şi a adâncit inegalităţile, aceasta a oferit, de asemenea, şi oportunităţi pentru 
transformarea pedagogiei şi transformarea etosului şcolar, asta a însemnat că au apărut noi 
modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de comunicare cu copiii şi familiile acestora, noi 
roluri pentru creşterea nivelului general de bunăstare a elevilor. 
         Astfel, începând cu 11 martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și 
Cercetării de a suspenda cursurile față – în - față, sistemul de învățământ se reorientează către 
practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și 
funcționarea organizațională. Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere 
diferite, câteodată inedite, de a fi și a acționa. Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a 
descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, 
culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat 
o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni.  

 Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială 
importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei 
provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Ca urmare, instituții guvernamentale, școli, ONG-uri și companii private, profesioniști ai 
educației și din zona tech s-au trezit la o masă rotundă a dezbaterilor (de cele mai multe ori 
online, la distanță) pentru a găsi soluții, punând la dispoziție expertiză, idei, resurse, portaluri, 
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instrumente și platforme de e-learning. Deși trebuie spus că nu întotdeauna viteza și cantitatea 
au asigurat un proces didactic de calitate, totuși putem vorbi aici, în primul rând, ca despre un 
context prielnic pentru reflecție și adaptare permanentă. 

Cu toate acestea putem afirma că nu am început cu toții chiar de la 0 (zero), deoarece  
demersurile de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu 
constituie o noutate, pentru cei mai mulți profesori, datorită faptului că, atât MEC cât și 
instituțiile din subordine au promovat, în ultimele decenii, câteva inițiative și programe cu 
componentă digitală, începând cu programul AEL, apoi cu Sistem Educațional Informatizat 
(SEI), urmate de acțiunea e-Twinning, programe de formare a cadrelor didactice în utilizarea 
noilor tehnologii și terminând cu încercările de constituire a unei baze de resurse educaționale 
deschise sau demersurile din proiectele ROSE și CRED. 

Putem susține, totuși, că elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului 
de învățământ și a societății în ansamblul ei, a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de 
comunicare la distanță pentru a face educație de calitate, corespunzător secolului XXI.  

Astfel, trebuie să recunoaștem din capul locului că:  
 sistemul de învățământ a fost doar parțial pregătit, din cauză că o parte dintre 

cadrele didactice nu posedă, în acest moment, suficiente informații și competențe 
specifice instruirii asistate de calculator; 

 curriculumul permite într-o măsură variabilă / secvențială/ revizuită transpunerea 
materiei în activități la distanță; 

 companiile  edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, 
adaptate  pe nevoile sistemului național de educație. 

         În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, 
pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare.  
       Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere fie drept provocări cărora profesorii, elevii, 
părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, 
în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 
       În același timp, trebuie menționat că nu au existat (și, parțial, nu au fost posibile) măsuri 
care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul 
unităților de învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și 
memorabile de învățare, prin sesiuni de învățare online, și până la situații în care perioada de 
suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un fiasco sau chiar un haos total 
față de școală și, implicit, față de învățarea formală.  
       Astfel de situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de 
echipamente, nivelul scăzut al competențelor digitale, cazuri sociale (mii de familii care trăiesc 
de pe o zi pe alta și care nu au condiții de a le asigura copiilor cele necesare participării la 
activitățile online), apoi avem situații la nivelul unităților de învățământ, cum ar fi de tipul de 
încadrare, suplinirea pe post, zona în care este situată localitatea și infrastructura acesteia, etc. 
        În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai 
ales la nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, 
fără acces la platforme online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual 
Classroom, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să 
fie destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-
un regim cu totul special.  
       Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase 
nu doar pentru cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele 
educației, pentru că decantarea acestor experiențe poate fi valorificată epistemologic prin 
sugestiile de optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării 
inițiale și continue a cadrelor didactice. 
       În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, 
pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să 
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fie văzute fie ca bariere, fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții și decidenții 
educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, 
disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 
        În același timp, trebuie menționat că nu au existat (și, parțial, nu au fost posibile) măsuri 
care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul 
unităților de învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și 
memorabile de învățare prin sesiuni de învățare online și până la situații în care perioada de 
suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un fiasco total față de școală și, 
implicit, față de învățarea formală.  
       Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de 
echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe 
post etc. 
        În perioada despre care vorbim (din martie 2020 și până  ce am revenit înapoi la clasă), 
majoritatea cadrelor  didactice au avut dificultăți reale în derularea activităților didactice în 
mediul online din cauza absenței unor instrumente tehnice corespunzătoare multitudinii de 
activități pe care le desfășoară în mod curent la clasă (integrate în platformele pe care le 
utilizează), destinate managementului de ansamblu al clasei, obținerii feedback-ului și realizării 
activităților de evaluare. Faptul că, în marea lor majoritate, nu au folosit platforme dedicate 
activităților didactice online, ci mai degrabă unele platforme destinate întâlnirilor de lucru în 
spațiul virtual, sub forma videoconferințelor (de genul WHATSAPP, Messenger, Zoom), a dus  
la anumite dezechilibre în gestionarea în ansamblu a parcursurilor de învățare. 
        Dacă am face un pas în spate pentru a avea o privire de ansamblu, platformele specializate 
de e-learning sunt în realitate o opțiune mai puțin atractivă pentru cadrele didactice, din cauza 
unor abilități tehnice mai puțin definite la nivelul utilizatorilor, infrastructură informatică cu 
probleme, costuri de utilizare, lipsa suportului tehnic sau pedagogic. 
       La acestea se adaugă un element foarte important, care determină, în ultimă instanță, 
calitatea situației de învățare: exercițiul utilizării mediului tehnologic pentru proiectarea și 
desfășurarea unor activități didactice complexe, relevante, semnificative, integrate în parcursul 
de învățare de lungă durată. 

                   Din toate aceste informații putem trage concluzia că există diverse instrumente online și 
offline           
          care pot fi utilizate pentru: 

• a conecta educatorii și elevii atunci când aceștia se află în locuri diferite 
• a accesa informații și platforme care nu sunt disponibile în mod obișnuit la domiciliu sau 

în instituția de învățământ 
• a sprijini dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod flexibil. 

     Pentru a contribui la asigurarea continuității în activitățile de educație și formare, pot fi 
accesate online diverse materiale didactice. 
 
• Platforme online 
• Proiecte finanțate de UE 
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PLANIFICAREA ŞCOLARĂ ÎN 4 PAŞI LA NIVEL LOCAL ŞI NAŢIONAL 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referitor  la orele de specialitate/ instruire practică, pot afirma, din punctul meu de vedere, că prima 
dată am intrat în panică, deoarece eu lucrez foarte mult în salonul de tehnici de servire și folosesc 
mult tabla pentru elevii noștri și consider că trebuie să fiu mereu între  ei și să joc un rol care să-i 
țină mereu atenți și focusați pe ceea ce le explic. În același timp, pot verifica ce scriu pe caiete, pot 
comunica mult mai bine cu ei, atât verbal, cât și nonverbal sau paraverbal, urmărindu-le expresia 
feței pentru a încerca să-mi dau seama dacă sunt atenți sau nu, dacă au înțeles sau sunt confuzi, 
astfel putând să-i determin mai ușor să fie activi.  

În Cabinetul de tehnici de servire și în celelalte cabinete și ateliere specifice din școală avem 
toate condițiile pentru a-i putea învăța pe elevii noștri tainele fiecărei meserii studiate, dar la 
trecerea în activitatea online totul a devenit mult mai greu, am intrat într-o zonă cenușie și căutam 
portițe de ieșire. 

Analizaţi situaţia din 
punct de vedere al 
accesului la educaţie, 
învăţării, bunăstării şi 
siguranţei pentru copii 

(TOŢI copiii, indiferent 
de gen, etnie, venit, 
dizabilitate şi locaţie) 

 

• Planificaţi dezvoltarea 
activităţilor, bazându-vă 
pe atuurile actuale, 
urmărind scăderea 
inegalităţilor din educaţie 
şi pe prioritizarea 
familiilor şi a şcolilor cu 
cele mai mari nevoi 

 

Monitorizaţi şi evaluaţi 
pentru a îmbunătăţi ceea 
ce nu funcţionează şi 
pentru a susţine ceea ce 
funcţionează 

 

 

Implementaţi activităţile. 
Captaţi şi documentaţi 
procesele şi rezultatele 

 

EVALUAȚI PLANIFICAȚI 

VERIFICAȚI ACȚIONAȚI 

Figura 1. – Planificarea școlară în 4 pași la nivel local și național 
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Ne-au trebuit zile și nopți la rând să căutăm soluții ca orele online să devină la fel de 
atractive și incitante, chiar să ne vină în ajutor pentru ca și cei mai reticenți elevi să devină interesați 
de un alt mod de studiu și de avantajele pe care le poate prezenta în comparație cu modul tradițional 
de predare. 

Bineînțeles că atunci când cauți cu adevărat materiale oferite pe internet de colegi, asociații 
sau site-uri specifice, sigur vei găsi și sigur că multe dintre acestea chiar de calitate foarte bună și de 
mare ajutor. 

În aceeași perioadă, au apărut rapid oferte de cursuri și webinarii care mai de care mai 
interesante și ofertante, mai educative și tot ce am avut de făcut, mulți dintre noi, a fost să ne 
implicăm și să începem să ne formăm o bază de date, de materiale, de link-uri, de abilități și 
aptitudini, pe care le-am utilizat apoi în cadrul activităților online cu elevii. 

Pentru început a trebuit să găsim o aplicație pentru a putea desfășura lecțiile într-un cadru 
cât mai organizat. Astfel, am găsit Zoom, o aplicație care permite realizarea conferințlor video și 
care a căpătat o popularitate foarte mare după ce milioane de utilizatori din întreaga lume au început 
să lucreze de acasă, încă din primele zile ale apariției pandemiei. Folosirea acestei platforme este 
destul de ușoară și nu necesită multă pregătire. În versiunea gratuită a aplicației, conferințele video 
1:1 sunt gratuite indiferent de durata acestora. În schimb, cele de grup sunt gratis doar pentru 40 de 
minute. În ultima perioadă această aplicație a fost actualizată de mai multe ori și i s-au adus 
îmbunătățiri, pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor. În acest context, vreau să amintesc 
introducerea unei table în ecranul SHARE, fapt care pe noi, profesorii, ne ajută foarte mult, 
deoarece avem posibilitatea să facem scheme ale lecțiilor, clasificări, fișe tehnologice, fișe de 
observație, etc. 

O altă platformă utilizată pe scară largă este ADSERVIO, cu ajutorul căreia se introduc 
elevii pe clase, profesorii pentru toate materiile, se permite inclusiv o monitorizare din partea 
părinților în raport cu activitatea copiilor lor. Se pot realiza activități online, încărca materiale, se 
pot trimite mesaje și atașamente și este ușor de instalat atât pe telefon, cât și pe PC sau laptop. 

În ultima perioadă au urcat în clasament platforme ca GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE 
MEET, GSUITE – care pot fi folosite asemănător cu ZOOM. 

O să menționez aici și faptul că în urma unui curs organizat de EDP București și a unor 
webinarii și teste, am obținut o licență gratuită  MOZAWEB / MOZABOOK în cadrul căreia pot 
accesa diferite materiale, instrumente, filme didactice legate de majoritatea disciplinelor studiate și 
aplicațiile acestora, unele dintre ele chiar foarte reușite și realizate în 3D. 

Cu toate acestea, un studiu făcut la nivel național care a demonstrat că pentru a susține 
activități de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit mai multe mijloace specifice, dintre 
care cel mai frecvent: 

  
1.aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precum Whatsapp, 
Facebook messenger etc.: 91% - medie de 3,66 pe scala 1-4;  
2.apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev: 83% – medie de 3,34; pe scala 
1-4;  
3.utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și 
ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, 
Digitaliada, LearningApps etc.: medie de 2,82 - pe scala 1-4;  
4.platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.: 
2,60 - pe scala 1-4;  
5.aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum 
Zoom, Meet, Webex,Teams, Skype: 2,48 - pe scala 1-4; 
          

Tabel. nr. 1 – Mijloace specifice utilizate în activitatea online 
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Apoi, ne-am gândit că putem utiliza filmulețele / videoclipurile realizate de alți colegi sau 
alte firme de formare în domeniul alimentației publice, care sunt realizate foarte bine și care ne-au 
ajutat foarte mult în timpul predării online, dar pe care le-am mai utilizat și în alte contexte de 
predare directă.  

Pornind de aici, împreună cu colegele de specialitate am găsit o soluție foarte bună de lucru 
în această perioadă: am realizat materiale noi, adaptate condițiilor de lucru la distanță, PPT-uri, fișe 
de lucru / activitate/ evaluare/ de observație sau filmulețe realizate de către noi, cadrele didactice,  
în care efectuăm servicii de transport, servire sau debarasare, pe care le punem copiilor pe ZOOM 
sau pe grupul de Messenger, astfel încât aceștia  să le poată vizualiza chiar și în afara orelor, pentru 
ca astfel să poată deprinde cât mai mult din ceea ce au de însușit. 

O surpriză deosebită ne-au făcut, însă, elevii noștri, care cu toate condițiile precare de acasă, 
au realizat aceleași etape de servire și ne-au trimis videoclip-uri realizate cu ajutorul membrilor 
familei. Interesant a fost și eficient, în același timp, că unii dintre ei adăugau și unele greșeli făcute 
intenționat și îi provocau pe colegii lor să le descopere și să le corecteze. 

Vrem să precizăm că doar o parte dintre elevi și-au permis astfel de activități, restul neavând 
condiții minime pentru a le putea face.  

Problema reală este că noi trebuie să fim conștienți că lucrăm cu elevi cu CES, care în 99% 
dintre situații reprezintă și cazuri sociale, sunt copii proveniți din familii fără venituri, cu condiții 
precare de viață, unde de cele mai multe ori nu au 2 farfurii de același fel. Totuși nu putem să nu 
specificăm dăruirea acestora și dorința de a învăța! Cu fiecare filmuleț am observat apariția unor noi 
obiecte de inventar, a unor improvizații care să-i ajute să-și facă treaba mai bine, au început să se 
ajute unii pe ceilalți, astfel încât toți să aibă un progres în această perioadă atipică.  

Voi adăuga încă un rezultat al raportului de cercetare, pentru a putea conștientiza ce  anume 
și în ce procent sunt utilizate materialele și mijloacele necesare desfășurării activităților online, deci 
inclusiv orele de specialitate și instruire practică: 
 

Modalități de susținere a activităților de învățare la distanță – diferențiere pe 
mediul școlii 

 
                             (Medii pe scala 1-4. N = 6436) 

 Rural Urban mic Urban mare 
 (N = 2001) (N = 1775) (N = 2660)  

Platforme specializate de elearning 2.40 2.59 2.75 
Instrumente și aplicații online pentru 
activități de învățare 

1.84 1.94 1.90 
    

Resurse educaționale deschise  și conținut 
digital 

2.76 2.81 2.87 
   

Aplicații pentru comunicare  asincronă în 
grup 3.70 3.66 3.63 

 Aplicații pentru comunicare 
sincronă în grup 2.38 2.55 2.51 

Apeluri telefonice/ SMS/ canal 
     de comunicare cu fiecare elev 3.43 3.37 3.25 

          

Tabel. nr. 2  -  *Rezultate obținute în urma aplicării testului t  Bonferroni; 
                                       ** p < .01 
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Un alt rezultat care îmi susține afirmațiile și mai ales vom observa  asemănarea cu modul în 
care fiecare dintre noi a găsit soluția, care simte că i se potrivește cel mai bine, pentru a-și desfășura 
activitatea în condițiile scenariului roșu. 

 
Platforme și resurse utilizate pentru DPC  (Medii pe scala 1-4)  

   
 

Media 
Abaterea 

    Platforme și resurse utilizate pentru DPC 
  standard   

Suport colegial în grupuri de discuții și de schimb de practici 3.27 0.86 
Diverse materiale găsite pe internet 2.89 0.94 
Cursuri oferite de Comisia Europeană prin eTwinning și Teachers᾽ 
Academy 1.91 0.96 
Cursuri online oferite de firme și ONG-uri 1.90 0.96 
Cursurile online gratuite de pe platforma iTeach.ro 1.89 0.92 
Platforme ce oferă cursuri online de tip MOOC (Coursera, edX etc.) 1.58 0.84 
Webinare și evenimente realizate prin proiectul CRED 2.30 1.08 
Alte webinare și evenimente sincron dedicate formării/ informării CD 2.35 1.03 

 

Tabel nr. 3 - Platforme și resurse utilizate în activitatea online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 2. Platforme utilizate pentru managementul clasei (N=6436) 
 

Și voi încheia cu un aspect mai delicat, și afirm acest lucru deoarece am participat la multe 
cursuri și evenimente online de perfecționare, în care mulți colegi doreau să găsească metode 
potrivite și cât mai simple de evaluare a cunoștințelor dobândite de elevi în timpul predării online. 
Astfel, pentru etapa de evaluarea, am folosit aplicații ca  Google Forms, KAHOOT, Wordwall, etc. 

Pentru a face această componentă mai atractivă eu prefer testele/chestionarele realizate pe 
KAHOOT, deoarece elevii sunt mai atrași de acest tip de evaluare, sunt mai relaxați în momentul 
susținerii și, automat, rezultatele sunt mai bune. Însă în timpul activității de predare, pentru a lucra 
mai eficient și pentru a verifica ce, cât și cum lucrează fiecare sarcină primită, le permit să dea share 
pe ecran, sau să scrie pe tablă, în timp ce unii îmi trimit fotografii cu tema rezolvată pe  
MESSENGER sau WHATSAPP-ul propriu. 

 
EXEMPLU DE TEST REALIZAT PE PLATFORMA KAHOOT: 
https://create.kahoot.it/share/juverdeanu-gabriela-test-ospatari-2/2ad52b1f-2baa-419e-85fc-

4c011b412a80  
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CONCLUZII: 
 

       Profitând de oportunitatea de a reconstrui mai bine, în timp ce pandemia a perturbat 
semnificativ predarea şi a adâncit inegalităţile, aceasta a oferit, de asemenea, şi oportunităţi pentru 
transformarea pedagogiei şi transformarea etosului şcolar: noi modalităţi de predare şi învăţare, noi 
moduri de comunicare cu copiii şi familiile acestora, noi roluri pentru creşterea nivelului general de 
bunăstare al elevilor.  
       În general, am putea susține că am avea cu toții multe de câştigat din răspunsurile educaţionale 
creative la pandemie, la nivel de şcoală, la nivel local şi naţional, dar și la nivel personal pentru 
fiecare cadru didactic în parte.  
      Au existat experienţe valoroase, au fost învăţate lecţii importante, care se pot încorpora în 
procesele de planificare şi de reformare a educaţiei pentru anii următori.  
➢ Aceasta este o oportunitate care nu trebuie ratată, care necesită un proces de planificare 

menit să evalueze continuu situaţia, care intenţionează să abordeze inegalităţile, care 
încurajează înregistrarea şi documentarea proceselor de intervenţie şi a rezultatelor şi care 
monitorizează şi evaluează practicile, pentru a le îmbunătăţi eficacitatea şi a susţine acţiunile 
reuşite. 

➢ Succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ dintre cadru 
didactic, informatician, inginer de sistem, manager școlar, performanța rețelei de comunicare 
etc. și nu doar un atribut exclusiv al profesorului; 

➢ Nu toate dimensiunile educației pot fi acoperite prin noua formulă: au de suferit 
aspectul relațional, dimensiunea cooperativă, realizarea obiectivă a evaluării și a feedback-
ului, monitorizarea și stimularea performanțelor, individualizarea și personalizarea 
învățării; 

➢ Referitor la conținutul educațional predat, fiind la începutul utilizării tehnologiei în 
educație, multe dintre cadrele didactice demonstrează că tehnologia este considerată mai 
degrabă un intermediar, și nu un cadru de procesare sau de prelucrare a informației didactice 
într-un nou format, operație ce presupune o serie de competențe suplimentare de convertire și 
transcodate didactică; 

➢ Prin educația „la distanță” mai degrabă se poate orienta procesul de auto-învățare la 
elevi, se pot discuta consemne de lucru pentru acasă, se pot administra testări etc. decât să se 
realizeze predarea, în adevăratul sens al cuvântului, a unor cunoștințe inedite, de procesare sau 
aplicare a teoriei în raport cu practica etc.; 

➢ Informatizarea „generalistă” a educației, prin formarea unor competențe digitale de 
primă instanță, nu este suficientă pentru instaurarea unei formări virtuale; sunt necesare 
transformări la nivel de formare prin focalizări pentru contexte gândite explicit în acest sens; 

➢ Instrumentele informatice sau de tip software, utilizate în mod curent pentru 
comunicarea sincronă/asincronă cu elevii, nu au fost proiectate direct în scopul realizării 
activităților didactice; unele solicitări din partea profesorilor sugerează nevoia unor calibrări, 
încă din start, ale unor echipamente sau programe, în perspectivă explicit didactică, 
educațională; 

➢ Provocarea pe care au întâmpinat-o în această perioadă profesorii, directorii de şcoli, 
responsabilii din sistemul de educaţie şi factorii de decizie de la nivel local şi naţional a fost 
semnificativă și a avut atât plusuri cât și multe minusuri, dar impactul acestora  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, eu cred că 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. 
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                                                                           PROIECT DIDACTIC 
 
Modulul 2 : Calitatea în turism și alimentație 
Capitol : Marcarea, etichetarea și ambalarea produselor alimentare 
Lecţia:Componentele și formele marcării –etichetării produselor alimentare 
Tipul lecţiei : Lecție de comunicare /însușire de noi cunoștințe 
Locul de desfăşurare a activităţii : online, prin Grupul clasei-rețeaua de socializare Messenger Facebook   
Clasa: a IX-a A 
Data: 12.03.2021 
Durata : 45 minute 
Cadru didactic: Prof.ing. Juverdeanu Gabriela 
 
URÎ 4: Asigurarea calității în turism și alimentație  
Unitati de competenta din SO1: 
UC3.Aplicarea NPM si PSI 
UC4. Mentinerea unui mediu de muncă sigur și curat  
Competente generale: 
Descrierea noţiunilor referitoare la etichetarea produselor alimentare 
Competente specifice: 
CO1 - sa identifice informaţiile de pe eticheta produsului alimentar; 
CO2  Descrierea importantei etichetării 
CO3  Identificarea elementelor componente ale etichetei unui produs alimentar 
CO4  Descrierea elementelor componente ale etichetei unui produs alimentar    
CO5 Sa selecteze un produs alimentar in funcţie de informaţiile de pe eticheta produsului 
 
Cunoștințe: 
4.1.6.Prezentarea elementelor de marcare si etichetarea produselor 
4.1.7.Prezentarea notiunilor legate de ambalarea produselor 
Abilități 
4.2.7..Verificarea marcarii ,etichetarii si ambalarii produselor 
Atitudini: 
4.3.6.Implicarea active si responsabila in verificarea marcarii ,etichetariisi ambalarii produselor 
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Strategia didactică : 
           Metode si procedee didactice :conversaţia euristica, observaţia  dirijata si independenta,exerciţiul, expunerea , explicatia, 
          Forme de organizare: frontal, individual. 
          Mijloace de invatamant :  
          Link: https://us04web.zoom.us/j/4758683928?pwd=VUI4aUcvQ3JYYy9TeUswWU9CaUQ2Zz09-  
           Aplicația de învățământ online-Zoom,  fişe de documentare 1, 2, Slide-uri –planșe-Prezentare Power Point, calculator, fișa de lucru 1, 
fișa de lucru 2 . 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
    Momentul 
      lecţiei 

Competenţe 
specifice Activitatea profesorului Activitatea elevului Durata 

(min) 
Metode 
didactice 

Mijloace 
didactice 

Forme de 
organizare 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Moment 

organizatoric 
 
 
 

Salută elevii 
 Notează elevii absenţi 
 Verifică ținuta  și regulile de igienă 
 

Răspund profesorului 
Elevul de serviciu anunţă 

absenții 
 

2min Conversaţie  

  
 
Frontal 

 
 
2. Verificarea 

cunoştinţelor 

      
   CO1 
 
 
   CO2 
 
 
 
  CO3 
 
  CO4 
 
   CO5 

Recapitularea cunoştinţelor 
asimilate anterior prin adresarea 
unor intrebari : 
- Sub ce forma sunt comercializate 
produsele alimentare? 
-Ce alimente se pot comercializa 
neambalate? 
- Care sunt criteriile se selecţie ale 
produselor neambalate? 
- Ce caracteristici organoleptice 
folosim in selectarea produselor 
neambalate? 
- Corectează unele confuzii. 
  

 
 
 
 
. 
Răspund la întrebari 

10min Conversaţie 

  
 
 
individual 

 
 
3. Anunţarea 

titlului 
lecţiei şi 
obiectivelor   

Anunţă titlul lecţiei: 
 Componentele si formele marcarii –
etichetarii produselor  
 Anunță structura acesteia:  
1. Produse ambalate.  
2. Informaţiile de  pe eticheta 
produsului. 
Adresează câteva întrebări:  
-Cum vom selecta produsele 
alimentare ambalate? 
-. Ce rol are eticheta produsului? 

 
 
Işi notează în caiete titlul 
lecţiei şi obiectivele 
vizate 

3 min 

 
 
 
 
 
Expunerea 
 

 
 
Prezentarea 
Power Point 
 
 
 

Frontal 
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4. Transmiterea 
de noi cunoştin 
ţe şi 
dobandirea de 
către elevi a 
obiectivelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    CO1 
    CO2 
    CO3 
    CO4 
    CO5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Solicită elevii să aleagă un ambalaj 
de produs alimentar; 
- Solicită elevii sa observe 
ambalajul produsului alimentar; 
- Explică online: 
Informaţiile de pe ambalaj se 
grupează in doua categorii: 
1.Informaţii despre firma 
producătoare 
2.Informaţii despre produs 
- Solicită elevii sa identifice 
informaţiile despre firma 
producătoare de pe ambalajul 
propriu; 
- Explică online: 
1. Informaţiile despre firma 
producătoare: 
- denumirea firmei producătoare; 
- adresa; 
- număr de telefon, fax; 
- pentru produsele de import, firma 
importatoare, firma de distribuţie; 
- standardele sau normele 
respectate.  
- Solicită elevii să identifice 
informaţiile despre produs pe care le 
conţine eticheta; 
- Explică si expune online: 
2. Informaţii despre produs: 
- denumirea produsului; 
- ingrediente; 
- valoarea nutritiva (elementele 
nutritive); 
- valoarea energetica (cal., kJ); 
- cantitatea; 

- Observa eticheta si o definesc 
- Enumera condiţiile care trebuie 
respectate pentru elaborare unei 
etichete si argumentează 
răspunsurile oferite 
- Răspund întrebărilor  adresate 
de profesor - Primesc fisa de 
lucru 1,2  
- Asculta indicaţiile primite 
- Rezolva fisa  lucru urmărind 
eticheta prezentata in fisa de 
documentare 
- Notează răspunsuri 
- Oferă profesorului răspunsuri 
in legătura cu : 
denumirea produsului si a firmei 
producătoare; datele de contact 
si adresa producătorului; 
ingredientele folosite; masa 
produsului; data pana la care 
trebuie consumat produsul; 
condiţiile in care se depozitează 
produsul; conţinutul de substanţe 
nutritive al produsului; codul cu 
bare si simbolurile privind 
reciclarea ambalajului si 
materialul din care este 
confecţionat acesta.  
- Asculta explicaţiile 
suplimentare ale profesorului 
 

 
 
 
 
15min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asaltul de 
idei 
 
 
 
 
Discuţia 
colectivă 
 
 
 
 
 
Explicaţia 
 
 
Problemati-
zarea 
 
 
 
 
Învatarea  
prin 
descoperire  
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 

 
 
 
 
 
 
Fişe de 
documentare 
1, 2  
Fişe de lucru 
1,2 
 
 
 
 
 
Imagini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişe de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 
Frontal 
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Sistematizarea 
şi fixarea 
cunostinţelor 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    CO1 
    CO2 
    CO3 
    CO4 
    CO5 

- instrucţiuni de 
utilizare,instrucţiuni de păstrare si 
depozitare; 
- termenul de valabilitate; 
- codul de bare 
  - Solicită elevii să precizeze dacă 
eticheta prezentată conţine toate 
informaţiile necesare selectării 
produsului; 
- Adresează elevilor întrebări: 
1. Ce elemente nutritive conţine 
alimentul prezentat? 
2. Ce rol au proteinele în organism?  
3. Dar lipidele? 
- Completează răspunsurile elevilor; 
- Solicită părerea elevilor în legătură 
cu comercializarea acestui produs; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dirijată 
 
 
 
 
 
Dialogul 
 
 
Învățarea  
prin 
descoperire  
 

documentare 
1, 2  
Fişe de lucru 
1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Realizara 
feed-backului 
 
 

   CO1 
    CO2 
    CO3 
    CO4 
    CO5 

- Distribuie online elevilor fisele de 
lucru; 
- Solicita un elev sa citească 
cerinţele din fisa de lucru; 
- Clarifica unele probleme;  
- Cere elevilor sa completeze  fisa 
de lucru cu datele referitoare la 
produsul prezentat de profesor - 
Analizează si clarifica răspunsurile 
elevilor; 
- Cere elevilor sa completeze fisa de 
lucru cu datele despre produsul 
alimentar a cărui eticheta o au 
inserată; 

 
 
 
 
Corectează eventualele greşeli 
- Ascultă profesorul și rezolvă 
fișele de lucru 
 
 
 
- Observă și ascultă profesorul 

 
10min 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fişe de lucru  
 
 

 
Auto- 
evaluarea 
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7. Moment 
final  

Apreciază activitatea desfaşurată de 
elevi 
Notează elevii pentru activitatea din 
timpul orei 
Anunţă tema pentru acasă:  
”Concepeţi o eticheta pentru un 
produs alimentar nou pe care 
urmează sa-l lansaţi pe piaţa 
respectând toate elementele 
studiate” 

Sunt atenţi la aprecierile 
Profesorului 
Noteaza tema pe caiete 
 

5 min Expunerea 
Fișa de 
observarea a 
lecției 

Frontal 
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FIȘA DE   DOCUMENTARE 1 
 

1. Definiţia etichetei.: Eticheta reprezintă totalitatea informațiilor care însoțesc 
produsul alimentar respectiv si care sunt de regulă înscrise pe ambalaj si care oferă 
consumatorului detaliile privind caracteristicile produsului cum ar fi data de expirare, 
lista ingredientelor, numele și adresa producătorului Eticheta reprezintă orice material 
scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat care conține elementele de identificare 
ale produsului și care însoțește produsul sau este aderent la acesta. 
 

2. Importanța etichetării: Este foarte important ca să i se ofere consumatorului aceste 
informatii, deoarece, numai în urma cunoașterii caracteristicilor alimentului 
respectiv, consumatorul poate lua o hotărâre: să cumpere sau să nu cumpere acel 
aliment, și să îl aleagă pe acel produs care corespunde cu exigențele sau pofta lui de 
moment. La urma urmei, fiecare dintre noi avem dreptul să cheltuim banii după 
propriul plac. Eticheta trebuie să informeze consumatorii asupra riscurilor la care 
aceștia ar putea fi expuși. 
 

3. Cerinţe de realizare a etichetelor.  
Lista de mențiuni obligatorii ce trebuie indicate pe etichetele produselor 
alimentare 

 Acestea sunt: 
 Denumirea produsului; 
 Lista ingredientelor; 
 Substanțele care provoacă alergii sau intoleranță (precum laptele, muștarul, 
cerealele ce conțin gluten, ouăle, peștele, arahidele etc); 

 Cantitatea anumitor ingrediente sau categorii de ingrediente; 
 Cantitatea netă de produs alimentar; 
 Data durabilității minimale sau data limită de consum; 
 Condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare; 
 Numele sau denumirea comercială și adresa operatorului sau importatorului; 
 Țara de origine sau locul de proveniență pentru anumite tipuri de carne sau în 
cazurile în care omiterea acestui tip de informații ar putea induce cumpărătorul 
în eroare; 

 Instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea 
corectă a produsului alimentar; 

 Pentru băuturile care conțin mai mult de 1,2% de alcool în volum, concentrația 
alcoolică dobândită; 

 O declarație nutrițională. 
 

4. Etichetarea produselor alimentare 

 

 
866

http://www.milka.ro/


FIȘA DE   DOCUMENTARE 2 

 
Milka Alune 

Ciocolată cu lapte din Alpi și alune. 

 

Ingrediente 
zahăr, unt de cacao, lapte praf degresat, masă cacao, alune (9%), zer praf (din lapte), grăsime din 
lapte, pastă de alune, emulsifianți (lecitină din soia, E476), aromă. Ciocolata cu lapte conține 
substanță uscată de cacao: 30% minimum. 
 
Poate conține grâu și varietăți similare de nuci.  

 

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE 

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE per 100 g 
Energie 2244/538 kJ/kcal 
Proteine 7.2g 867



INFORMAȚII NUTRIȚIONALE per 100 g 
Carbohidrați 54g 

Grăsimi 32g 
  

 din care saturate 16g 
 din care zaharuri 53.5g 

Fibre 
Sare                                       

2.5g 
0,4g 

 
* referință suma pentru un adult mediu (8400 kJ/ 2000 kcal). 
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FIȘĂ DE LUCRU NR. 1 
  
        ETICHETAREA - Ciocolată cu lapte din Alpi și alune.  
 

Priviţi eticheta prezentată și răspundeţi următoarei cerinţe: 
Enumeraţi elementele componente ale acesteia și exemplificaţi-le conform tabelului 
de mai jos:  

 
Elemente componente Exemplificare elemente componente 

Denumirea produsului 
 

 

Termenul de valabilitate 
 

 

Conţinutul net  

Denumirea si adresa producătorului 
 

 

Lotul de fabricaţie 
 

 

Condiţii de depozitare 
 
 

 

Lista ingredientelor folosite 
 

 

Informaţii nutriţionale 
 
 

 

Codul de bare 
 
 

 

Simbol protecţia mediului 
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FIȘĂ DE LUCRU NR. 1 (REZOLVARE)  
 

ETICHETAREA Ciocolată cu lapte din Alpi și alune. 
 

Elemente componente Exemplificare elemente componente 
Denumirea produsului 
 

 Ciocolată cu lapte din Alpi și alune.  
 

Termenul de valabilitate 
 

31.10.2008 

Conţinutul net 
 

100 g 

Denumirea si adresa producătorului 
 

Kraft Foods 

Lotul de fabricaţie 
 

21 

Condiţii de depozitare 
 
 

Păstrare la 16-180C, umiditatea aerului maxim 65%.  
A se feri de contactul direct cu razele solare. 

Lista ingredientelor folosite 
 

Zahar, cacao, unt, lapte, vanilina 

Informaţii nutriţionale 
 
 

Proteine, lipide, glucide, vitamine, săruri minerale 

Codul de bare 
 
 

76- Tara,    22201 
- Producătorul, 
 07059- Podusul,    5-  Cifra de control 

Simbol protecţia mediului 
 

Aruncarea ambalajului in containere speciale 
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FIŞA DE LUCRU NR. 2 

 

Completaţi spaţiile cu informaţii despre produsul alimentar a cărui eticheta o aveţi inserată online: 

 

1. Denumirea produsului: ………………………………....................................... 

2. Valoare nutritivă: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Valoare energetică: ………………………………………………………………. 

4. Rolul alimentului in organism: ………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………… 

5. Grupa principală de alimente din care face parte: 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Aliment de origine: ……………………………………………………………….. 
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FIŞĂ  DE  OBSERVARE  SISTEMATICĂ  A  ACTIVITĂŢII  ELEVILOR  DIN CLASA _IX a____A___ 
MODUL 2: CALITATEA ÎN TURISM ȘI ALIMENTȚIE  / LECTIA„MARCAREA, ETICHETAREA ȘI AMBALAREA 
PRODUSELOR ALIMENTARE” 
Data: 12.03.2021 
 
Nr.Crt. Numele şi 

prenumele 
elevului 

Etichetarea - Ciocolată cu lapte din Alpi și alune: enumerarea corectă a 
elementelor componente ale acesteia, conform tabelului din Fișa de lucru 1, 
în timpul activității lecției online, prin vizualizarea slide-urilor și 
imaginilor corespunzătoare 

Explicarea 
Fișei de lucru 
2 

 
Observatii 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     

 
 

 

876



COPII/  ELEVI CU SINDROMUL ASPERGER

Profesor învățământul primar Anda Mihaela Manea

Școala Gimnazială Nr. 49,

București

Sindromul Asperger este o tulburare care face parte din spectrul autist. Persoanele care sunt

diagnosticate cu acest sindrom prezintă dificultăţi semnificative în ceea ce priveşte interacţiunea

socială şi comunicarea nonverbală, alături de modele repetitive ale comportamentelor şi intereselor,

ceea ce le îngreunează relaţiile ulterioare. Cei mai mulţi copii cu sindrom Asperger recuperează din

dificultăţile sociale şi cele de comunicare în timpul maturităţii, dar unele particularităţi ale acestui

sindrom persistă și la vârsta adultă.

Pediatrul austriac Hans Asperger este cel care a vorbit prima dată despre acest sindrom, în

anul 1944, în urma studiilor efectuate pe copiii întâlniţi în practica sa. Acești copii, care erau, fizic,

neîndemânatici, deţineau abilităţi reduse de comunicare nonverbală și demonstrau o empatie

limitată faţă de colegii lor. Abia în 1981 conceptul modern de Asperger a devenit din ce în ce mai

popular, iar, în 1990, a fost stabilit ca diagnostic standard, ca, apoi, în 2013, să fi fost eliminat în a

cincea ediţie a Manualului de diagnostic şi statistică a tulburărior mentale (DSM)1.

Cauzele Sindromului Arperger nu se cunosc, deși se presupun baze genetice, iar

tehnicile prin care se studiază creierul nu au identificat o patologie comună clară, drept pentru care

un tratament specific nu există pentru această tulburare. Există, însă, terapii, atât de natură

psihologică cât și medicamentoasă, care o pot ameliora semnificativ.

Părinţii copiilor cu sindromul Asperger nu pot descoperi diferenţele în dezvoltarea copiilor

lor mai devreme de 30 de luni. Screeningul de dezvoltare din timpul unui control de rutină realizat

de un doctor generalist sau pediatru poate releva semne care ar necesita investigaţii amănunţite.

Statisticile arată că băieții sunt de până la 4 ori mai expuși riscului de a avea Asperger, față de

fetele.

În cazul sindromului Asperger, nu există întârzieri în vorbire ca în autism. În timpul

comunicării, pot să prezinte o tonalitate prea joasă sau prea înaltă, pot să nu aibă un ritm natural în

vorbire sau inflexiunile obișnuite ale tonalității. În cele mai multe cazuri, copiii cu Asperger au

abilități cognitive bune și un limbaj bun, dar au probleme în a stabili contactul vizual cu alte

persoane, de aceea, uneori, par absenți în conversație. Copiii cu Asperger pot sa aibă obsesii pentru

1 Chiar dacă acest diagnostic nu mai există ca atare, în DSM-5, tulburarea a rămas integrată în rândul celor din
spectrul autist.
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anumite obiecte, colecționând de la pietre la capace, pot excela în a memora anumite date exacte,

precum statistici în sport, nume specifice ale unor plante, date exacte, însă, pot avea deficiențe în

cazul conceptelor abstracte. Dacă un copil cu autism pare să nu fie interesat de ceilalți din jur, copiii

cu Asperger vor să interacționeze cu alți copii, dar nu știu care ar fi cea mai potrivită modalitate,

mai ales că nu înțeleg, uneori, subtilitățile limbii în conversație, precum umorul sau ironia.

Mulți copii cu Asperger pot excela în anumite domenii, precum matematica sau muzica, dar

și tehnic și în IT, mai ales că au un IQ normal sau peste medie. Unii copii cu sindrom Asperger pot

avea dezvoltare motorie întârziată, învăţând mai greu modul de utilizare a tacâmurilor, de a merge

pe bicicletă sau cum să prindă o minge, de aceea deprinderea scrisului de mână poate să fie destul

de deficitară.

Tratamentul pentru sindromul Asperger presupune o intervenție multidisciplinară. Cel

medicamentos poate ameliora unele simptome în funcţie de existenţa unor comorbidităţi, (sunt

cazuri în care pacientul prezintă şi epilepsie, de aceea se impune medicaţia). Terapia

comportamentală și de limbaj îl ajută pe pacient să-și îmbunătățească interacțiunea și abilităţile

sociale și gestionarea stresului relaţional.

Pentru a ajuta slaba procesare senzorială, fiind foarte sensibili la sunete, mirosuri sau

gusturi, şi coordonarea motorie ar fi indicată terapia ocupaţională, iar exercițiile cu un logoped pot

da roade în susţinerea unei conversaţii normale din partea copilului diagnosticat. Lucrul cu un

psiholog/ o echipă de psihologi este important pentru o mai mare reușită a acestor copii în adaptarea

cât mai rapidă și ușoară la rigoarea programului școlar. Suportul părinţilor, cu precădere în ceea ce

priveşte tehnicile comportamentale, este necesar.

Câteva dintre măsurile concrete pe care le poate lua cadrul didactic, care trebuie permanent

să păstreze legatura cu părinți și echipa care coordonează toate etapele “recuperatorii” ale unui

astfel de copil, ar fi:

- așezarea adecvată a copilului în clasă/ în prima bancă, cu un coleg (se acceptă și se

plac reciproc/ ultimul dispus să îl ajute pe cel cu Asperger; dar și „departe’’ de factorii perturbatori:

aparate care emit sunete care ar putea să-l „deranjeze”/ alţi elevi (mai) agitaţi);

- folosirea materialelor/mijloacelor didactice adecvate;

- activităţi didactice asociate cu multe jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere

a acestuia (Pânza de păianjen, Cine sunt eu? Ce simt eu? - activități de învățare din sfera Dezvoltării

Personale);

- activităţi scurte şi diverse adecvate diferitelor momente ale lecţiei;

- transmiterea instrucţiunilor: pe tonul potrivit, clar, ferm, accesibil, mimică/gestică

potrivite, astfel încât colectivul/dar și cel cu Asperger să le realizeze corect și în timp;

- alocarea de timp suficient pentru sarcinile/ activitățile de învățare;
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- stabilirea momentelor de consolidare și exersare în funcție de necesitățile clasei/

celui cu Asperger;

- folosirea poveştilor terapeutice, filmelor educative, jocurilor de rol pentru

dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare.

Strategiile de învățare ale profesorului îndrumător ar trebui să se bazeze pe:

- sarcini diferențiate,

- învățarea individualizată,

- folosirea metodelor activ-participative şi practice (Știu, Vreau să ştiu, Am aflat,

jocul de rol, jocul didactic, Brainstorming, Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul galeriei etc);

- valorizarea talentelor fiecărui elev, inclusiv ale celui cu Asperger.

O permanentă colaborare între profesorul educator, părinții copilului diagnosticat cu

Asperger, echipa de medici care îl monitorizează, schimbul de informații dintre părțile implicate în

actul educațional, perfecționarea acestora, (în cadrul unor cursuri/ ateliere de lucru), și aplicarea

celor mai noi metode adaptate copilului cu Asperger, va avea rezultatele dorite în direcția integrării

în sistemul clasic de învățământ al acestui copil, ce se poate dezvolta ca oricare altul.

Ar fi benefic un schimb de bune practici/ experiență în cadrul unui program de tip Erasmus,

mai ales cu participanți care lucrează cu astfel de copii în practica de zi cu zi. Condiţiile şcolii

online au ridicat provocări și mai mari. Aș fi interesată să aflu și să lucrez aplicații care pot fi

atractive, interesante pentru acești copiii cu nevoi speciale, facilitându-le integrarea lor școlară.
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IMPORTANȚA MEDIULUI AFECTOGEN PENTRU COPILUL CU 
DEFICIENȚE MINTALE 

Profesor Teodorovici Cristina, CSEI Suceava 

Trăirile afective exprimă raporturile de satisfacție ori de insatisfacție ale persoanei 
față de stimulările și situațiile date, atitudinile sale de aprobare ori respingere, de căutare sau 
evitare a stimulilor afectogeni. Procesele afective angrenează în desfășurarea lor o seamă de 
subsisteme neurofuncționale nespecifice, cu ecou în cele mai profunde mecaisme vegetative, 
în formațiunile reticulate, ca și în structurile complexe ale emisferelor cerebrale. 

La fel ca și în celelalte fenomene psihice, procesele afective nu pot fi înțelese decăt 
din relațiile reciproce dintre organism și mediu, din atitudinile omului față de muncă, 
societate și față de sine însuși. Teoriile care consideră procesele afective ca manifestări ale 
unor forțe interioare sau ca reacțiimecanice la stimulenți ai lumii obiective, sunt deopotrivă 
neștiințifice și sterile. 

Fenomenele afective, ca și fenomenele psihice, sunt condiționate de influențele 
externe, numai că aceste influențe se exercită nemijlocit, reflectându-se prin întreaga 
structură psihică a personalității. 

Copilul, vine pe lume ca orice pui de animal firav, neajutorat, inconștient și nu caută 
decât să-și asigure cerințele instinctuale care îi asigură viața. Legea lui este satisfacerea 
foamei, culcuș comod, liniște și senzație de bine pe care i le asigură îngrijirile și afecțiunea 
celor din jur. 

În timp ce copilul crește, învață și își dezvoltă, pe rând, capacitatea intelectuală, 
afectivitatea și particularitățile viitoarei sale personalități – care se formează datorită 
interacțiunii continue între factorii interni și cei externi. 

Privită în perspectivă și retrospectivă, câteva din etapele vieții, joacă un rol hotărâtor 
în formarea unui om: 

- copilăria, în care educației i se cere să pună baza viitorului echilibru psihic al 
adultului, evitând greșelile educative care pot fi cauza unor iremediabile deviații mintale și 
sufletești; 

- pubertatea și adolescența, care prin dezechilibrul organic și neurohormonal menit să 
transforme copilul în adult, produc o schimbare profundă în sfera afectivă. 

Copilăria este într-adevăr ,,vârsta de aur’’, vârsta când acea comoară vie pe care o 
reprezintă copăilul se poate transforma într-o cunună prețioasă sau se poate risipi ,, în cele 
șapte vânturi’’. Meșterii făurari vor fi în prima etapă părinții, ajutați ulterior de dascăli, 
sprijiniți de marea comunitate a oamenilor, a societății și a colectivului. 
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Cea mai bună educație este cea pe care o aplică părinții uniți într-o căsnicie fericită, 
echilibrată din punct de vedere psihico-fizic. Familia, privită ca nucleu social, influențează 
întreaga evoluție de viață a omului și își pune amprenta cu evidență pe întreaga personalitate.  

Un cuvânt potrivit spus la timpul său,  o măsură educativă dreaptă, un remediu 
medical dacă este cazul, evitarea stărilor prelungite de anxietate îl pot face pe copil să se 
dezvolte bine și armonios.  

Familia se impune ca un factor cu cea mai puternică influență asupra copilului prin 
continuitate, afectivitate și autoritate. Nimic nu poate înlocui căldura sufletească ce se 
răsfrânge în sufletul copilului mic, ființă neajutorată. 

Căldura afectivă, pe care copilul o găsește în familie este condiția fundamentală a 
plămădirii unui fond sănătos al sufletului uman, iar autoritatea, pe care în mod normal părinții 
și-o capătă prin demnitate și exigență, este condiția cultivării respectului față de om și 
societate, sentiment pe care îl găsim la temelia celui mai autentic umanism. 

Copiii au nevoie de dragoste, de dragoste deschisă manifestată, dar și de severitate. 
Unele trebuințe bio-psihice ale copilului se înscriu în domeniul afectiv. Satisfacerea sau 
nesatisfacerea nevoii afective lasă urme adânci în cursul vieții omului. Afectivitatea este un 
stimulent constant și necesar al oricărei dezvoltări psihice, dezvoltare care este un proces cu 
rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural. 

Mulți psihologi consideră afectivitatea drept starea psihică cea mai profundă, 
cristalizată în jurul Eului, ca un răspuns dominator și unificator al întregului psihism la 
modificările unei tendințe psihice. Ea avertizează conștiința de starea bună sau rea a 
organismului biopsihic, ne indică utilitatea obiectelor și situațiilor pentru noi și în ce măsură 
ele convin sau nu trebuințelor noastre. Relația organism – mediu, ca și orice modificare a 
metabolismului și echilibrului endocrin, este înregistrat afectiv.  

Deficiența mintală nu este ca fenomen reversibilă, dar are totuși, în planul 
personalității o evoluție pozitivă, dacă mediul cultural, educativ și sistemul de relații afective 
interindividuale și de grup se constituie ca factori și mijloace compensatorii. Recuperarea, în 
special în direcția principală a structurării personalității, asigură și mijlocește deficientului 
mintal posibilitatea integrării sociale. 

Stă în puterea educației, mai ales în primii ani ai copilăriei, de a contribui la 
dezvoltarea ulterioară a personalității, dependența în mare măsură de regimul de viață din 
familie, unitatea de ocrotire, școala, mediul social, cultural în care elevul își desfășoară 
activitatea. Copilul nu trebuie să simtă lipsa afecțiunii materno-paterne care-i oferă 
posibilitatea de dezvoltare ca personalitate și îi va permite integrarea într-un sistem de relații 
sociale. 

Din varietatea extremă a formelor de tulburare a comportamentului afectiv evidențiez 
pe cele mai des întâlnite în practica educațională: 
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-Crizele de afect sunt descărcări puternice ale afectelor primare care se manifestă prin 
agitație motorie, țipete, răgete, tendința de violență, automutilare; 

-Mânie, furie, pe fondul unei afectivități crescute, crize de râs, de plâns fără motivare; 

-Teamă, frică, comportament de apărare; 

-Inhibiție afectivă, defensivitate, retragere, izolare, negativism; 

-Somnolență, dezinteres, apatie, trecerea rapidă de la apatie la explozii afective: râs-
plâns, respingere-adeziune, tristețe-bucurie etc; 

-Enurezis nocturn, onicofagie, anorexie, vise terifiante, agitație motorie; 

-Instabilitate psihoafectivă relațională, hipermotivitate, impulsivitate; 

-Tulburări ale ritmului vorbirii, ale fonației și articulației. 

În urmaaplicării la clasă a unui grupaj de teste, am observat trei tipuri de relații 
afective care pot apărea între membrii grupului: atracție, repulsie, indiferență. 

Testul familiei, al lui Louis Corman, oferă posibilitatea de a surprinde și releva 
aspecte ale afectivității, inteligenței, simbolismului, nivelului grafic și al structurilor formale 
– elemente structurale ale personalității. Testul oferă atât posibilitatea relevării relațiilor 
afective ale grupului familial, cât și explorarea conflictului sufletului copilului. Elementul 
esențial pe care acest test caută să-l scoată în evidență este relația interpersonală în cadrul 
familiei. Instrucțiunea prevede ca fiecare copil să deseneze familia sa. 

Testul mesei festive, al lui C. Păunescu, relevă relațiile afective valorizate ale 
subiectului cu sine și cu societatea. Instrucțiunea prevede: sărbătorești ziua ta de naștere. Cu 
ocazia acestui eveniment important și plăcut din viața ta se organizează o masă festivă. 
Trebuie să inviți la această masă 13 persoane pe care tu le vrei. Persoanele se vor așeza la 
masă pe locul indicat de tine, după voia ta. Tu fixezi locul fiecărei persoane, prin scrierea 
numelui pe scaun. 

Testul de aspirație, tip compunere ,,Ce-mi doresc plăcut ăn viață’’, urmărește a 
releva trebuințe ce corespund motivației superioare, bazându-se pe ipoteza că mecanismul, 
pentru care sistemul afectiv este un amplificator, depinde atât de fondul genetic cât și de rolul 
factorului social. 

Modul de prelucrare a testelor ne oferă o serie de date care duc la concluzia că familia 
rămâne mediul natural al copilului și de la care acesta așteaptă înțelegere, îngrijire și 
îndrumare, dar mai ales afecțiune – hrana sufletească; factorul afectiv fiind adevăratul drive 
care se impune în dezvoltarea personalității copilului. 

Activitatea de instruire și educare a deficientului mintal trebuie desfășurată într-un 
climat generator de stări afectiv-emoționale(plăcere, bucurie, succes) care duc la acțiunea 
înțeleasă ca trebuință, necesitate, utilitate. Starea afectivă generalizată pe care și-o elaborează 
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individul și care definește gradul lui de îndepărtare sau de apropiere și coeziunea psihologică 
în sistemul relațional dat, are o mare importanță pentru comportamentul afectogen. 

Educația, în cadrul normal al vieții sociale școlare, dezvoltă cunoștințe, dar acționează 
și asupra formării trăsăturilor de caracter a intereselor, a laturii morale și proiective ale 
personalității. Procesul educației deficientului mintal trebuie să fie bazat pe relația afectivă 
cadru didactic-elev, elev-elev, elev-familie. În cadrul acestui sistem de relații, copilul nu 
trebuie privit ca un simplu obiect al educației, ci un om în formare și dezvoltare, cu nevoile și 
interesele lui personale. O relație apropiată între educator și elev impune cunoașterea și 
înțelegerea copilului, atitudine caldă și plină de solicitudine față de copil. 

Afectivitatea este un stimulent constant ;i necesarv oricărei dezvoltări psihice, 
dezvoltare care este un proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural. 
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                                               DASCĂL ȘI ARTIST 2022 
 
“Gruparea Dascăl și artist implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, muzicii dar 

și proiecte educaționale destinate tuturor categorii de vârstă. Profesorii de arte și-au propus să 
acționeze prin forme și modalități specifice pentru promovarea și protecția artelor plastice; să 
organizeze expoziții în diverse galerii de artă, precum și activități specifice pentru a face cunoscute 
în țară și străinătate lucrările de artă plastică; să promoveze evenimente artistice de producție 
editorială (albume de artă, cataloage, broșuri), înregistrări video, târguri, simpozioane; să editeze 
publicații de specialitate și formare în domeniul artelor plastice; să sprijine activitatea și acțiunile 
de debut ale tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ din domeniul artistic; să participe la 
tabere de creație și activități conexe; să creeze o bază de date și în sistem informațional accesibil 
membrilor grupului, atotcuprinzător pentru domeniul artelor vizuale; să încheie parteneriate- 
acorduri de cooperare, cu structuri similare din țară, din străinătate și cu instituții publice”(Daniela 
Micuțariu, Monitorul de Suceava, 4 septembrie 2020) 

Proiectul Dascăl și artist a fost inițiat în urmă cu aproximativ 12 ani, de către profesorii 
de Arte plastice din cadrul Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, din dorința de a 
oferi un exemplu de bună practică prin expozițiile cu lucrări personale, organizate semestrial. La 
aceste expoziții au fost invitați, să participe colegii care predau Educație plastică și artistică în 
județul Suceava. În timp, dascălilor li s-au alăturat elevii dumnealor, expunând lucrări pe diferite 
teme propuse de aceștia. 
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Ideea de unitate, am concretizat-o prin expoziții organizate apoi, de Inspectoratul Școlar 
Suceava- Compartimentul Arte, reunind de-a lungul timpului lucrările profesorilor și elevilor din 
Suceava, Iasi, Cluj- Napoca, Bacău, Botosani, Bistrița- Năsău și Sibiu. În calitate de Inspector 
Școlar pentru Arte în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, am dorit ca această grupare 
să vină în întâmpinarea absolvenților de artă (artiști profesioniști),  a cadrelor didactice debutante 
în domeniul artistic. Evenimetele au urmărit promovarea și susținerea cadrelor didactice cu 
activitate în domeniul artelor plastice, fiind dovada preocupărilor artistice a dascălilor. Proiectul 
s-a dorit a fi un exemplu pozitiv pentru elevii cărora le predăm artele plastice, educație plastică și 
artistică, dovadă fiind ultima expoziție Dascăl și artist cu tema Culorile Toamnei din 15 
noiembrie- 6 decembrie 2021, la Galeria de Arte Rădăuți, care a reunit 38 lucrări ale dascălilor și 
70 ale elevilor pe care îi îndrumăm. 

Dascăl și artist  fiind o pistă de lansare pentru viitorii artiști plastici, a avut apoi ca scop 
promovarea artiștilor plastici contemporani prin organizarea unor proiecte culturale care expun 
publicului noi forme de exprimare artistică, abordări ale artei moderne. Sub egida Dascăl și artist 
am organizat Tabăra de creație la Mănăstirea Gura Humorul în august 2019 iar în octombrie 2019 
am lansat în cadrul Bibliotecii Bucovinei "I.G.SBIERA" Suceava primul album al grupării Dascăl 
și artist. Am colaborat cu instituții precum Consiliul Județean Suceava, Primăria Județului 
Suceava, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Muzeul Național al Bucovinei și alte multe 
alte instituții care s-au implicat în organizarea evenimentelor. 
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În județul Suceava am expus în Suceava- la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava - 
Armonii de toaamnă 4- 21sept 2020; Fălticeni-la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”; Câmpulung 
Moldovenesc- Muzeul Lemnului; Gura Humorului- Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina 
Expoziție organizată de Ziua Internațională a Iei- 24 iunie 2021; Rădăuți- Galeria de Artă și apoi 
în orașele: Bacău, Iași- 10 noiembrie- 20 noiembrie 2020- Expoziția  de Pictură, grafică și sculptură 
Dascăl și artist on- line.  

Dat fiind contextul pandemic actual, am fost nevoiți să organizăm și expoziții on-line 
precum Expoziția on –line de pictură, grafică și sculpură, Dascăl și artist ce a fost lansată în 
spațiul virtual( Facebook, YouTube) în preajma sărbătorilor pascale 22- 27 aprilie 2020. 
Activitatea acestei grupări, dar și lucrări ale profesorilor și elevilor acestora poat fi vizionate și pe 
pagina de Facebook ce poartă numele grupării Dascăl și artist.  

Voi încheia cu un citat care sintetizează întocmai ideea proiectului:  
“ Ei sunt profesorii, ei sunt dascălii noștri, fără profesor nu se poate și cei mai mari 

artiști au avut profesori, ei trebuie apreciați după ceea ce ne spun, dar și după ceea ce știu să 
facă” Iulian Bucur, critic de artă. 

                                                                                            Inspector școlar Arte, 
                                                                                   prof. Loredana Mihaela CEICĂ 
                                                                 Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava 
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Viața unui artist este cercetare, descoperire, exercițiu, muncă, muncă și iar muncă, un 
continuu și neobosit freamăt artistic. Mișcarea Dascăl și artist nu este despre profesorii ce predau 
arte, căci a fi profesor e una și a fi dascăl presupune ceva mai multă implicare, a fi profesor de arte 
e ceva iar a fi artist este altceva. Dascăl și artist este un manifest, dacă vreți, al acelor artiști, 
pictori, sculptori, muzicieni care au ales să împărtășească și să cultive dragostea de cercetare 
artistică și muncă, cu elevii dânșilor, făcându-i pe aceștia din urmă părtași la bucuria descoperirii 
secretelor Universului, al existenței umane, al esenței unei vieți împlinite, prin exercitarea actului 
artistic. Dascăl și artist nu este un pretext de a participa la evenimente și tabere, ci este mult mai 
mult, este bucuria conexiunii între artiști, între artiști și discipoli. Este modul prin care arătăm lumii 
că înainte de toate profesorul de arte este artist, om cu sensibilitate aparte, dispus să primească și 
să împărtășească lumea sa cu micii creatori de frumos. Este cea mai potrivită modalitate de a ne 
pune în valoare atât pe noi cât și pe elevii noștri, de a îi ajuta să își îndrepte aripile spre Soare 
pentru a deveni orice doresc, singura barieră fiind doar cea pusă de ei înșiși, întrucât "nimic nu ne 
înșală mai mult decât propria noastră gândire" - Leonardo da Vinci.  

                                                                           Prof. Rusu Petronela, Arte decorative 
                                                                                    Palatul copiilor Suceava 
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        „Dascăl și artist”, un proiect ambițios și valoros. Este un album în care vizualul predomină 
clar asupra narativului. Astfel, suntem provocați să găsim semnificațiile ascunse în imaginile și 
poveștile pictate de către artiștii dascăli și discipolii acestora. Deopotrivă, acest proiect reprezintă 
o manifestare a sensibilității artistice totodată în încercarea de a face mai accesibilă arta pentru 
publicul larg. 
          Acest album reflectă schimbări stilistice și inovații tematice ale artiștilor,  rezultatul fiind o 
impresionantă diversitate a formelor și a culorilor. 
           În cea de-a doua ediție a albumului ne sunt înfățișați dascălii și elevii acestora. Fiecare copil 
e un artist și fiecare artist e un copil și astfel descoperim că fiecare tablou e un poem fără cuvinte. 
Un tablou poate fi expresia unei trăiri. Dar şi trăirile sunt un tablou: cel al inimii. 
           Pictura  este o altă manieră rafinată prin care arta îţi transmite un mesaj şi prin care artiştii 
reuşesc să ajungă la sufletele tuturor. În tablourile prezentate, se ascund sentimente, gânduri, 
emoţii şi profunzimi, toate acestea se îmbracă în lumini, culori şi umbre pentru a deveni artă pură. 
Astfel, creațiile tuturor artiștilor din album, reprezintă picturi în care regăsim rafinamente 
cromatice, știința compoziției cu aplecare către meșteșug pentru a oferi privitorilor un regal 
cromatic. 
 
                                                                                           Prof. Mera Simona, Educație plastică 
                                                                              Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava 

893



„Adevărata libertate este o trăire interioară și poate fi dezvoltată în om numai prin faptul că noi, 
ca educatori și dascăli, îl privim pe om în acest fel.„  

R. Steiner 
Un eveniment cultural cu valențe ample ce are loc în fiecare an școlar sub coordonarea 

doamnei Ceică Loredana Mihaela, profesor și inspector școlar pentru arte din cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean Suceava.  Proiectul a început cu aproximatv 10 ani în urmă. În 
această perioadă au avut loc peste 40 de expoziții în care au participat profesori de arte plastice și 
arte vizuale din județul Suceava, absolvenți ai universităților de artă ce își doresc să fie un exemplu 
pentru elevii lor. În ultimii ani doamna inspector a reușit să realizeze parteneriate în cadrul 
proiectului cu inspectorii de arte din județele Iași, Botoșani și Bacău. Astfel numărul cadrelor 
didactice a crescut de la an la an. Lucrările profesorilor au fost prezente pe simezele Galeriilor de 
Artă din Rădăuți, Suceava, Gura Humorului, Fălticeni, Iași și Bacău.  

                                                                             Prof. Grosari Adrian, Educație plastică 
                                                                          Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți 
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Expoziția „Dascăl și artist” este un eveniment însemnat în activitatea educațională, 
culturală și socială, fiind deopotrivă un liant în relația profesor-elev, dar și un dialog uimitor între 
școală și comunitate. 

Acest proiect este o pledoarie pentru importanța deosebită a Educației Plastice în școli, 
disciplină ce folosește cunoștințele dobândite în școală în realizarea unui produs artistic original, 
încărcat cu emoție și trăire artistică spre a fi dăruit publicului larg. Am fost onorat să pot expune 
pe simezele Galeriei de Artă din Rădăuți alături de elevii: Covali Anișoara, Deaconescu Denisa 
Ioana, Mirăuță Daniel Cristian, de la Școala Gimnazială „Dr. Simion și Metzia Hîj” – Volovăț și 
Căuneac Viviana, Costan Giulia, de la Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” – Suceava, 
elevi ce s-au remarcat prin sensibilitate și simț artistic și a căror pași îi îndrum.  

„Dascăl și artist”, un proiect de succes ce adună sub patronajul artei dascăli și tineri artiști 
din județul Suceava, inițiat de Inspector școlar Arte prof. Ceica Loredana Mihaela, s-a bucurat de 
interesul a numeroși vizitatori chiar și în context pandemic, de entuziasmul copiilor participanți, 
dar nu în ultimul rând, este o rampă de lansare a tinerelor talente.   

                                                  Prof. Horobeț Răzvan-Ștefan, Educație plastică 
                                           Școala Gimnazială „Dr. Simion și Metzia Hîj” –– Volovăț 
                                                Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” – Suceava 
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https://fb.watch/aWkGWtHW4v/ 

https://www.intermediatv.ro/2022/01/28/dascal-si-

artist-la-superlativ-oameni-si-locuri-sambata-29-

ianuarie-ora-19/ 
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CINE ARE DREPTATE?

PROIECT DE DEZVOLTARE PERSONALĂ/ 

Consiliere de grup/ Educație civică

PROF. ÎNV .PRIMAR

FĂRTĂIȘ DORINA-PARASCHIVA

Școala Gimnazială „Ion Creangă” 
Suceava
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Resurse: 

Povestea

Scufiţei Roşii spusă

din perspectiva

lupului

Scop: Recunoașterea emoțiilor celuilalt și 
exersarea elementelor de empatie 

OBIECTIVE: 
- identificarea emoțiilor celor din jur; 
- exersarea expresivităţii emoţionale în 
relaţia cu cei din jur;
- analiza perspectivelor diferite a unor 

comportamente.
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Introducere

„Emoțiile la apel”

▪Copiii se plimbă prin sală. Când se 
numește o emoție fiecare se 
poziționează în perechi față în față
și mimează emoția solicitată.
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EXPERIENȚA

Aţi auzit povestea Scufiţei Roşii? Suntem siguri că da. L-aţi ascultat vreodată pe lup? Probabil că nu. Ascultaţi-l pe 
lup, vă rugăm, doar pentru câteva momente. Să vedem ce are el de spus.

Povestea Scufiței Roșii

„Pădurea era casa mea. Trăiam în ea şi ţineam foarte mult la ea. Într-o

zi, pe când curăţam pădurea de gunoaiele pe care un turist le-a lăsat în urmă, am

auzit nişte paşi. M-am strecurat în spatele unui copac şi am văzut o fetiţă care

venea pe cărare şi care ducea un coşuleţ. Am început să o privesc cu suspiciune

pentru că era îmbrăcată destul de ciudat: avea hainele roşii şi ceva pe cap, ca şi

cum n-ar fi vrut să fie recunoscută. Bineînţeles că am oprit-o, ca să văd ce e cu

ea. Am întrebat-o cine era, unde merge şi de unde vine. Mi-a răspuns că merge

la casa bunicii sale. Şi cum mergea ea pe cărare, am văzut cum a scos o bucată

de ciocolată şi a început să o mănânce, asta după ce a aruncat pe cărare

ambalajul de la ciocolată. Imaginaţi-vă! Nu numai că a pătruns în pădure fără

permisiunea mea, dar mai era şi nepoliticoasă cu mine. Şi, pe deasupra, îmi

murdărea şi casa! Aşa că m-am hotărât să îi dau o lecţie.

Elevii vor identifica emoții ale 
personajelor, indicând situația 
care a generat această emoție.
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EXPERIENȚA

▪ Am fugit înainte la casa bunicii sale. Când am văzut-o pe bunica ei, mi-am dat

seama că o cunoşteam. Cu ceva ani în urmă, am ajutat-o să scape de şobolanii pe

care îi avea în casă. I-am explicat bunicii ce s-a întâmplat şi ea a fost de acord să îi

dăm o lecţie. Ba, mai mult: bunica a fost de acord să se ascundă sub pat, până o

chemam eu.

▪ Când a sosit fetiţa, am invitat-o în dormitor unde eram eu în pat, îmbrăcat

ca şi bunica ei. Fetiţa s-a apropiat de mine şi primul lucru pe care l-a făcut a fost

să îmi spună ceva urât legat de urechile mele mari. Cum am mai fost insultat pe

tema asta, i-am spus doar că urechile mari mă ajută să aud mai bine. Pe urmă,

fetiţa a făcut o altă remarcă răutăcioasă, spunând că am ochii bulbucaţi. Pentru că

voiam să rămân calm, i-am spus doar că ochii mari mă ajută să văd mai bine. Dar,

următoarea insultă m-a înfuriat rău de tot. Mi-a spus ceva legat de dinţii mei mari.

Atunci m-am enervat cumplit. Pur şi simplu nu mi-am mai putut stăpâni furia. Aşa

că am sărit din pat şi i-am urlat că dinţii mei mari mă ajută să o mănânc mai bine.

Elevii vor identifica emoții ale 
personajelor, indicând situația 
care a generat această emoție.
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EXPERIENȚA

Elevii vor identifica emoții ale 
personajelor, indicând situația 
care a generat această emoție.

Dar, niciun lup nu ar mânca vreodată o fetiţă mică. Cu siguranţă nu aveam intenţia de a o

mânca. Cred că oricum avea un gust destul de rău. Tot ce voiam era să o sperii un pic. Dar

fetiţa a început să alerge prin cameră şi să ţipe. Am început să o urmăresc, gândindu-mă

că, dacă o prind, voi putea să o liniştesc.

Deodată, uşa a zburat dată de perete de un pădurar mare, care avea un topor în mâini.

Am ştiut imediat că sunt în primejdie, aşa că am sărit pe fereastră şi am fugit cât de

repede am putut.

Şi asta nu e totul. Bunica fetiţei nu a spus niciodată povestea aşa cum a fost. Aşa că

toţi mă ştiu acum că sunt periculos şi rău. Toată lumea mă ocoleşte acum. Poate că fetiţa a

trăit fericită mulţi ani după, însă eu, cu siguranţă nu.”

Resolving Conflict Creatively, Board of Education of the City of New York

A teaching guide for grades kindergarten through six
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Reflecția

Se reiau afirmații ale lupului

din poveste, dându-se mereu

dreptul la replică susținătorilor

Scufiței. 

“Dacă ești de acord cu ce s-a spus, faci un pas în față, chiar

dacă suntem în tabere diferite; dacă nu, rămâi pe loc”). 

Copiii care ajung pe linia de mijloc vor tinde în final, către

una din părți.

„Adevărul e la mijloc” (clasa e împărțită cu creta în 

două părți și elevii se poziționează față în față, la 

distanță de 3-4 m, în funcție de susținerea acordată 

personajului: cei care îl cred pe lup și cei care nu îl cred. 
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Reflecția Copiii care ajung pe linia de mijloc

vor tinde, în final, către una din părți.

Finalitatea exercițiului este aceea că

elevii își vor da seama că într-un 

dialog deschis, cu argumente solide, 

părerile pot fi schimbate. 
904



Conceptualizarea
Pe grupe, li se recomandă analiza comportamentului a câte

două personaje antagonice din aceeași poveste (fata babei/ 

fata moșneagului; ursul /vulpea; ogarul/iepurele). 

Sarcina: „Motivați acțiunile personajelor”.

Vor fi discutate 3 acțiuni ale personajelor negative și se vor găsi motive 

pentru care personajele au procedat așa cum spune povestea.
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ACȚIUNEA

Rezultatele din etapa 
precedentă vor fi prezentate în 
fața clasei, iar echipele vor fi 
provocate să răspundă unor noi 
întrebări sau vor primi 
completări de la celelalte 
echipe.
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ÎNCHEIERE

„Gândul bun contează”

Elevii formează două cercuri concentrice. Participanții din 

cercul intern vor adresa un mesaj pozitiv, un sfat bun, o idee 

frumoasă colegilor din cercul extern, apoi vor schimba rolurile.
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GAMIFICAREA- METODĂ CREATIVĂ ȘI MOTIVANTĂ  

PENTRU ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 

• Secțiunea sesiunii: 8. PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE, ȘCOLARE ȘI 
EXTRAȘCOLATE  

• Autori: Prof. Magdalena Grigoraș, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu,, Fălticeni, disciplina 
predată-geografie 

                Prof. Georgian Ungur,  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași., jud. 
Călărași, disciplina predată- geografie 

 

        Schimbarea bruscă și semnificativă a învățării, de la lecții în clasă la activitatea online, din 
cauza pandemiei de COVID-19, a avut un impact semnificativ asupra metodelor de predare și 
învățare, respectiv în furnizarea unei educații de înaltă calitate și abordării inovatoare de învățare. 

Activitățile școlare  in mediul online, au generat și generează în continuare nevoia de a găsi  
mijloace și soluții pentru ca învățarea să fie cât mai eficientă și creativă. Există o preocupare 
intensă în rândul  profesorilor, experților și factorilor implicați în educație de a oferi soluții pentru 
învățământul online, atât la nivel național cât și European.  

In acest context, a fost elaborat și se află în derulare, un proiect de Parteneriat - cooperare in 
educație școlară, cofinanțat prin Programul Erasmus+, acțiunea KA 220, cu titlul : 
,,GAMIFICATION OF DIGITAL LEARNING,,  

Proiectul este coordonat de Compania privată LOGOPSYCOM https://logopsycom.com/  cu 
sediul în localitatea Mons Belgia,  specializată în proiecte de dezvoltare personală și formare 
profesională,   integrarea tinerilor cu dizabilităti și dificultăți de învățare, iar parteneri sunt: 

EUPHORIA NET SRL cu sediul în Roma, Italia   https://euphorianet.it/   o companie privată, 
specializată în trei domenii: 1. Managementul proiectelor europene; 2. Cursuri de formare continuă 
a profesorilor pentru competențe digitale, atreprenoriat; 3. Organizarea de evenimente ștințifice: 
conferințe, simpozioane etc.  

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU,, FĂLTICENI JUD. SUCEAVA  

LICEUL PRIVAT IMS, cu sediul în Limasol, Cipru www.ims-edu.com  

LICEUL TEHNOLOGIC DE INFORMATICĂ din Lodz, Polonia https://lodz.sei.edu.pl/  

La nivel național, colaborăm cu domnul profesor Georgian Ungur, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
„NICOLAE TITULESCU” CĂLĂRAȘI. 
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         Scopul proiectului este de a dezvolta competențele profesorilor de liceu și ale educatorilor 
pentru a utiliza gamificarea în activități de predare și învățare digitală captivante, incluzive și de 
înaltă calitate. Prin elaborarea unei metodologii,  oferirea unor exemple practice și ghiduri pentru 
a sprijini profesorii în utilizarea practicilor online gamificate, obiectivul proiectului este de a 
permite tuturor elevilor să participe, să-și îmbunătățească abilitățile și să se bucure de procesul de 
învățare. În acest sens, se va realiza: 

 - creșterea abilităților digitale ale profesorilor de a utiliza resurse  pentru gamificare, cum ar fi 
instrumente, aplicații și platforme; 

-  exemple de bună practică pentru utilizarea acestor instrumente de lucru; 

-  stimularea, implicarea și participarea elevilor la activități online învățare (sincronă sau 
asincronă); 

 -  asigurarea unei educații de înaltă calitate și incluzivă pentru elevi prin învățare digital. 

                    Un Raport elaborat la nivel European arată că, doar 39% dintre profesorii din UE se 
simt bine pregătiți pentru utilizarea tehnologiilor digitale în activitatea lor zilnică, ceea ce 
reprezintă un procent  mic, în comparație cu cererea urgentă pentru adaptarea la învățarea digitală. 
În același timp, elevii  întâmpină dificultăţi în a-şi menţine interesul şi motivaţia pentru învăţare 
în aceste circumstanţe. Aceasta duce la concluzia că există o nevoie majoră de a regândi pedagogia 
în această eră digitală, integrând abordări inovatoare cel mai potrivit pentru învățarea online și 
sprijinirea profesorilor în utilizarea instrumentelor pentru a-și menține elevii implicați și 
competenți. 

             Gamificarea are un mare potențial de a facilita această cerere și, prin urmare, ar trebui 
aplicată și îmbunătățită. Folosind jocul mecanic, recompensele și sarcinile de grup pentru a asigura 
interesul și participarea elevilor, gamificarea este o activitate de bază în predare. 

              Astfel, este nevoie de a aduna informații și resurse pentru utilizarea gamificării, 
consolidarea practicilor în predarea/învățarea digitală. În plus, există un număr mare de resurse 
disponibile  și instrumente pentru a îmbunătăți jocul digital în scopuri educaționale. Cu toate 
acestea, profesorii nu sunt adesea conștienți unde sau cum să ajungă la acestea. Mai mult,  
materialele existente (instrumente și tehnici) nu sunt întotdeauna adecvate și incluzive pentru elevii 
cu nevoi speciale. Prin urmare, profesorii ar trebui să fie instruiți cu privire la modul în care își 
adaptează pedagogia și modurile de utilizare fiecare instrument pentru a se potrivi nevoilor fiecărui 
cursant. În concluzie, este nevoie ca profesorii să fie echipați cu instrumente practice, ghiduri, 
metodologie și exemple de bune practici privind gamificarea în învățarea digitală, pentru a-și putea 
implica elevii, pentru a-i motiva, implementând o pedagogie inovatoare , potrivită nevoilor lor.  

Ce este Gamificarea? 

-procesul de adăugare a elementelor de joc sau a mecanismelor unei experiențe de lucru, pentru a 
crește implicarea sau atractivitatea . 
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Aceste elemente de joc sunt de obicei separate de conținutul real de învățare. Lecțiile sau 
activitățile gamificate pot include elemente precum insigne, clasamente, activități cronometrate, 
recompense sau puncte. 

Exemple de gamificare  în activitatea didactică includ: 

- Separarea elevilor în grupuri pentru a concura pe teme sau activități. Acest instrument 
permite elevilor să câștige puncte pentru comportament sau finalizarea sarcinilor și le 
permite să cheltuiască punctele pe recompense. 

- Carduri flash sau foi de lucru cronometrate; 
- Insigne pentru a arăta finalizarea muncii sau stăpânirea aptitudinilor; 
- Ascultarea anumitor cuvinte cheie sau situații pentru a completa o fișă de tip bingo. 
- Utilizarea zarurilor pentru a genera numere aleatorii pentru o activitate din fișa de lucru. 

În gamificare, rezultatul final (punctele, recompensele, fiind pe primul loc, completând cât mai 
mult posibil, nefiind pe ultimul loc) poate deveni cu ușurință punctul central, mai degrabă decât 
învățarea. Gamificarea poate determina cursanții să se bazeze pe motivația extrinsecă. Aceasta este 
condiția mentală care determină o persoană să se comporte într-un anumit fel sau să se angajeze 
într-o activitate pentru a câștiga o recompensă sau a evita o pedeapsă. 

 

 

https://blog.mindresearch.org/blog/game-based-learning-vs-gamification  

„Gamificarea constă în utilizarea mecanicii bazate pe jocuri, a esteticii și a gândirii de joc pentru 
a implica oamenii, a motiva acțiunea, a promova învățarea și a rezolva probleme.” Gamificarea 
învățării și instruirii  - Karl M. Kapp 

Utilizând aceste metode, învățarea devine atractivă, motivantă, racordată la noile tehnologii, 
indiferent de disciplina predată.  
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Exemplificăm utilizarea gamificării in 4  proiecte de lecție de geografie, desfășurate în clasă 
sau online 

 Exemplul nr.1 – utilizarea Seterra  Clasa a VI-a 

Competența specifică vizată: 2.1. Poziționarea elementelor geografice pe reprezentări 
cartografice 

Conținutul din programă utilizat pentru dezvoltarea competenței specifice:  

Europa - identitate geografică. Hidrografia 

Metode didactice utilizate: Expunerea, demonstrația și jocul didactic. 

Mijloace didactice utilizate: Calculator/ laptop, videoproiector / televizor inteligent (Smart TV), 
conexiune la internet, telefoane inteligente (smartphone), platformă educațională (Google 
Workspace / Microsoft Teams), harta fizică a Europei, tablă/ tablă inteligentă, cretă/ markere. 

Descrierea activității: 

Profesorul îi întreabă pe elevi: Cine dorește să îmi arate pe hartă (harta fizică a Europei) cele mai 
lungi 5 fluvii europene? 

Elevii ridică mâna și, numiți de profesor, ies și poziționează pe hartă cele mai lungi 5 fluvii din 
Europa. 

Profesorul spune: Pentru că foarte mulți dintre voi ar fi dorit să le arate pe hartă vom organiza 
un concurs. Vă voi prezenta imediat despre ce este vorba. 

Profesorul expune ceea ce urmează să prezinte cu ajutorul calculatorului/ laptopului, al unui 
videoproiector, ecran de proiecție sau televizor inteligent. Accesează site-ul Seterra, secțiunea 
Europa, harta Europa – râuri (https://online.seterra.com/ro/vgp/3135) și le prezintă modul de 
rezolvare a unei hărți digitale interactive de poziționare a elementelor geografice pe site-ul Seterra 
(Imaginea 1). 

 

Imaginea 1 - harta Europa - râuri, de pe site-ul Seterra (https://online.seterra.com/ro) 
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Elevii urmăresc cu atenție prezentarea profesorului și adresează întrebări. 

Profesorul răspunde întrebărilor adresate de elevi. 

Profesorul le spune elevilor că Seterra poate fi accesat și de pe telefoanele mobile inteligente, fie 
dintr-un navigator (eng. browser), fie poate fi descărcată aplicația gratuită cu același nume (Seterra 
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seterra&gl=RO). 

Elevii scot pe bănci telefoanele inteligente și, fie accesează site-ul Seterra, fie descarcă și instalează 
aplicația Seterra. La îndemnul profesorului accesează harta Europa – râuri, din secțiunea Europa. 

Profesorul cere unui elev să realizeze pe tablă/tabla inteligentă un tabel cu 4 coloane și un număr 
cu 1 mai mare decât numărul elevilor din clasă (exemplu de tabel – Tabel 1). 

Un elev iese la tablă și realizează tabelul. 

Profesorul le oferă următoarele indicații: Fiecare dintre voi va rezolva harta Europa – râuri cel 
puțin o dată. De fiecare dată când terminați de rezolvat, mergeți la tabel, vă scrieți numele, 
prenumele, scorul obținut și timpul necesar rezolvării, afișate în aplicație/ pe site. Treceți pe la 
mine pentru validarea acestuia. 

La a doua, a treia, a ‚n”-a  rezolvare, dacă obțineți un scor mai mare, ștergeți scorul anterior și 
îl treceți pe cel nou, mai mare. 

La final vom completa prima coloană cu locul ocupat de fiecare dintre voi. 

În cazul în care scorul este egal, criteriul de departajare va fi timpul. Se află pe un loc mai bun 
cel care rezolvă harta într-un timp mai scurt. În cazul în care și scorul și timpul sunt egale, doi 
elevi vor termina la egalitate, pe același loc. 

De fiecare dată când rezolvați harta cu un scor mai bun, faceți și o captură de ecran în care să se 
vadă scorul și timpul obținut pentru a o posta la final, pe Classroom/ Teams în secțiunea aferentă 
acestei activități, pe care am creat-o în cursul de geografie. Ea poartă numele de „Europa- râuri. 
Rezolvare hartă interactivă”.  

Primii trei clasați vor primi câte o notă de 10 în catalog. 

Acolo, fiecare dintre voi va fi notat în funcție de scorul obținut. Dacă cineva obține 100% are nota 
10. Cine are 50% obține nota 5. Practic nota se obține împărțind scorul la 10. 

Aveți 20 de minute la dispoziție. 

Succes! 

Locul ocupat la final Nume și prenume 
elev 

Scorul obținut Timpul obținut 

1 Elev 1 100% 1:01 
    

Tabel 1 - Exemplu de tabel cu clasament la Seterra. 
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Elevii ascultă cu atenție indicațiile profesorului și adresează întrebări. 

Profesorul răspunde la întrebări elevilor și oferă explicații suplimentare. 

Elevii încep să rezolve harta digitală interactivă – Europa-râuri. După fiecare rezolvare își în 
tabel numele, prenumele, scorul și timpul obținut. De asemenea, salvează capturi de ecran pe 
propriul dispozitiv digital pentru a le posta la final pe Classroom. 

Profesorul supraveghează și coordonează activitatea oferind ajutor elevilor acolo unde este 
nevoie. 

Elevii observă performanțele colegilor și se ambiținonează să îi depășească. 

După 20 de minute, profesorul spune: Stop joc! Toată lumea pune telefoanele în 
ghiozdane/buzunare. 

Haideți să vedem clasamentul final! 

Ajutați-mă să completez prima coloană a tabelului! 

Elevii se implică în completarea primei coloane a tabelului ordonând descrescător scorurile din 
tabel. 

Profesorul completează tabelul, ajutat de elevi, pentru a îi păstra pe aceștia activi. 

Profesorul le oferă feedback elevilor. Exemplu: Felicitări tuturor participanților! Ați obținut 
niște scoruri foarte bune înt-un timp foarte scurt! Chiar dacă doar primii trei clasați primesc 10 
în catalog, ceilalți vor primi o notă parțială pe Classroom. Nu uitați să postați fiecare capturile 
voastre de ecran cu scorul și timpul obținut pe Classroom/ Teams, la tema cu numele „Europa- 
râuri. Rezolvare hartă interactivă”, din cursul de geografie. 

Profesorul solicită feedback referitor la activitate din partea elevilor. Exemplu: Cum vi s-a părut 
această activitate? V-ați simțit bine? V-a plăcut? Ce probleme ați întâmpinat pe durata 
activității? Ce trăiri/ sentimente v-au încercat pe durata acesteia? Ați vrea să mai desfășurăm 
activități de genul acesta? 

Elevii oferă feedback și fac aprecieri referitoare la activitate. 

Profesorul adresează un mesaj de încheiere și de felicitare a elevilor.   

Această activitate se poate desfășura și online, profesorul prezentându-le elevilor prin 
partajarea ecranului jocul Seterra și harta „Europa - râuri”, le spune acestora, asemenea activității 
în clasă ce au de făcut, creează o temă/ activitate/ sarcină de lucru pe Google Classroom 
intitulată „Europa - râuri” iar elevii încarcă acolo capturile de ecran cu scorul și timpul obținut la 
rezolvarea hărții. 

Fiecare copil rezolvă harta de pe propriul dispozitiv digital, face o captură de ecran de fiecare 
dată când rezolvă harta și o încarcă pe Classroom.  
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Profesorul verifică, după fiecare primire a unei capturi de ecran și pune notă, pe Classroom 
elevului. 

De asemenea, profesorul partajează ecranul elevilor și le arată situația notelor, actualizându-le 
după fiecare captură de ecran nouă primită. 

La finalul activității, scorul obținut la joc, împărțit la 10, devine nota elevului. Spre exemplu 
pentru un scor de 92%, nota va fi 9,20. 

 Exemplul nr.2 – utilizarea Learningapps , Clasa a V-a 

Competența specifică vizată: 4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii 

Conținutul din programă utilizat pentru dezvoltarea competenței specifice:  

• Universul şi Sistemul Solar – aspecte generale 

Metode didactice utilizate: Observarea și jocul didactic 

Mijloace didactice utilizate: Planșă didactică – Sistemul Solar, telefoane inteligente conectate la 
internet(smartphone), platformă educațională (Google Workspace / Microsoft Teams), platforma 
educațională Learningapps. 

Descrierea activității: 

Profesorul expune în fața clasei planșa Sistemului Solar și îi întreabă pe elevi: 

Care sunt planetele Sistemului Solar, de la cea mai mare la cea mai mică? 

Elevii răspund la întrebarea profesorului. 

Profesorul ascunde/ întoarce planșa Sistemului Solar și le propune elevilor să ordoneze planetele 
Sistemului Solar, de la stânga la dreapta, de la cea mai apropiată de Soare la cea mai îndepărtată, 
folosind un joc digital( https://learningapps.org/view24119029) . 

Exemplu: Bravo dragilor! Acum, haideți să le ordonăm, de la stânga la dreapta, de la cea mai 
apropiată de Soare la cea mai îndepărtată, folosind un joculeț. 

În cursul de geografie, pe Classoom/ Microsoft Teams, v-am creat o activitate care se numește 
„Planetele Sistemului nostru Solar”. Accesați de acolo adresa (eng: linkul) joculețului din acea 
activitate și ordonați, de la stânga la dreapta, imaginile planetelor din Sistemul Solar, de la cea 
mai apropiată de Soare la cea mai îndepărtată. Când considerați că ați terminat, apăsați pe 
butonul albastru din partea dreaptă-jos a ecranului. Cartonașele semnalizate cu roșu sunt 
poziționate greșit, cele cu verde sunt poziționate corect. Dacă le poziționați pe toate corect vă va 
apărea un mesaj. Faceți o captură de ecran cu mesajul recepționat, după ce le-ați poziționat pe 
toate corect, și încărcați-l pe Classroom/ Microsoft Teams la activitatea „Planetele Sistemului 
nostru Solar”. Nu uitați să apăsați și „predare”. Cine reușește are câte o notă de 10 pe ziua de 
astăzi. Aveți la dispoziție 5 minute. Succes! 

Elevii ascultă cu atenție indicațiile profesorului și adresează întrebări unde au nelămuriri. 
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Profesorul oferă explicații suplimentare și clarifică nelămuririle. 

Elevii se angrenează în concursul de rezolvare a jocului și, la finalul rezolvării corecte a acestuia 
realizează capturi de ecran pe care este afișat mesajul „Felicitări! Ai ordonat corect toate 
planetele!”(Imaginea 2). 

 

Imaginea 2 - Mesajul primit la finalul jocului didactic digital de pe Learningapps, Sistemul nostru Solar 
(https://learningapps.org/view24119029) 

După 5 minute profesorul oprește activitatea, le cere elevilor să pună telefoanele mobile pe în 
ghiozdane/ alt loc de depozitare și îi intreabă dacă au reușit să ordoneze corect toate planetele 
Sistemului Solar. 

Elevii răspund la întrebarea profesorului. 

Profesorul îi felicită pe cei care răspund afirmativ și îi întreabă ce dificultăți au întâmpinat pe cei 
care răspund negativ. 

Elevii care au răspuns negative îi spun profesorului ce dificultăți au întâmpinat. 

Profesorul le oferă sfaturi și expune, din nou, planșa Sistemului Solar în fața clasei. 

Profesorul oferă feedback referitor la activitate și le cere și elevilor feedback referitor la aceasta. 

Elevii oferă feedback și fac aprecieri referitoare la activitate. 
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Profesorul le reamintește elevilor să încarce capturile de ecran realizate, pe Classoom/ Teams 
urmând a le evalua prin note. 

Profesorul adresează un mesaj de încheiere și trece la următoarea activitate didactică. 

Această activitate se poate desfășura și în sistem online cu următoarele specificații: 

Profesorul le prezintă elevilor, prin partajarea ecranului, o secvență din resursa educațională 
deschisă „Universul și Sistemul Solar - lecție de geografie” 
(https://youtu.be/8gCMIeNQrrE?t=290), secvența cuprinsă între min. 4:50 și 5:30. 

Elevii urmăresc cu atenție resursa educațională deschisă. 

Profesorul îi întreabă pe elevi: Cum vi s-a părut acest video? Ce ați observat? Care este cea mai 
mare planetă din Sistemul Solar? Dar cea mai mică? 

Elevii formulează răspunsuri la întrebările profesorului, răspunzând pe rând. 

Apoi, profesorul le propune următoarea sarcină de lucru, partajându-le ecranul său în același timp: 
Acum, haideți să le ordonăm, de la stânga la dreapta, de la cea mai apropiată de Soare la cea mai 
îndepărtată, folosind un joculeț. 

În cursul de geografie, pe Classoom/ Microsoft Teams, v-am creat o activitate care se numește 
„Planetele Sistemului nostru Solar”. Accesați de acolo adresa (eng: linkul) joculețului din acea 
activitate și ordonați, de la stânga la dreapta, imaginile planetelor din Sistemul Solar, de la cea 
mai apropiată de Soare la cea mai îndepărtată. Când considerați că ați terminat, apăsați pe 
butonul albastru din partea dreaptă-jos a ecranului. Cartonașele semnalizate cu roșu sunt 
poziționate greșit, cele cu verde sunt poziționate corect. Dacă le poziționați pe toate corect vă va 
apărea un mesaj. Faceți o captură de ecran cu mesajul recepționat, după ce le-ați poziționat pe 
toate corect, și încărcați-l pe Classroom/ Microsoft Teams la activitatea „Planetele Sistemului 
nostru Solar”. Nu uitați să apăsați și „predare”. Cine reușește are câte o notă de 10 pe ziua de 
astăzi. Aveți la dispoziție 5 minute. Succes! 

Elevii rezolvă joculețul de ordonare a elementelor, de pe Learningapps 
(https://learningapps.org/view24119029), realizează capturi de ecran și le încarcă pe Google 
Classroom în secțiunea specificată de profesor. 

Profesorul verifică rezolvările (capturile de ecran) și face aprecieri. 

Elevii adresează întrebări suplimentare, dacă este cazul. 

Profesorul răspunde la întrebările elevilor. 

Profesorul le cere elevilor să își spună părerea despre activitate. 

Elevii oferă feedback, fac aprecieri și recomandări.    

Profesorul le mulțumește elevilor pentru implicare și evaluează activitatea elevilor prin note. 

 

916

https://youtu.be/8gCMIeNQrrE?t=290
https://learningapps.org/view24119029


 
 

 
 

 Exemplul nr.3 – utilizarea TOMAPAN , Clasa a VII-a 

Competența specifică vizată: 1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici 
identificaţi în contexte diferite 

Conținutul din programă utilizat pentru dezvoltarea competenței specifice:  

Nu este vizat un conținut anume din programă dar este de recomandat ca această activitate să se 
desfășoare spre finalul anului școlar, după ce elevii au parcurs deja aproape toate conținuturile 
aferente Geografiei continentelor extraeuropene, pentru a cunoaște denumirea cât mai multor 
elemente geografice. 

Metode didactice utilizate: Observarea, interogația și jocul didactic 

Mijloace didactice utilizate: telefoane inteligente conectate la internet(smartphone), platforma 
TOMAPAN (https://tromf.ro/Tomapan/).  

Descrierea activității: 

Pentru a le capta atenția, profesorul îi întreabă pe elevi:  

Puteți să îmi spuneți numele unui oraș care începe cu litera „T”? Dar numele unei ape 
curgătoare care începe cu litera „N”? A unei țări care începe cu litera „F”? A unei plante a 
cărui nume începe cu „L”? A unui animal care începe cu litera „B”? 

Elevii răspund la întrebările profesorului. 

Profesorul face aprecieri referitoare la răspunsuri. 

Profesorul propune organizarea unui concurs, folosind telefoanele mobile inteligente conectate la 
internet, accesând jocul TOMAPANT de pe site-ul https://tromf.ro/Tomapan/ , pe baza unui joc 
de vocabular în care, la fiecare rundă, elevii vor avea de precizat pentru prima literă din cuvânt, 
indicată, numele unei țări, a unui oraș, a unor munți, a unei ape, a unei plante, a unui animal și un 
nume de persoană (de familie sau propriu, care să înceapă cu litera respectivă).

 

Imaginea 3 - Captură de ecran din timpul unui joc de ȚOMAPANT, de pe https://tromf.ro/Tomapan  

917

https://tromf.ro/Tomapan/
https://tromf.ro/Tomapan/
https://tromf.ro/Tomapan


 
 

 
 

Le cere elevilor să se organizeze câte 5 sau grupe mai mici de 5 în cazul în care numărul total al 
elevilor nu este divizibil cu 5. 

Aceștia, se vor duela în cadrul acestui concurs, primind puncte pentru fiecare termen/ nume 
precizat corect iar la finalul celor 5/10 runde, în funcție de cât hotărăște profesorul, câștigă elevul 
cu cele mai multe puncte. 

Un elev din grupa de 5 (sau mai puțini) este gazda jocului iar ceilalți se conectează la jocul creat 
de acesta. Când toți elevii din grupă sunt conectați, gazda apasă „Start”. 

Elevii ascultă indicațiile profesorului și adresează întrebări, dacă au nelămuriri. 

Profesorul oferă indicații suplimentare și ajută la organizarea concursului. 

Elevii se împart în grupe, se conectează la platforma gazdă a jocului și se duelează pe parcursul a 
5/10 runde. 

Profesorul supraveghează activitate, observă comportamentul elevilor și oferă asistență pe partea 
organizatorică, dacă este nevoie. 

După ce elevii din toate grupele termină cele 5/10 runde și se stabilesc câștigătorii, profesorul 
face aprecieri referitoare la activitate și evaluează prin note, în funcție de atitudinea și rezultatul 
fiecărui elev. 

 

Imaginea 4 - Captură de ecran de la finalul unei runde a jocului ȚOMAPANT, de pe https://tromf.ro/Tomapan  

Profesorul le cere elevilor să facă aprecieri referitoare la activitate și să spună cum s-au simțit pe 
parcursul acesteia, ce dificultăți au întâmpinat, dacă le-a plăcut și dacă vor mai accesa platforma 
pentru a se juca și în afara orelor de curs. 

Elevii fac aprecieri referitoare la activitate și răspund la întrebările profesorului. 

Profesorul adresează un mesaj de încheiere a activității și trece la următoare activitate didactică 
sau, după caz, părăsește sala de clasă. 
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În sistem online, profesorul le prezintă jocul elevilor folosind partajarea ecranului 
https://support.google.com/meet/answer/9308856?hl=ro&co=GENIE.Platform%3DDesktop , îi 
împarte în grupe folosind Google Hangouts,  după care activitatea este similară celei din clasă. 

 Exemplul nr.4 – utilizarea Wordwall, Clasa a VIII-a 

Competența specifică vizată 1.1. Utilizarea limbajului specific în explicarea unor elemente, 
fenomene şi structuri geografice 

Conținutul din programă utilizat pentru dezvoltarea competenței specifice:  

Clima, apele, vegetaţia, fauna şi solurile. • Apele - Râurile interioare. 

Metode didactice utilizate: Interogația, lucrul cu harta și jocul didactic. 

Mijloace didactice utilizate: laptop/ calculator conectat la internet, videoproiector și ecran de 
proiecția/ televizor inteligent (eng. Smart TV), imagini în format digital, hărți în format digital și 
un joc didactic digital realizat pe platforma Wordwall (https://wordwall.net/ro).  

Descrierea activității: 

Profesorul expune, folosind laptopul/ calculatorul, videoproiectorul/ televizorul inteligent, o 
imagine a fluviului Dunărea și adresează următoarea întrebare: 

Care este apa curgătoare în care se varsă aproape toate râurile din țara noastră? 

Elevii răspund la întrebarea profesorului. 

Profesorul deschide joculețul digital realizat pe Wordwall, „Apele curgătoare din România” –  

https://wordwall.net/ro/resource/8116482/apele-curg%c4%83toare-din-rom%c3%a2nia o expune  
folosind laptopul/ calculatorul, videoproiectorul/ televizorul inteligent, și spune: Haideți să ne 
reamintim care sunt principalele râuri din țara noastră, care se varsă în Dunăre. 

Pentru asta v-am pregătit o roată a întrebărilor. Pe fiecare „ felie”/”părticică” a roții se află o 
descriere/ o întrebare și o hartă. Va trebui să numiți râul care se potrivește descrierii și care 
este colorat cu albastru pe hartă, de fiecare dată când învârtim de roată. 

Fiecare dintre voi va veni, va apăsa pe opțiunea „Învârte”(Imaginea 5) și va numi râul, pe baza 
descrierii și a hărții. 

Dacă cineva nu știe răspunsul, va fi ajutat de colegi. 

Să începem. Succes! 
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Imaginea 5 - Captură de ecran din jocul didactic ‚Apele curgătoare din România”, realizat pe Wordwall - 
https://wordwall.net/ro/resource/8116482   

Elevii ascultă cu atenție indicațiile profesorului și, vin, pe rând, în ordinea stabilită de profesor, 
învârt roata și răspuns la întrebare/ numesc râul descris și reprezentat pe hartă. 

Profesorul cere aprobarea/ părerea clasei, referitor la corectitudinea răspunsului, după fiecare 
răspuns primit. 

După ce fiecare elev numește câte un râu, răspunde la câte o întrebare, activitatea se încheie. 

Profesorul face aprecieri referitoare la activitate, la atitudinea și răspunsurile elevilor evaluând 
prin note. 

Elevii, la sugestia profesorului, fac aprecieri referitoare la activitate, la trăirile și emoțiile avute 
pe parcursul acesteia. 

Profesorul enunță un mesaj de încheiere a activității și trece la următoarea activitate. 

În scenariul online sincron, profesorul partajează ecranul său elevilor, le arată folosind o 
hartă în format digital cursul Dunării în țara noastră și îi întreabă: 

Care este apa curgătoare în care se varsă aproape toate râurile din țara noastră? 

Elevii răspund la întrebarea profesorului. 

Profesorul deschide joculețul digital realizat pe Wordwall, „Apele curgătoare din România” - 
https://wordwall.net/ro/resource/8116482/apele-curg%c4%83toare-din-rom%c3%a2nia , 
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expunând ecranul său elevilor și spune: Haideți să ne reamintim care sunt principalele râuri din 
țara noastră, care se varsă în Dunăre. 

Pentru asta v-am pregătit o roată a întrebărilor. Pe fiecare „ felie”/”părticică” a roții se află o 
descriere/ o întrebare și o hartă. Va trebui să numiți râul care se potrivește descrierii și care 
este colorat cu albastru pe hartă, de fiecare dată când învârtim de roată. 

Eu voi învârti de roată folosind opțiunea „Învârte”(Imaginea 5), voi veți ridica mâna folosind 
opțiunea specifică din Google Meet și veți numi râul, pe baza descrierii și a hărții. 

Să începem. Succes! 

Elevii ascultă cu atenție indicațiile profesorului, ridică mâna (virtual pe Google Meet) și răspund 
la întrebările de pe roată. 

Profesorul cere aprobarea/ părerea clasei, referitor la corectitudinea răspunsului, după fiecare 
răspuns primit. 

După fiecare răspuns primit, este eliminată întrebarea respectivă de pe roată. 

Când se epuizează toate întrebările, activitatea se încheie. 

Profesorul face aprecieri referitoare la activitate, la atitudinea și răspunsurile elevilor evaluând 
prin note. 

Elevii, la sugestia profesorului, fac aprecieri referitoare la activitate, la trăirile și emoțiile avute 
pe parcursul acesteia. 

Profesorul enunță un mesaj de încheiere a activității și trece la următoarea activitate. 
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ZIUA NUMĂRULUI 
PI

Activitate 
educativă 

extracurricu-
lară

Prof. Hanza Elena-Maria
Școala Gimnazială nr.1 Uileacu de 
Beiuș
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Data:

14.03.2022

Tema activității
ZIUA NUMĂRULUI PI

Clasele participante / 
număr de elevi: 

clasele 5-8 

Coordonator

Profesorul de 
matematică

Locul desfăşurării

Sala de clasă
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“Scopul activităţii : Scopul 
activității este de a reduce 
prejudecățile participanților 
față de învățarea 
matematicii, deci implicit de 
a reduce absenteismul .”

SCOP
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Obiective propuse:

● Familiarizarea cu terminologia matematicii
● Identificarea și recunoașterea numerelor  

iraționale.
● Dezvoltarea competențelor TIC.
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Descrierea activităţii: 
Ziua pi este o celebrare anuală a constantei matematice π (pi). Ziua pi 
este serbată pe 14 martie (3,14 în formatul lună,zi) din moment ce 3, 1 și 
4 sunt primele trei cifre importante ale lui π. 

Cu ocazia acestei zile elevii clasei a 5-a au realizat desene reprezentând 
primele 9 zecimale ale numărului pi. 
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Elevii clasei a 7-a au realizat lanțul numărului pi. 

Pentru această activitate fiecărei cifră i-a fost asociată o culoare, iar 
lanțul a respectat acest cod. De exemplu pentru cifra 1 a fost repartizată 
culoarea roșie, pentru cifra 2 culoarea portocalie, pentru cifra 3 
culoarea galben etc.

La final s-a obținut un lanț, o ghirlandă, iar având codul culorilor ne 
putem da seama de zecimalele numărului pi.
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Elevii claselor 6-8 au realizat un produs colaborativ digital folosind 
instrumentul web 2.0 Canva.

Astfel au realizat o hartă mentală (mind map)  cu informații despre acest 
număr pi.
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Concluzii
Activitățile  au fost utile și informative pentru elevi, în urma lor 
elevii învățând să utilizeze diferite instrumente web 2.0 (wordwall, 
coggle.it, canva), educația digitală formând competențe relevante în 
dezvoltarea elevilor, deci implicit în integrarea lor în societate.

A crescut încrederea elevilor în ei înșiși și în capacitatea lor de a 
utiliza instrumente digitale, au învățat noi instrumente web utile în 
predarea on-line, au învățat cum să editeze o fotografie pentru a realiza 
un colaj foto. Totodată au învățat cum să colaboreze la realizarea 
anumitor produse și ce reguli să respecte pentru a obține produsul dorit 
(să fie atenți la ce au lucrat alți colegi, să salveze, să blocheze 
anumite elemente, să partajeze produsul etc.).

De asemenea astfel de activități extracurriculare faaciliteză integrarea 
în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul 
ei. Activităţile extracurriculare se desfăşoară într-un cadru ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
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    Competența digitală – pașaport spre viitor 
 

          Prof. Mariana Radu 
Clubul Copiilor Gura Humorului 

 
   ”Alfabetizarea  în secolul XXI  înseamnă posibilitatea tinerilor să învețe, să se dezvețe și să 
reînvețe.” - Alvin Toffler 
 Concretizându-se în utilizarea cu încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale 
informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și rezolvare a problemelor în toate 
domeniile vieții, competența digitală este esențială pentru educație, viață profesională și participare 
activă în societate. Totodată,  competenţa digitală ne ajută să stăpânim şi alte competenţe-cheie, 
cum ar fi comunicarea, competenţele lingvistice sau cele de bază în matematică şi ştiinţe. 
 Este important să deținem această competență și să o dezvoltăm, la toate nivelurile de 
învățământ. Pentru a înțelege mai bine natura acestei competențe, Comisia Europeană a conceput 
Cadrul european al competenței digitale pentru cetățeni (DigComp), structurat în cinci domenii: 
alfabetizarea digitală și informațională, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, 
siguranță și soluționare de probleme.  
           Deși poate să pară greu de crezut, competența digitală a 40% din populația UE se situează la 
un nivel insuficient, 22% din cetățeni nefolosind Internetul. Tocmai de aceea, la nivel european au 
început să se fixeze reperele strategiei europene de digitalizare a educaţiei.  Educaţia reprezintă o 
investiţie în viitor și baza unei societăţi competitive, prospere, capabile să ofere răspunsuri adecvate 
provocărilor acestui secol. În contextul pandemiei, închiderea şcolilor şi universităţilor a generat un 
impact social şi economic major. Sunt necesare contribuții substanțiale în acest domeniu pentru a 
putea  reduce decalajele de dezvoltare dintre statele membre şi din interiorul acestora, pentru a oferi 
cetăţenilor şanse egale de dezvoltare şi pentru a depăşi mare parte a problemelor cu care ne 
confruntăm în prezent.  Creşterea competenţelor digitale ale tuturor cetăţenilor reduce inegalităţile 
şi oferă oportunităţi de dezvoltare  , indiferent de vârstă, prin crearea de sisteme de învăţare pe tot 
parcursul vieţii. Adulţii, inclusiv vârstnicii, trebuie ajutaţi să deprindă aptitudini digitale, devenite 
tot mai necesare pentru activităţi cotidiene. Internetul este un bun public, care trebuie să fie 
accesibil tuturor, pentru a asigura oportunităţi egale.  
  Pentru o educaţie digitală   de calitate trebuie să se investească atât în conţinutul educaţional 
specific, cât şi în profesori şi elevi. În actul educaţional, profesorii, părinţii, educatorii, ONG-urile, 
autorităţile locale, experţii, instituţiile de educaţie şi cetăţenii interesaţi, își împart rolurile, fiind 
implicaţi și consultaţi, cu toţii participând activ la definirea obiectivelor, mecanismelor şi 
mijloacelor de transformare digitală a educaţiei. Pentru a gestiona şi a se adapta cât mai bine la 
specificul educaţiei digitale, sunt deosebit de utile programele şi instrumentele pentru profesori, 
astfel încât aceştia să se familiarizeze şi să utilizeze cât mai eficient principiile şi metodele educaţiei 
online, precum și proiectele europene şi naţionale, finanţate din bugetul Uniunii Europene, pentru 
sprijinirea părinţilor care îşi ajută copiii să facă faţă cerinţelor educaţiei online. 
  Digitalizarea nu înlocuieşte, ci completează educaţia din sălile de clasă. Transformarea 
digitală a societăţii şi a economiei se întâmplă acum, sub privirile noastre, cu contribuţia mai mare 
sau mai mică a fiecăruia dintre noi. Fie că vrem sau nu suntem martori şi totodată actori ai acestei 
transformări fundamentale.  O atenţie specială trebuie acordată copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi 
şi nevoi speciale, celor dezavantajaţi.  În egală măsură, orice soluţie pentru educaţia digitală trebuie 
să ofere protecţie în faţa violenţei din spaţiul online, în special pentru tineri, care au nevoie de astfel 
de instrumente şi abilităţi, pentru a se proteja, cu toate că alfabetizarea digitală este o necesitate la 
nivel mai larg în societate, în special în momente de criză, când polarizarea şi violenţa din spaţiul 
online se amplifică, iar dezinformarea devine o ameninţare reală.   
 Pentru un impact real la nivelul sistemului de educaţie şi al societăţii în ansamblul său este 
nevoie de  paşi concreţi pentru ca educaţia de calitate să fie accesibilă tuturor, inclusiv prin folosirea 
mijloacelor digitale. Digitalizarea educaţiei s-a accelerat la nivel european iar evoluţiile 
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semnificative în domeniu indică faptul că orice proces de acest fel are nevoie de implicarea activă a 
profesorilor, elevilor, studenţilor, părinţilor şi a tuturor celorlalţi actori interesaţi să contribuie la 
viitorul educaţiei. 
 În viitorul apropiat, profesorii vor avea propriul cadrul, numit DigCompEdu. Potrivit 
proiectului preliminar, au fost definite șase domenii de dezvoltare: mediul profesional, crearea și 
schimbul de resurse digitale, gestionarea utilizării instrumentelor digitale, evaluarea, autonomizarea 
elevilor și facilitarea competenței digitale a elevilor.  
 Astfel, digitalizarea a devenit  un proces ireversibil care presupune clarificare, succesiune de 
etape, trecerea de la digitizarea informațiilor spre folosirea digitală a acestora, pregătirea necesară, 
indiferent de vârstă, profesie, mediul de lucru. Conceptul de viață digitală face parte integrantă din 
lumea modernă, iar criza epidemiologică actuală a urgentat conștientizarea acestei realități, cât și 
nevoia de expertiză și de pregătire, tocmai pentru a avea o societate relativ funcțională în momente 
dificile.  Digitalizarea devine componenta esențială a societății, a domeniilor de activitate, a vieții 
noastre, deci, în mod logic, educația și școala trebuie să integreze conceptul cu toate implicațiile și 
măsurile necesare.  
  Trebuie să concepem  un demers didactic în care aplicațiile, internetul, calculatorul, filmul 
didactic, jocurile și exercițiile didactice interactive, simularea proceselor științifice abstracte, 
modelarea unor fenomene complexe sunt forme de predare/învățare care completează prezentarea 
teoretică, manualul, cărțile, culegerile, fișele de lucru, activitățile și interacțiunile din sala de clasă. 
Astfel, informațiile sunt transpuse în format digital de către profesori, printr-un proces de colectare, 
analiză și selecție, adaptare metodică a tuturor datelor disponibile, utile educației și domeniului de 
studiu, pentru a deveni accesibile într-un format digital. 
 Deasemenea se remarcă și necesitatea folosirii mijloacelor și a oportunităților oferite de TIC 
și e-learning, prin studiul individual, aplicații practice, activitățile de pregătire personală sau prin 
sesiuni de învățare la distanță. Izolarea și efectele pandemiei ne-au arătat discrepanțele dintre 
diferite medii rezidențiale, experiențe diferite în domeniul digital ale  școlilor și profesorilor, 
posibilități economice inegale ale familiilor sau  abilități individuale. După cum învățarea la 
distanță, competențele digitale, studiul individual, proiectele și utilizarea resurselor TIC trebuie să 
fie ținte și obișnuințe constante, complementare față de lecțiile și cursurile din clasă sau amfiteatru, 
devenind adevărate  abilități de viață. 
 Pentru a vorbi de digitalizare eficientă, școala trebuie să dispună de dotarea necesară, de 
profesori pregătiți și deschiși spre metode mai puțin convenționale, creativi, specialiști și pedagogi, 
în aceeași măsură. De asemenea sistemul are nevoie de platforme naționale adecvate, de accesul la 
biblioteci virtuale și resurse educaționale deschise,  asigurând un traseu echitabil pentru toți elevii și 
studenții, dincolo de posibile inegalități de ordin economic. Acestea sunt principii europene 
esențiale, cât și condiții ale unei societăți moderne, incluzive și democratice. 
 Educația modernă înseamnă cărți și calculatoare, biblioteci și softuri, prelegeri academice, 
dialoguri, seminarii și webinarii, cursuri și lecții față în față, cursuri la distanță,  audiere și 
interacțiune, aplicații IT, modalități diverse de a valorifica resursele internetului, informațiile unei 
lumi dinamice care așteaptă inteligența umană pentru dezvoltare și reconfigurare creativă. 
 Lecția majoră pe care a transmis-o pandemia actuală este că uneori învățarea, studiul, viețile 
noastre  profesionale ies din tiparele cunoscute, iar  adaptarea, alternativele trebuie să fie imediat 
accesibile pentru a depăși necunoscutul și imprevizibilul existențial. De aceea digitalizarea, 
modalitățile de e-learning și dezvoltarea competențelor digitale sunt obligatorii bunului mers al 
educației viitorului. 
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DIDACTIC AUXILIAR 
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EDUCAȚIE 
DIGITALĂ ȘI 
FORMAREA DE 
COMPETENȚE 
RELEVANTE 

AMOS DOINA, LABORANT 

C.N.,,PETRU RAREȘ“ SUCEAVA 
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„Lucrul cel mai minunat cu care ne putem întâlni este misterul. La baza artei și științei adevărate se află emoția primarâ. Cel care nu știe 
acest lucru și nu poate fi curios sau simți uimire este ca și mort, asemenea unaei lumânari stinse„ A. Einstein  
 Școala pregătește elevii pentru viață și o lume în schimbare, formându-le capacitățile, deprinderile și competențele care le permită să-și 
dobândească locul într-un sistem flexibil și dinamic, modelându-le personalitatea în vederea dezvoltării capacității de comunicare, a gândirii critice și 
creative, a abilităților de relaționare și muncă în echipă, a unor atitudini pozitive și responsabile 

Educația se realizează prin accesul la diferite resurse 
existente în dotarea tehnică a școlii. 

 Prin accesul la diferite resurse existente în dotarea tehnică a școlii: 
internet, laptop, tablă inteligentă Mimio, calculator, imprimantă,  
videoproiector, scaner, camere web ceea ce permite realizarea 
lecțiilor atractive, o multitudine de programe și softuri educaționale, 
care sunt o mare provocare a învățământului; 

 Softurile de interacțiune în timp real, cu video și chat care permite 
colaborarea între profesori și elevi, în timpul  orelor, se numără 
Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams; 

 Educația se realizează prin accesul la diferite resurse existente în 
dotarea tehnică a școlii: internet, laptop, tablă inteligentă Mimio, 
calculator, imprimantă,  videoproiector, scaner, camere web ceea ce 
permite realizarea lecțiilor atractive. 

Generația IT este obișnuită să obțină informațiile foarte 
repede. 

  Elevii au nevoie de feedback imediat, întărire pozitivă, doresc să 
se autoafirme, să-și manifeste forțele proprii, asertivitatea și 
creativitatea. Lumea IT online le oferă aceste posibilități, le 
satisface o serie din aceste nevoi; 

 Ei funcționează „multitasking”, în paralel, se ocupă de mai multe 
lucruri în același timp (schimbă mesaje pe WhatsApp în timp ce 
ascultă muzică și își scriu tema în Word). Preferă imaginile, 
reprezentările grafice față de text, lucrează „în rețea” și sunt 
„always-on”; 

 Domeniul educațional sub umbrela schimbărilor tehnologice, 
sociale și culturale, are o noua față, cea dominată de educație 
permanentă. 
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 Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalitâți de adaptare la viitor și de abordare a 
provocârilor cu care se confruntâ sistemele de învâțâmînt. Cursurile online au devenit tot mai solicitate, indiferent de 
disciplină, deoarece pandemia a reușit să demonstreze faptul că dorința și perseverența sunt cele care contează și nu 
prezența fizică într-un spațiu. 

 Laboratoarele de robotică ar urma să aibă o varietate de echipamente pentru producători, inclusiv imprimante 3D, tăietoare laser etc. de promovare 
cu precădere a tinerilor întreprinzători în domenii prioritare de cercetare și producție, pentru a-i pregăti pe elevi pentru oportunitățile viitorului; 

 Laboratoare digitale presupun lansarea unor spații de învățare special amenajate, dotate cu echipamente digitale de ultimă generație, în incinta mai 
multor instituții de învățământ din țară.  Aceste spații vin să răspundă necesităților de educație ale liceelor și îi vor ajuta pe elevi să-și formeze, să-și 
îmbunătățească și să-și testeze abilitățile digitale necesare pentru profesiile viitorului; 

 Soluțiile pentru educația digitală pe care le oferim, reușesc să aducă la un numitor comun interesele și nevoile profesorilor și ale elevilor. Pe de o 
parte, elevii au acces la educație digitală și metode de predare moderne, iar pe de alta profesorii reușesc să obțină o implicare tot mai mare la ore 
din partea elevilor; 

 Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se 
confruntă sistemele de învățămînt; 

 Să folosim limbajul tehnologiei, dacă acesta este cheia. Iată adevăratul motiv pentru a folosi posibilitățile oferite de tehnologie: nu pentru a ne 
ușura munca, ci pentru a „vorbi aceeași limbă” cu elevii noștri.  
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CZUR  SHINE  

 Este un nou scaner de mare viteză cu tehnologie de imagistică digitală 
CMOS care combină algoritmi de imagine bogate, pentru a oferi 
utilizatorilor imagini și efecte de scanare cristalizate și briliante colorate, 
Suportă scanarea rapidă a documentelor, fișierelor, formularelor, 
documentelor de identitate etc.; 

 Pe baza cerințelor de integrare a sistemului, suportă personalizarea 
dimensiunii imaginilor, încărcarea în timp real, aprobarea electronică, 
autorizarea electronică, arhivarea electronică și alte funcții, care au 
îmbunătățit mult eficiența și calitatea muncii utilizatorilor; 

 Folosește tehnologia de recunoaștere a textului OCR pentru a converti rapid 
imaginile în Word, Excel sau căutare în fișiere pdf și în alte documente; 

 Resursele și aplicațiile de învățare pe care le poate utiliza profesorul sunt 
resurse deja existente sub formă de prezentări PowerPoint, cursuri, proiecte 
de lecții, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă 
sau în laborator frontal, teste, resurse audio sau lecții video, fișe, imagini și 
clipuri pe care le pot folosi atât în timpul lecțiilor live, cât și ca teme de 
lucru pentru acasă. 
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PLATFORMA  ADSERVIO 

 Pune la dispoziție cadrul virtual prin care profesorii comunică cu elevii 
(inclusiv cu părințâții) sub forma propunerilor de teme sau proiecte, cu 
conținuturi adecvate programei și planificărilor didactice, cu 
posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a oferi 
feed-back-uri de modelare a performanței; 

 Funcționează pe orice sistem de operare și poate fi accesat de pe orice 
tip de dispozitiv: calculator desktop, laptop, tabletă sau telefon mobil; 

 Adservio ajută cadrele didactice prin generarea de statistici legate de 
performanța clasei și elimină timpii acordați raportărilor semestriale și 
anuale, calculează mediile și numără notele sau absențele; 

 Elevii, părinții și profesorii își pot face cont aici și fiecare dintre ei are 
acces la note, teme, lucrări, evoluția elevilor sau a clasei și multe alte 
instrumente, în funcție de profilul fiecărui utilizator. 
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TABLA   INTERACTIVE 

 Cu ajutorul tablei interactive, informația vine la pachet cu imagini specifice. Astfel, se poate 
remarca creșterea capacității de memorare, fiind antrenate atât memoria auditivă, cât și 
memoria vizuală. Este un instrument ușor de utilizat, bazat pe tehnologia electromagnetică, 
care sporește implicarea cursanților și transformă orele de curs în adevărate experiențe 
interactive; 

 Permite scrisul de dimensiuni cât mai mici datorită rezoluției mari (4000 linii/inch); 

 Oferă răspuns rapid la comenzi, astfel că nu apar întârzieri între scrisul de pe tabla 
interactivă și cel de pe monitor; 

 Vine la pachet cu stiloul interactiv de cea mai mare precizie de pe piața din România, care 
îndeplinește și funcțiile unui mouse; 

 Deși suprafața este sensibilă la atingere, tabla interactivă este rezistentă la șocuri și poate fi 
utilizată o perioadă îndelungată; 

 Suprafața nu reflectă lumina și este ușor de curățat; 

 Adnotările pe suportul de curs, în prezentări Power Point, pe pagini de Internet sau în orice 
altă aplicație se realizează cu ușurință. Acestea se pot salva în Microsoft Word, Excel, 
Power Point, Corel Draw, AutoCad etc. și se pot printa; 

 Permite transmiterea prin e-mail a cursurilor și a evaluărilor cursanților. Oferă astfel o 
modalitate modernă de a oferi părinților situația progresului înregistrat de elevi la cursuri; 

 Software-ul eInstruction conține o bogată galerie de imagini specifice curriculei școlare și 
aplicații interactive ce acoperă orice domeniu de predare. De exemplu, GeoGebra reprezintă 
o aplicație pentru geometrie și analiză matematică.; 

 Informații pe care le rețin mai ușor pentru că sunt însoțite de imagini, de experimente; 

 Sunt antrenați chiar și cei mai timizi sau introvertiți copii. 
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EDUCAȚIA DIGITALĂ ȘI FORMAREA 
DE COMPETENȚE RELEVANTE

Ec. Maria-Magdalena APOPEI

Secretar GPP ”Pinocchio” Fălticeni
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Pandemia Covid-19 a scos la iveală multe şi diferite lucruri negative, 
rele, dar şi pozitive, bune, utile. Printre acestea de la urmă se numără 

şi necesitatea cunoaşterii şi posedării lucrului la 
calculator/laptop/tabletă, prin intermediul cărora se evită contactul 

direct om-om şi, deci, îmbolnăvirea şi răspândirea bolii, a epidemiei, 
deceselor etc., dar şi desfăşurarea şi continuarea vieţii şi activităţii

umane pe Terra, în societate. 

În acest context, capătă o importanţă
deosebită educaţia digitală.

Educația digitală este una din preocupările de 
bază ale învățământului românesc, prin formarea 
culturii informaţiei şi comunicării digitale la nivelul 

oricărui cetăţean.
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Educația digitală urmărește „să sprijine utilizarea tehnologiei în educație și dezvoltarea 
competențelor digitale”. Digitalizarea „oferă multe oportunități noi, dar generează și o serie 

de provocări sociale semnificative. Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea și 
creativitatea, pot contribui la îmbunătățirea eficienței și a rezultatelor învățării. Cu toate 

acestea, fenomene precum dezinformarea reprezintă un pericol pentru societățile 
democratice și deschise, marginalizând și mai mult grupurile vulnerabile”. Totodată, este 
indicat în mod critic că „Integrarea tehnologiei în scopuri educaționale a rămas în urmă în 
toate statele membre ale Uniunii Europene (UE). Divergențele persistă în ceea ce privește 

furnizarea infrastructurii, a echipamentelor digitale și disponibilitatea competențelor în 
domeniu” . Este esențial „ca cetățenii să fie bine pregătiți pentru un viitor din ce în ce mai 

interconectat și mai globalizat, prin investiții în aptitudinile și competențele necesare pentru 
a prospera și participa în mod pozitiv în societate, în era digitală”. 
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Apariția și dezvoltarea calculatoarelor electronice a reprezentat o adevărată 
revoluție în societatea umană, având ca principală consecință tranziția de la 
societatea industrială la societatea informațională. Calculatorul a devenit o 

componentă normală a activității noastre zilnice, iar tehnologia comunicațiilor și 
posibilitățile oferite de Internet au produs transformări în întreaga societate, 
pătrunzând în toate aspectele vieții economice, sociale și culturale. Datorită 

potențialului mare de eficientizare a muncii, calculatorul a fost introdus pe scară 
largă în toate domeniile activității productive, începând de la munca de birou şi

până la activitățile din halele de producție.
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Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) 
furnizează servicii de gestiune completă a activităţilor sistemului 

educaţional preuniversitar din punct de vedere operaţional, tehnic, 
administrativ și strategic.

SIIIR este una din aplicațiile cele mai utilizate în activitatea 
compartimentului secretariat.
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MODULUL: ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ

ROLUL MODULULUI 
Modulul permite colectarea datelor necesare procesului de înscriere în învățământul preșcolar 

(furnizate prin intermediul cererilor de înscriere), evaluarea cererilor depuse și reînscrierea.

UTILIZATOR
Operatorul de școală (Secretar) este utilizatorul la nivelul unității de învățământ. Acesta este cel 

care gestionează informațiile aferente cererilor de înscriere conform etapelor și fazelor existente pe 
parcursul procesului de înscriere în învățământul preșcolar pentru unitatea de învățământ la care are 
acces. 

FUNCȚIONALITĂȚI GENERALE
Conectarea în aplicație
Schimbare parolă
Deconectare
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GESTIONAREA PROCESULUI DE REÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ
Accesarea submodulului Reînscriere
Reînscrierea

GESTIONAREA PROCESULUI DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ
Etapa I – Faza I

Adăugarea unei cereri de înscriere
Editarea unei cereri de înscriere
Căutarea unei cereri de înscriere
Evaluarea cererilor de înscriere

Etapa I – Faza a II-a
Etapa I – Faza a III-a
Etapa a II-a
Etapa ajustări

RAPOARTE

EXPORT
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În concluzie, aplicația SIIIR este de un real folos în activitatea 
secretarului dintr-o instituție de învățământ, prin toate modulele 
și submodulele care fac parte integrantă din acest proiect al 
Ministerului Educației.  
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Bibliografie:
- prof. Petru Jelescu, doctorand Dumitru Jelescu, Conferință Științifică Internațională EDUCAȚIA: FACTOR PRIMORDIAL ÎN DEZVOLTAREA 

SOCIETĂȚII

- Cea mai bună educație pentru Europa, disponibil: https:// mecc.gov.md/ro/content/cea-mai-buna-educație-pentru-europa

- DEX [online], disponibil: https://dexonline.ro/deinitie/gadget 

- https://www.competentedigitale.ro/it/it13.php

- https://www.siiir.edu.ro/despre-proiect

- https://www.siiir.edu.ro/images/manuale/23.04.2015_Inscrierea_la_gradinita.pdf
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EXPERIENȚA CA MENTOR ÎN EDUCAȚIE ONLINE PRIN 
PARTENERIATE TRANSFRONTALIERE 

 
APLICAȚIA FOLOSITĂ: SLIDESHARE 

 SECȚIUNEA: DIDACTIC AUXILIAR 

MENTOR TRANSNAȚIONAL:  PROF. DANIELA ARGATU  

https://www.facebook.com/groups/226461992674767/search/?q=argatu 
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CONSIDERENTE 
 
Criza sanitară provocată de epidemia SARS-COV-2 a forțat școlile să 
adopte o strategie de predare online de urgență (engl. ERT, 
Emergency Remote Teaching). 
 
Obiectivul principal al ERT este cel de a oferi acces temporar la 
instruire și suport într-o manieră rapidă și fiabilă în timpul unei 
situații de criză. 
 
ORDIN nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice 
prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal. Emitent: Ministerul 
Educaţiei și Cercetării Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 837 din 
11 septembrie 2020. 

 
 

949



 
 
 
 
 

"Biblioteca scolara/CDI este un spațiu de învățare 

fizic și digital unde cititul, investigarea, cercetarea, 

gândirea, imaginația și creativitatea sunt esențiale 

pentru călătoria utilizatorilor ei de la informație la 

cunoaștere, către dezvoltarea lor personală, 

profesională, socială și culturală.” 
(Ghidul IFLA pentru biblioteci școlare – International Federation of 

Library Associations and Institutions. 2015. IFLA School Library 

Guidelines).  
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 Delimitări conceptuale: 

 

• biblioteca tradițională 

• biblioteca automatizată 

• biblioteca hibridă 

• bibliotecă virtuală 

• biblioteca digitală 

 
Protocolul Z39.50 este un standard natțonal american destinat reglementarii proceselor specifice interconectarii comunitatii bibliotecilor, 

centrelor de informare, editorilor. Standardul a fost aprobat în 1988 de organismele nationale americane de standardizare (National 

Information Standard Organization – NISO, American National Standards Institut – ANSI). De atunci si pâna în prezent el a fost permanent 

actualizat, devenind astazi una dintre cele mai folosite norme în comunicatia pe Internet (alaturi de protocolul TCP/IP) 
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    CARACTERISTICILE UNEI BIBLIOTECI DIGITALE: 

 

• Disponibilitate pe principalele browsere și sisteme de operare, platforme agreate precum 

si dispozitive: desktop, tableta, laptop, telefon mobil; 

• Conforme curriculumului național; 

• Să fie orientate spre susținerea obiectivelor operaționale și construirea de competențe 

cheie; 

• Să respecte o taxonomie a învățării; 

• Să susțină învățarea trans/cross-curriculară; 

• Conținut accesibil și ergonomic, conform standardelor WCAG (web content accessibility 

guidelines) nivel AA (pentru persoanele cu dizabilități); 
• Adaptarea conținuturilor și funcționalităților la necesitățile de dezvoltare a competențelor 

specifice în vederea alinierii la standardele internaționale în domeniul educației; 

• Disponibilitatea pentru parcurgere on-line și off-line.” 
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 Exemple de biblioteci digitale: 

 
Biblioteca digitală din Republica Moldova Educatieonline.md 

Biblioteca Digitală a Academiei de Științe Economice București 

Biblioteca Digitală a Bucureștilor 

Biblioteca Digitală BCU Cluj 

Biblioteca Digitală a Institutului de Memorie Culturală 

Biblioteca Digitală pe Mobil 

Biblioteca Digitală Națională 

Biblioteca virtuală românească 

EvoBook – cărți în format electronic 

Medievalia – Texte fundamentale ale culturii române medievale 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bibliotec%C4%83_digital%C4%83 
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Ce este un Bookhub?  

Un concept educațional inovativ necesar, după ERT, bibliotecilor școlare și Centrelor 

de Documenatre și Informare ce oferă servicii și produse de informare sau 

documentare (produse documentare digitale) adaptate realității educaționale. 

 

De ce? 

S-au identificat  nevoi multiple, dar similare, venite din mediul educațional. 

 

Care este rolul acestui hub? 

Face posibilă conectarea în timp real a utilizatorilor noștri la un mediu de învățare 

profesionist, creează și oferă soluții și resurse informaționale digitale și experiențe de 

învățare a tehnologiei într-un mod prietenos. 

 

Exemplu: Biblioteca CCD ”George Tofan” Suceava - Bookhub Educational Resources 

http://www.ccd-suceava.ro/pdf/bhr.pdf  
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Cum creezi gratuit un Bookhub? pe un site pe: 

Site-ul instituției 

WordPress  

Joomla  

Tilda  

Wix  

WebWave pe Domeniul.ro 

  

Cum creezi gratuit un blog (jurnal online)? pe:  

Blogger.com 

WordPress.com.  

Typepad.com 

 

Creează gratuit o pagină de Facebook. 
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 Resursele Educaționale Deschise - RED (engl. OER) : 

 

- conținuturi folosite în procesul educațional disponibile într-un format 

accesibil ce pot fi copiate, distribuite, editate, remixate, utilizate 

pentru a se construi pe baza lor , toate acestea în limita permisă 

de drepturile de autor folosind licențele și instrumentele Creative 

Commons (utilizatorul trebuie să citeze licențiatorul, să păstreze 

intacte informațiile despre copyright pe toate copiile operei și să 

facă link către licență în copiile operei). 

 

 

956

https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together
https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together
https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together
https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together
https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together


 
 
 
 
 

Tipuri de Resurse Educaționale Deschise: 

• cursuri; 

• planuri de lecție; 

• prezentări; 

• cărți/ manuale; 

• pachete cu diverse materiale; 

• chestionare; 

• fișe de lucru; 

• activități și jocuri educative; 

• evaluări, simulări și teste; 

• teme pentru acasă; 

• resurse audio și video; 

• alte materiale didactice. 
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RESURSE PROIECT TRANSNAȚIONAL: 

 

http://educatieonline.md/ 

https://digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/  

https://eduonline.roedu.net/  

 https://www.didactic.ro/ 

https://alem.aice.md/ 

https://alem.aice.md/event/instructiuni-programul-transnational-de-

mentorat-educatie-online-prin-parteneriate/ 

https://alem.aice.md/event/regulament-portofoliu-didactic-programul-

transnational-de-mentorat-educatie-online-prin-parteneriate/ 

https://alem.aice.md/resources/instrumente-web-pentru-a-crea-carti-

digitale/ 

https://alem.aice.md/resources/instrumente-web-pentru-evaluarea-online/ 
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PLANIFICAREA SESIUNILOR ONLINE 
 
13 august ora 18.00 - Beneficii ale desfășurării programului 
      ”Educație online prin parteneriate” 
 
16 august ora 18.00 - Platforme educaționale utilizate în 

învățământ 
22 august ora 18.00 – Resurse Electronice Deschise pentru  
      bibliotecari 
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FEEDBACK 

proiect 
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Colegii au prezentat proiecte create în: 

 
• Storyjumper, SlideShare, WordArt, Mentimeter, p2pu.org, Prezi, SlideShare, PPT pe 

Moodle și Google Classroom, Facebook, fliphtml5, BookCreator, Genially, Thinklink, 

Sutori, Quizz, LearningApps,  Canva, Calameo, ChatterPix, Google Workspace for 

Education; 

• - am învățat/consolidat practica întâlnirilor online (înregistrate sau transmise în 

direct) pe platforme precum Facebook și YouTube, Zoom, Google Meet, Google 

Classroom). 

• ne-am familiarizat cu accesibilitatea în aplicațiie Google și Chrome OS pentru 

elevii cu dizabilități. 
• Am învățat să creăm conținut cu Thinglink, Pixton, să creăm o povestire digitală pe 

techlearning  sau să partajăm video cu unele funcții de editare - YouTube, Vimeo, 

sau să facem tutoriale pe Screencast sau să creăm jocuri și animații pe Scratch; 

• Ne-am familiarizat cu fișierele PDF și fișierele EPUB ale cărților digitale. 
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Colegii care au participat și finalizat proiectele digitale 

 din cadrul acestui program transfrontalier de mentorat 
 Alexandrescu Elvira România 

Baisanu Ana România 

Barbu Lidia România 

BUDUI ANIȘOARA România 

CĂRUCERIU ROXANA România 

CHEIAUA ALINA România 

Ciocan Vera Republica Moldova 

COJOC CORINA MIHAELA România 

COMĂNESCU NICULINA România 

DIMCEA CARMEN România 

Dragomir Cătălina România 

ILIUTA ADRIANA  România 

Malinovschi Victoria Republica Moldova 

Matica Ioana Carmen România 

NĂSTASE EMILIA ELENA România 

NEACȘU ALINA MARILENA România 

NEAGU ILEANA România 

Nichiteanu Daniela România 

Pascal Adriana România 

POPESCU MARIANA România 

POPESCU MIHAELA România 

Potre Delia Anca România 

Slutu Zinaida Republica Moldova 

Șărcăneanu Ecaterina Republica Moldova 

UȚA DANIELA CAMELIA România 

Vasilica Victoria Republica Moldova 

VÂLCU PĂUNIȚA România 

VÎRLAN ANA România 

VLADU  MARGARETA România 966
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FORMULARE  GOOGLE 

CLAUDIA BORDEIANU-SECRETAR  ȘEF 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMIRIE PĂCURARIU” ȘCHEIA 

 

 

Formulare Google,Chestionare și Sondaje:ce sunt și cum se folosesc 

 

 De ce ai avea nevoie de formulare sau chestionare Google ? 

Fie că este vorba de muncă, de marketing sau de a ieși la o pizza cu prietenii, sondajele 
online sunt tot mai utilizate de utilizatori de internet. 

De-a lungul timpului, s-au născut multe platforme ce-ți permit să creezi chestionare, 
sondaje sau teste online, fiecare cu punctele lor forte pentru a satisface exigențele utilizatorilor. 

Printre acestea, Google Forms este cel care se potrivește cel mai bine scopurilor 
profesionale și nu doar. Extrem de versatil, acest instrument îți permite să creezi sondaje de toate 
tipurile și pe diverse subiecte. 

 

 Google Forms (formulare Google): cum se folosesc 

 Google Forms face parte din pachetul de instrumente pus la dispoziție de colosul din 
Mountain View (sediul google) numit G.Suite, prin care poți crea sondaje online gratuit. 

Google Forms îți permite să colectezi informații folosind chestionare sau sondaje personalizate. 

 Aceste rezultate sunt înregistrate automat pe o foaie de calcul Excel, oferind autorului 
chestionarului sau sondajului posibilitatea ca aceste rezultate să fie verificate în timp real pe tot 
parcursul desfăsurării lor. 

 Pentru a putea folosi instrumentele și serviciile oferite de Google, trebuie să deții un cont. 
Dacă nu dispui de unul, conectează-te la această pagină: google.com și creează un cont  urmând 
instrucțiunile. 

 

 Cum să creezi formulare Google online 

 Pentru a crea un sondaj pe Google va trebui mai întâi să accesezi contul google de pe 
pagina  https://www.gmail.com  și să clickezi în partea dreaptă pe pătratul format din 9 puncte pe 
„formulare Google” sau „Forms”. 
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 Odată intrat, dă click pe icoana cu semnul plus  
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și ți se va deschide o pagină ce conține un formular fără titlu. În partea din dreapta sus a paginii 
poți selecta tema grafică a sondajului modificând culoarea antetului paginii, fundalul paginii care 
conține casetele cu întrebările, fontul utilizat, precum și posibilitatea de a încărca o imagine. 

 

 

 

Bun, acum să vedem cu poți personaliza formuralul pentru a răspunde exigențelor tale. 

 Dacă dai click pe „răspunsuri multiple” ți se va deschide un meniu ce conține: 

  Răspuns scurt: răspunsul la întrebarea adresată necesită puține cuvinte ce justifică 
răspunsul 

  Paragraf: răspunsul la întrebare necesită o justificare mai lungă. 

  Răspunsuri multiple: persoana va trebui să aleagă cel puțin 2 răspunsuri din cele 
prezente. 

  Casete de selectare: se poate selecta un răspuns din cele prezente sau se poate 
selecta opțiunea „altul” ,iar persoana poate da răspunsul cu cuvintele sale. 

  Dropdown: răspunsurile sunt deja date utilizatorului și trebuie selectate utilizând 
o listă verticală sau „dropdown”. 

  Incărcați fișiere: răspunsurile pot fi trimise prin încărcarea unui fișier pe Google 
Drive. Ai posibilitatea să specifici tipul de fișier și dimensiunile acestuia. 

  Scara liniară: răspunsul poate fi evaluat utilizând o scară de la 0 la 10. 
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  Grila cu mai multe variante: îți permite să selectezi un răspuns pentru fiecare rând 
individual dintr-o anumită grilă. 

  Caseta de selectare sub formă de grilă: îți permite să selectezi unul sau mai multe 
răspunsuri pentru fiecare rând individual dintr-o anumită grilă. 

  Data: poți introduce data în cadrul răspunsurilor 

  Ora: poți alege ora din zi, sau o anumită perioadă de timp a zilei pentru 
desfăsurarea sondajului. 

 În partea dreaptă a formularului, există o coloană cu opțiuni prin care poți să: adaugi o 
întrebare, să imporți  întrebari dintr-un alt formular, să adaugi o imagine sau un videoclip, să adaugi 
o secțiune. 

 Cu funcția drag and drop, puteți muta apoi o întrebare dintr-o secțiune a sondajului în alta, 
precum și schimbarea ordinii întrebărilor pe pagina de chestionar Google. 

 Cum sa creezi chestionare Google 

 Nu doar sondaje. Poți crea chestionare google pe care le poiț folosi pentru diverse scopuri, 
cum ar fi un profesor care își testează elevii. 

 Pentru a crea unul trebuie doar să dai click pe pictograma „roată” în partea din dreapta sus 
și selectează elementul Chestionare. Acum trebuie să activezi opțiunea „faceți un chestionar” iar 
sondajul pe care l-ai creat în precedent se va transforma în chestionar. 
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În acest meniu ai posibilitatea să selectezi dacă rezultatul chestionarului să fie transmis 
imediat utilizatorului sau doar după o revizuire a răspunsurilor facută de tine.  

Dealtfel poți selecta dacă utilizatorul poate vedea întrebările la care a răspuns corect sau 
greșit cât și valoarea acestora în puncte. 

  

Google Forms: cum să adaugi colaboratori 

Ca și în cazul tuturor aplicațiilor din G-Suite, poți adăuga colaboratori care la rândul lor 
pot edita conținutul și tema sondajului creat.  

Pentru a adăuga colaboratori, trebuie doar să dai click pe pictograma cu 3 puncte din partea 
dreaptă sus a ecranului și să alegi elementul „Adăugare colaboratori“.  

Poți decide cine poate avea acces la document și dacă link-ul sondajului să fie public 
(oricine poate accesa de pe web), sau privat (numai cei care au link-ul poate accesa). 
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Google Forms: cum să arhivezi răspunsurile chestionarelor folosind foile de calcul 
Google 

Chestionarele Google, sau sondajele stochează automat răspunsurile introduse în formular. 
Fiecare răspuns este salvat în „răspunsuri” tab-ul din partea de sus a formularului și se actualizează 
în timp real pe masură ce utilizatorii răspund la întrebări. 

Dacă vei dori să analizezi mai în profunzime rezultatele, le poți introduce într-o altă foaie 
de calcul Excel nouă, pe care o vei edita cum dorești, sau poți folosi unul din template-urile oferite 
de Google în funcție de exigentele fiecarui utilizator. Pentru a crea o foaie de calcul nouă legată 
de sondaj, trebuie doar să clickezi pe pictograma verde din formularul de răspuns din partea dreaptă 
sus. 

 Cum sa partajezi sondaje sau chestionare Google 

 

Făcând click din nou pe pictograma Setări (rotița zimtată) , întotdeauna în partea din 
dreapta sus a paginii sondajului,ti se va deschide meniul cu setări generale, prin care poți colecta 
emailurile participanților acestor sondajele sau chestionare Google și de a decide dacă să se trimită 
o copie a răspunsurilor celor care cer asta sau tuturor.  

Apoi poți decide dacă respondenții trebuie să se autentifice pe Google pentru a răspunde la 
întrebări, dacă pot face modificări la răspunsurile lor după ce au predat sondajul și, în sfârșit, dacă 
să vizualizeze o serie de diagrame și răspunsuri de sinteză în formatul text. 

În meniul următor „Prezentare“, poți alege dacă să se afișeze o bară de progres a sondajului, 
să sortezi întrebările în ordine alfabetică sau aleatorie, să afișezi un link pentru a trimite un alt 
răspuns și să introduci un mesaj de confirmare particularizat. 
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 Pentru a trimite sondajul trebuie doar să dai click pe butonul „trimite” întotdeauna în partea 
de sus a ecranului. 

  Ai posibilitatea să selectezi modul de trimitere introducând adresele de mail și inclusiv 
formularele direct în corpul mesajului de e-mail.  

Alternativ, poti trimite link-ul sondajului direct sau poți da embed codului HTML, de 
asemenea il poți posta direct pe Facebook și Twitter. 
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 Ca deobicei Google și instrumentele sale sunt un punct de referință pentru toți cei care 
folosesc internetul în scopuri productive. 
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        Costache Ilenuța Angelica  

     Secretar șef, Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu“ Suceava  

 

    Educația digitală în anul 2022  

 

Ce înseamnă educația digitală? 
Am început prin a vorbi despre această rădăcină a dispozitivelor pe care noi le folosim astăzi 

pentru a evidenția faptul că, încă de la început, computerele au început să se infiltreze în ceea ce înseamnă 
educație. În prezent, aproape fiecare școală tinde să aibă o rețea proprie de calculatoare și să digitalizeze 
cât de mult posibil toate informațiile. 

La ce se referă însă acest termen: “educație digitală”? Educația digitală presupune, pe deoparte, un 
set de cunoștințe pe care un individ trebuie să le aibă cu privire la utilizarea unui sistem digital, adică să 
fie capabil să folosească funcționalitățile minime ale acestuia. Pe de altă parte, educație digitală se referă 
deseori și la niște metode digitale care să înlocuiască metodele clasice pe care învățământul le-a folosit 
dintotdeauna.  

Educația digitală în contextul COVID-19 
Chiar și înafara contextului pandemiei, educația digitală a devenit, pe an ce trecea, o nevoie tot 

mai mare atât pentru profesori cât și pentru elevi. Pandemia a acutizat însă această nevoie și a adus-o până 
la nivelul de vital pentru orice societate și pentru cele mai multe sisteme educaționale din lume. În 
România, spre exemplu, școlile s-au închis de pe o zi pe alta, astfel că tot învățământul a fost nevoit să se 
mute în sistem online.  

Acest raport are în vedere să scoată în evidență nevoia acută de adaptare (atât a elevilor cât și a 
profesorilor) la transformările digitale pe care le suferă societatea în care ne aflăm. Continentul european 
se vede silit să regândească educația în această eră digitală pentru a putea rămâne în competitivitate pe 
plan global. Piața muncii europene va ajunge în scurt timp în punctul în care majoritatea angajatorilor vor 
avea nevoie de muncitori cu abilități digitale, unii chiar de muncitori cu abilități digitale ridicate.  

Lipsa abilităților digitale va afecta astfel traiul celor mai mulți dintre cei care acum sunt în băncile 
școlii. Studiul numit mai sus afirmă că, momentan, se consideră un individ cu abilități digitale peste cele 
de bază acel individ care este capabil să: trimită/primească email-uri, să participe pe platformele de 
socializare, să instaleze software-uri și aplicații, să folosească banking-ul online, să folosească funcții 
avansate (sortare, filtrare etc.) ale instrumentelor de organizare și analiză de date (Excel, Acces etc).  
Indivizi cu abilități digitale scăzute se consideră acei indivizi care știu să folosească un sistem de email, 
știu să instaleze diferite software-uri și aplicații, dar nu știu să folosească instrumente de manipulare a 
datelor și a bazelor de date, instrumente de editare foto, video sau instrumente avansate de editare de text. 

Școala online a adus celor mai mulți profesori bătăi de cap cum nici o altă provocare din cariera 
lor didactică. Cu precădere în țara noastră, care a trecut instant la școala exclusiv online odată cu 
declanșarea pandemiei, fără să se asigure că elevii și profesorii sunt pregătiți pentru așa ceva. Empiric 
vorbind, experiența online s-a dovedit și se dovedește în continuare a fi una neeficientă și nedorită de 
majoritatea cadrelor didactice.  
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Desigur că din partea elevilor și studenților există multe păreri bune cu privire la școala online, dar 
trebuie să ținem cont că acestea sunt păreri subiective. Sunt foarte des întâlniți elevii cărora le convine o 
școală în care se pot sustrage de la orice responsabilitate, și laptopul/tableta le oferă acest favor din plin. 

Închei printr-o scurtă clarificare. Educația digitală ca set de cunoștințe și abilități pe care un 
individ le are când vine vorba de sisteme digitale este, fără discuție, viitorul. Indivizii care vor avea o 
educație digitală vastă vor fi cei care vor fi ținta locurilor de muncă din viitor.   

Putem vorbi așadar și de un plan de acțiune pentru educația digitală care:  

 oferă o viziune strategică pe termen lung, pentru o educație digitală europeană de înaltă calitate, 
incluzivă și accesibilă  

 abordează provocările și oportunitățile create de pandemia de COVID-19, care a dus la utilizarea 
fără precedent a tehnologiei în scopuri de educație și formare  

 urmărește consolidarea cooperării la nivelul UE în domeniul educației digitale și subliniază 
importanța colaborării între sectoare pentru a adapta educația la era digitală 

 prezintă oportunități, inclusiv o mai bună calitate și cantitate a predării noțiunilor legate de 
tehnologiile digitale, sprijin pentru digitalizarea metodelor de predare și a tehnicilor pedagogice și 
furnizarea infrastructurii necesare pentru o învățare la distanță incluzivă și rezilientă.  

Transformarea digitală a schimbat societatea și economia, având un impact din ce în ce mai mare 
asupra vieții de zi cu zi. Cu toate acestea, înainte de pandemia de COVID-19, impactul său asupra 
educației și formării era mult mai limitat. Pandemia a demonstrat că este esențial să existe un sistem de 
educație și formare pregătit pentru era digitală.  

Pandemia de COVID-19 a demonstrat că este nevoie de capacități digitale mai dezvoltate în domeniul 
educației și formării. Mai mult, a dus la accentuarea unor provocări și a unor inegalități existente între cei 
care au acces la tehnologiile digitale și cei care nu au acces, printre care se numără persoanele din medii 
dezavantajate.  

În plus, pandemia a scos la iveală anumite provocări pentru sistemele de educație și formare legate de 
capacitățile digitale ale instituțiilor de educație și formare, de formarea cadrelor didactice și de nivelurile 
generale de aptitudini și de competențe digitale. Pandemia a accelerat o tendință deja existentă de trecere 
la învățarea online și hibridă. Această tranziție a dezvăluit metode noi și inovatoare prin care elevii și 
cadrele didactice își organizează activitățile de învățare și respectiv de predare și prin care aceștia 
interacționează într-o manieră mai personală și mai flexibilă online.  

În concluzie, transformarea procesului educațional și evoluția către școala digitală presupun 
asigurarea accesului la soluții administrative pentru conducere și profesori, transparența pentru părinți și 
instrumente digitale de studiu pentru elevi și personalul didactic, într-un mediu care să permită 
colaborarea și comunicarea eficientă între toate părțile implicate. 
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Punerea în aplicare a prevederilor legislative 

privind întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii 
 
 

Cramariuc Maria-Carmen 
Colegiul Economic  

”Dimitrie Cantemir” Suceava  
 
 

La finalizarea unui nivel de învățământ, cu examen de absolvire sau fără examen, absolvenții 
primesc acte de studii, documente oficiale de stat, cu regim special, tipărite pe hârtie specială cu 
filigran continuu, înseriate, numerotate și prevăzute cu elemente de siguranță. 

Uneori pot interveni evenimente în urma cărora se pot pierde actele originale (incendii, 
inundatii, schimbări de domiciliu, călatorii în străinătate, etc.) sau sunt furate. De asemenea, actele 
originale plastifiate nu mai pot fi folosite, mai ales în străinătăte, întrucât nu se mai poate stabili 
autenticitatea lor de către autorităţi. În toate aceste cazuri, actele de studii pot fi obţinute din nou de 
la instituţia de învăţământ emitentă, sub forma unor duplicate care conferă titularului aceleași drepturi 
ca și actul de studii original.  
 Absolventul care a pierdut actul de studii, i s-a furat, l-a plastifiat sau are actul de studii 
deteriorat, poate solicita unității de învățământ eliberarea unui duplicat al acestuia, întocmit pe baza 
documentelor aflate în arhiva unității (cataloage, registre matricole, cataloage de examen). 

Etapele care se parcurg de la primirea solicitării scrise pentru eliberarea duplicatului și până 
la eliberarea acestuia sunt cuprinse în Procedura operațională pentru întocmirea și eliberarea actelor 
de studii elaborată de compartimentul Secretariat al unității de învățământ, în conformitate cu 
Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de 
învățământ preuniversitar în vigoare și în baza Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 
600/2018. 
 Solicitantul depune la unitatea de învățământ cererea pentru eliberarea duplicatului actului de 
studii pierdut sau furat, însoțită de următoarele documente: 

- declarația notarială dată de titularul actului, în care sunt cuprinse elementele de identificare, 
împrejurările în care actul original a fost pierdut și alte precizări care să confirme dispariția 
actului de studii, cu mențiunea obligatorie: ”actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanție 
la o instituție de stat sau particulară, din țară sau din străinătate, și nu a fost înstrăinat cu bună 
știință altei persoane fizice sau juridice”; 

- dovada publicării pierderii sau furtului actului de studii în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a; 

- actul original în cazul plastifierii sau deteriorării;  
- copie după certificatul de naștere/căsătorie; 
- două fotografii color, format 3 x 4 cm. 

Cererea poate fi întocmită de titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia, 
în baza procurei notariale sau a împuternicirii, pentru cazul în care nu se poate prezenta titularul. 
  Pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a pierderii sau distrugerii 
actului de studii, unitatea școlară îi eliberează absolventului o adeverință care cuprinde următoarele 
date:  

- denumirea actului de studii original;  
- numele, inițiala/inițialele prenumelui/ prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este  

necunoscut), prenumele titularului;  
- anul finalizării studiilor în cauză;  
- seria și numărul actului respectiv; 
- numărul la care a fost înregistrat în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a 

actelor de studii și data eliberării; 
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- denumirea instituției emitente. 
Exemplificările pentru adresele întocmite sunt pentru cazul eliberării duplicatului diplomei de 

bacalaureat. 
 
Antet 
Nr. ........... din ................        
 

ADEVERINŢĂ 
 
 Se adevereşte că domnul/doamna ............, fiul/fiica lui ................ şi ................, născută la 
data de ................ în localitatea ................, a absolvit învăţământul liceul,  cursuri cu frecvență / 
serale / fără frecvență, profilul ................, specializarea ................, în anul .................. 

În sesiunea ................ a promovat examenul de bacalaureat şi la data de ................ i s-a 
eliberat Diploma de bacalaureat cu seria ... nr. ................, înregistrată în Registrul unic de evidență 
a actelor de studii la numărul ................. 
 Datele au fost extrase din registrul matricol nr. ...., pagina ........ 
 În anul ................ unitatea școlară avea denumirea ................................................................ 
 Adeverinţa se eliberează pentru a-i servi la publicarea pierderii diplomei de bacalaureat în 
Monitorul Oficial, partea a III-a . 
 
 Director,        Secretar, 
 

Unitatea de învățământ transmite cererea însoțită de documentele enumerate anterior și 
solicită aprobarea scrisă a consiliului de administrație al inspectoratului școlar pentru eliberarea 
duplicatului.  
 
Antet 
Nr. ........... din ................        
 

Către, 
Inspectoratul Şcolar Județean ................ 

 
 Vă rugăm să aprobaţi eliberarea duplicatului Diplomei de bacalaureat cu seria .... nr. 
................, înregistrată la numărul ................ şi eliberată la data de ................ pe numele ................, 
fiul/fiica lui ................ şi ................, născută la data de ................ în localitatea ................, absolventă 
a învăţământului liceal cursuri cu frecvență / serale / fără frecvență, profilul ................, specializarea 
................, în anul ................. 

Anexăm următoarele documente: 
- Declaraţie notarială privind pierderea diplomei de bacalaureat; 
- Monitorul Oficial al României nr. ..... din ................, partea a III-a; 
- copie certificat de naştere/căsătorie. 

 
 Director,        Secretar, 

 
În urma aprobării consiliului de administrație al inspectoratului școlar, duplicatele se 

întocmesc pe formulare identice cu cele originale eliberate la data absolvirii., respectându-se 
precizările din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate 
de unitățile de învățământ preuniversitar. 

Specifică perioadei actuale este lipsa formularelor actelor de studii anterioare anului 2009, ca 
urmare a casării acestora. Dacă unitatea școlară nu mai are în stoc formulare din anul respectiv și nu 
se mai găsesc formulare identice cu cele originale la nivelul inspectoratului școlar sau la nivel 
național, duplicatul se eliberează pe un formular similar cu cel original eliberat la data absolvirii. 
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Pe duplicat se completează seria și numărul formularului, numărul de înregistrare din 
Registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii și data eliberării actului de studii original. 

Se aplică timbrul fiscal și ștampila unității pe timbru și lângă semnătura directorului. 
Pe duplicatele actelor de studii se face menţiunea scrisă cu tuș sau cerneală de culoare roșie:  
Duplicat tipizat eliberat conform aprobării I.S.J. ................ nr. .... din ................ .  
Confirmăm autenticitatea datelor cuprinse în prezentul act de studii. 
 

 Director,        Secretar, 
 

Înainte de a fi eliberate, duplicatele actelor de studii prevăzute cu spațiu rezervat pentru 
aplicarea timbrului sec vor fi prezentate la inspectoratul școlar, însoțite de un borderou, în două 
exemplare, în vederea aplicării timbrului sec. Un exemplar vizat de inspectoratul școlar se păstrează 
în arhiva unității de învățământ. 
 
Antet 
Nr. ........... din ................        
 

S-a aplicat timbru sec pe ................ 
duplicat tipizat diplomă de bacalaureat 
Data ................ 
Nume ................................ 
Semnătura ............................... 

 
BORDEROU  

pentru aplicarea timbrului sec pe duplicat tipizat diplomă de bacalaureat 
 

Nr. 
crt. 

Numele, inițialele 
prenumelui tatălui/mamei, 
prenumele absolventului 

Anul absolvirii Seria şi 
numărul 

diplomei de 
bacalaureat 

Nr. de 
înregistrare al 

diplomei de 
bacalaureat 

Seria şi 
numărul 

duplicatului 
tipizat al 

diplomei de 
bacalaureat 

Nr. de 
înregistrare al 
duplicatului 

tipizat al 
diplomei de 
bacalaureat 

       
 
 Director,            Secretar, 
 
 

În registrul de evidenţă a actelor de studii şi pe matca actului de studii original se înscriu seria 
şi numărul duplicatului eliberat. 

Documentele care stau la baza eliberării duplicatelor se păstrează în arhiva unității cu termen 
permanent. 

Responsabilitatea completării, eliberării și anulării duplicatelor revine directorului și 
secretarului unității de învățământ. 
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Motivare  și performanță în organizațiile de învățământ 

 

                                                                                                           Secretar - Gheorghiță Mihaela 

                                                                             Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir”Suceava 

Modernizarea continuă a societăţii reprezintă un proces care implică dezvoltarea complexă a 
tuturor laturilor vieţii economice, sociale şi spiritual-culturale. Potrivit acestui aspect, dezvoltarea şi 
perfecţionarea continuă a activităţii managementului resurselor umane reprezintă o latură 
importantă a restructurării şi modernizării oricărei economii, resursa umană reprezentând o resursă 
cheie a tuturor organizaţiilor.Orientarea către resursele umane devine un nou mod de conducere, iar 
organizaţiile se preocupă îndeosebi de această resursă dinamică pe care o au la dispoziţie. Oameni 
de ştiinţă din diferite ţări, au recunoscut rolul primordial al resurselor umane la nivelul organizaţiei,  
precum şi rolul pe care acestea îl pot juca în dimensionarea rezultatelor unei organizaţii, fiind 
considerate drept sursă de avantaj competitiv în direcţia conceperii strategiilor pe bază de resurse.  

Tocmai din acest motiv, resurselor umane le sunt asociate noţiuni care relevă importanţa lor, 
numeroşi autori caracterizându-le ca fiind „importante”, ba chiar „unice”. Rolul resurselor umane 
este clar şi în ceea ce priveşte implicarea lor în creşterea eficienţei: „oamenii sunt resursele active 
ale organizaţiei, deoarece potenţialul lor, experienţa şi pasiunea oamenilor, iniţiativele şi 
dezvoltarea lor contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale”, posedând 
capacitatea de a amplifica considerabil efectul utilizării celorlalte resurse.  

În accepţiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt 
angajaţi doar pentru a ocupa anumite posturi vacante ci pentru rolul lor important pe care îl pot avea 
în cadrul organizaţiei. Acest lucru este cu atât mai evident cu cât, în mediul socio-economic actual 
caracterizat prin concurenţă, dinamism şi interdependenţă, multe din dificultăţile sau succesele 
organizaţiilor au la baza resursele umane şi managementul acestora.  

După evidenţierea rolului resurselor umane trebuie analizat modul în care resursele umane 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. O serie de capacităţi fizice şi intelectuale sunt 
importante din prisma modului în care acestea sunt folosite în cadrul organizaţiei. Acestea sunt 
caracteristicile resurselor umane şi în continuare amintim câteva dintre cele mai importante. Unele 
pot fi consideraţi factori favorabili, potenţatori ai progresului  şi alţii care pot încetini progresul 
organizaţiilor: 

Factori potenţatori ai progresului Factori care încetinesc progresul  

potenţialul de creştere şi dezvoltare al 
resurselor umane este remarcabil; 

sunt influenţate de mentalităţi, obiceiuri, de 
comportamentul altor persoane 

au capacitatea de a amplifica considerabil 
efectul utilizării celorlalte resurse; 

sunt adeseori refractare la schimbare; 

resursele umane se pot adapta continuu la 
schimbările din mediul actual revoluţionar 
din punct de vedere al evoluţiei informaţiei şi 
tehnicii; 

dificil de gestionat – dacă mijloacele materiale şi 
financiare sunt relativ uşor de gestionat, resursele 
umane pot avea reacţii imprevizibile; 

starea (vârsta, gradul de cultură etc.) acestora 
influenţează, sau ar trebui să influenţeze 
politicile de resurse umane; (principiul 
respectării individualităţii personalului); 

deciziile în domeniul resurselor sunt cel mai dificil 
de luat deoarece afectează structuri sociale şi modul 
de viaţă al individului; în ciuda faptului că 
denumirea de resurse umane permite o anume 
detaşare, cel care este afectat este omul, individul. 
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Dacă decizia de a renunţa la un utilaj uzat moral 
este facilă, decizia de a renunţa la persoane care nu 
se mai ridică la nivelul solicitărilor nu este tot 
timpul uşor de a fi luată şi poate ridica probleme 
chiar şi celor mai experimentaţi manageri. 

buna utilizare a resurselor umane poate 
contribui la atenuarea unor deficienţe cauzate 
de slaba sau ineficienta utilizare a altor 
resurse; 

 

Sursa: după Manolescu, A. -  Managementul Resurselor Umane, Editura Economică, Bucureşti , 2003 
 

Vasile V. Popescu menţioneaza că «  instoria pedagogiei consemnează, în mod firesc, 
problemele de educaţie, de şcoala şi de gândire pedagogicâ, inclusiv de conducere a procesului de 
instrucţie aparţinând epocilor premergatoare lui Comenius. » 

Treptat conducerea învăţământului a devenit o disciplină distinctă a ştiinţelor educaţiei, 
având un domeniu propriu de investigare, funcţii, principii, metode şi tehnici specifice. 

Se vorbeşte astăzi, tot mai insistent, de o revoluţie în domeniul educaţiei. Nici sistemul de 
învăţământ românesc nu a fost scutit  de critici. 

Este timpul să se pună mai mult temei pe concluziile cercetărilor ştiinţifice, de la noi şi din 
alte ţări, să se realizeze studii de diagnoză şi prognoză, pe baza cărora organisme autorizate să 
propună variante de soluţii factorilor de decizie. Aceştia vor putea adopta solutiile cele mai 
avantajoase în funcţie de mijloacele disponibile.  

Imaginea profesorului reieşită din standardul prezentat mai sus, este un fel de rezultat 
aşteptat al proceselor de schimbare şi transformare iniţiate în sistemul de învăţământ. Pentru ca 
acestea să devină realitate este nevoie de o nouă perspectivă asupra formării - iniţiale şi mai ales 
continue ~ a profesorilor care să răspundă nevoilor reale ale sistemului educaţional şi cerinţelor 
sociale ale pieţei muncii. 

Formarea continuă a personalului din sistemul de învăţământ, ca răspuns la nevoile şi 
interesele indivizilor dar şi la cerinţele specifice ale pieţei muncii, ar trebui să respecte un 
curriculum specific care să se sprijine pe principii similare celor care au generat noul curriculum 
- naţional şi local. 

.     Asigurarea unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort fizic şi psihic în şcoală;   

Obiective Opţiunea 
curriculară 

Opţiunea 
financiară 

şi a dotărilor 
materiale 

Opţiunea 
investiţiei  în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 

1. Centrarea 
managementului 
resurselor umane pe 
recrutarea, 
motivarea si 
retinerea 
profesorilor cu 
rezultate deosebite 

Promovarea 
optionalelor bine 
structurate si 
elaborate la nivelul 
claselor, in functie 
de profil 

Dotarea 
cabinetelor  cu 
aparatura 
pentru 
obtinerea 
performantei 

Perfectionarea 
profesorilor prin 
activităţi de 
formare la nivel 
judeţean şi 
naţional 

Colaborarea 
cu  instituţii 

organizatoare de 
cursuri de 

formare–ISJ, 
CCD 
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Vom analiza acest obiectiv - Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, 
motivarea și retinerea profesorilor cu rezultate deosebite. Motivul concentrării pe aspectele cheie 
ce ţin de managementul resurselor umane îl reprezintă  stimularea dorintei de învățare a elevilor, 
având modele  de conduită și pregătire profesională. Un alt argument îl constituie asigurarea 
stabilității în procesul educativ prin menținerea profesorilor titulari, cu grade didactice și deschiși 
formării continue.  

           Având în vedere specificul domeniului luat în studiu, managerul organizaţiei este chemat să 
îşi asume responsabilităţi în raport cu aceste resurse. În acest context, pentru a răspunde în mod 
adecvat finalităţilor unei organizaţii şcolare care se confruntă cu schimbarea permanentă, 
managementul resurselor umane trebuie să îşi concentreze atenţia asupra: 

2.  Oferirea, pentru 
fiecare elev, a unor 
servicii adecvate de 
orientare şi consiliere 
în carieră. 

Introducerea, în 
cadrul orelor de 
dirigenţie, a unor 
ore de consiliere şi 
orientare în special 
la clasele terminale. 

Achiziţionarea 
de materiale 
specifice, 
teste,  şi 
continuarea 
dotării 
cabinetului de 
consiliere. 

Programe de 
formare în 
consiliere  pentru 
toţi profesorii 

Organizarea de 
intâlniri cu 

consilieri de 
carieră din 

cadrul CJAP. 

3. Dezvoltarea 
abilităţilor elevilor 
de comunicare 
socială şi de 
antreprenoriat. 

Pregatirea unor 
cursuri de 
comunicare cu 
tehnicile şi 
scopurile acesteia in 
cadrul c.d.s. 

Dezvoltarea 
abilităţilor practice 
ale elevului în 
vederea pregătirii 
sale pentru 
societate. 

Achiziţionarea 
de teste şi 
materiale 
specifice. 

Pregătirea 
fiecărui profesor 
să abordeze 
materia de predat 
în termenii 
comunicării. 

Colaborarea cu 
firme, instituţii 
cu care sa se 
realizeze 
simulare de 
proiecte, 
investiţii etc 

4. Realizarea 
parametrilor 
cantitativi şi 
calitativi pentru 
obţinere statutului de 
“Şcoală Europeană”. 

Pregătirea elevilor 
pentru o lume în 
schimbare, 
formându-le 
capacităţi, 
deprinderi şi 
competenţe care să 
le permită să-şi 
găsească locul şi 
menirea socială 
într-un sistem 
flexibil şi dinamic. 

Achiziţionarea 
şi 
imbunătăţirea 
bazei 
materiale care 
să corespundă 
nevoilor de a 
comunica cu 
parteneri din 
ţară şi 
străinătate. 

Instruirea 
personalului 
didactic, auxiliar 
şi nedidactic spre 
o gândire şi o 
abordare practică, 
eficientă de 
renuntare la 
“cultura rutinei” în 
favoarea “culturii 
schimbării”. 

Schimbul de 
opinii cu licee 
care au deja 
experienţa 
deschiderii 

europene şi cu 
instituţii locale 

de profil 

5 Asigurarea unei 
ambianţe plăcute şi a 
unui climat de 
confort fizic şi psihic 
în şcoală 

Prelucrarea şi 
imbunătăţirea 
R.O.I. 

Combaterea 
violenţei prin 
programe la nivelul 
orelor de dirigenţie 

Monitorizarea 
actelor de 
indiscipline 
prin metode 
tehnice 

Incurajarea 
relaţiilor cordiale 
la nivelul echipei 
de profesori şi 
intre echipa de 
conducere şi 
profesori 

Colaborarea cu 
Poliţia, firme de 
protecţie şi pază. 
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- utilizării optime a potenţialului uman existent; 
- investiţii în dezvoltarea resurselor umane: 
- estimării necesarului de competenţe pentru intervalul următor. 
În această perspectivă, managementul resurselor umane se concentrează la nivelul fiecărei 

organizaţii care îşi propune eficienţa, schimbarea, dezvoltarea – asupra următoarelor domenii 
esenţiale: 

- atragerea resurselor umane de care organizaţia are nevoie; 
- dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în organizaţie; 
- motivarea resurselor umane angajate; 
- menţinerea resurselor umane care corespund cerinţelor organizaţionale. 
Activităţile generale ale managementului resurselor umane sunt la nivel organizaţional 

aplicate parţial personalului propriu: 
- planificare; 
- recrutarea şi selecţia (doar pentru personalul auxiliar şi de serviciu, nu pentru cel didactic 

şi de instruire practică); 
- integrarea, orientarea si utilizarea; 
- evaluarea, promovarea si recompensarea; 
- transferul și disponibilizarea (prin pensionare, demitere sau concediere – parţial I.S.J., 

parţial organizaţie). 
Pentru a adopta decizii corecte în domeniul resurselor umane, managerii organizaţiei şcolare 

trebuie să ia în considerare un set complex de factori care ţin de: 
- obiectivele urmărite de organizaţie; 
- caracteristicile şi nevoile individuale ale angajaţilor; 
- trăsăturile mediului extern în care organizaţia evoluează. 
Din perspectiva factorilor amintiţi, resursele umane ale organizaţiei nu trebuie privite ca un 

simplu instrument sau ca o componentă a costului, ci mai degrabă ca un element crucial, ca un 
capital autentic, ca o investiţie rentabilă în cadrul unei organizaţii date, nu doar al “costurilor de 
producţie”, ci principalul “agent al promovării educaţiei şi performanţei”. 

Indiferent de elementul cheie pe care se centrează, strategiile particulare elaborate în 
domeniul resurselor umane se constituie ca parte integrantă a strategiei de ansamblu a organizaţiei, 
fiind orientate către realizarea aceloraşi obiective generale. În acest sens, gândirea strategică în 
domeniul resurselor umane presupune asumarea unor principii și scopuri clare privind; situaţia 
prezentă din organizaţie, orizontul pe care organizaţia doreşte să îl atingă, soluţiile care pot asigura 
parcurgerea drumului de la momentul prezent la orizontul viitor dat. 
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Teoria informației, disciplină a cărei apariție în 1948 este legată  
de nașterea ciberneticii și studiile lui N Wiener, s-a dovedit a fi o 
modalitate fructuoasă de cercetare și pentru  alte domenii științifice. 
Utilitatea sa teoretică a constat în posibilitatea oferită  pentru tratarea 
riguroasă, statistică și structurală, pe baza unei analize ce are în vedere 
atât unitatea cât și  întregul, indiferent de sistemul considerat. 
 Există numeroase studii și discuții  privind efectele procesului 
de comunicare  și nu e tocmai ușor  să găsești  un centru unic de interes 
sau o cale unică de abordare în labirintul teoretic și faptic.  
 Efectele comunicării, și, firește, influența, pot fi privite, de 
exemplu, ca o parte a unui proces de învățare, ca rezultat al activității de 
procesare a informației  de către audient sau ca o formă  de adaptare 
funcțională determinată de nevoile audientului.  
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Influența poate însemna fie al determina pe elev, în cazul 
nostru, să  se conformeze, fie pur și simplu, să se creeze  o similitudine 
de gândire și comportament între profesor și elev. Utilizarea termenului 
de ,,influență”, implică utilizarea unor forme specifice ale puterii pentru 
a obține ceea ce dorești de la partenerul de dialog, în acest caz - elevul. 
  Asemănarea cu un grup de munca este dată de faptul ca scopul 
fundamental al constituirii grupului îl reprezintă realizarea sarcinilor de 
muncă (de învățare pentru elevi) pentru satisfacerea cărora sunt 
mobilizate resursele tuturor membrilor grupului. 
 La nivelul fiecăreia dintre cele doua categorii de grupuri se 
elaborează reguli proprii care dau identitate și personalitate respectivei 
comunități. 
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Principala caracteristică a grupului de învățare o constituie 
situarea în centrul obiectivului sau de activitate a sarcinii de organizare și 
desfășurare a procesului instructiv-educativ. Din aceste cauze școlii îi 
revine, în primul rând, misiunea de a informa și familiariza pe elevi cu 
diverse domenii ale cunoașterii, dar și de a-i forma în spiritul cerințelor 
formulate de societate la un moment dat. Din  perspectiva comunicării, 
trei elemente ale definiției sunt relevante: ideea de relație, ideea de a 
dobândi  controlul asupra altuia și comunicării de masă  se poate observa 
că cele trei elemente se regăsesc  pe  deplin în cadrul  acestui tip de 
comunicare. O organizație  care investește importante resurse pentru  
crearea de produse destinate unui consum cât mai larg nu-și justifică  
existența  în afara stabilirii unei relații strânse  cu auditoriu. 
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Elementul  din definiția puterii date de Weber, care lipsește 
conceptului de influență, chiar și în forma externă a persuasiunii, nu 
poate fi eficientă  decât dacă  e acceptată de audient.

În cadrul unei alte abordări a problemei, Kelman a încercat să 
explice schimbarea opiniei  în cadrul procesului de comunicare, prin 
exercitarea a trei procede esențiale de influență  social. Preocupat mai 
ales de diferențele calitative dintre schimbări de opinie  măsurate, a 
numit cele trei procese  - conforme- identificare –  internalizare.

Fiecare dintre  cele trei forme  de influență  este caracterizată, în 
opinia lui Kelman, de anumite  condiții  prealabili și de anumite 
consecințe, care privesc baza acceptării influenței, baza puterii agentului 
de influență, probabilitatea permanenței efectelor și alte probleme.
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       SURSA                     Ce dorește să comunice 

 

                                     

                                     Ce comunică în mod real 

                                           Ce aude audientul 

                                         Ce ascultă audientul 

                                               Ce înțelege 

       AUDIENT                           Ce acceptă 

                                              Ce reține 
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În procesul comunicării, indiferent  dacă aceasta este  ,, face to face” 
sau mediată, trebuie sa avem în vedere câteva condiții ale unei bune audieri. 
Dacă starea de spirit în care se produce comunicarea este favorabilă și este  
determinată  o stare ce concentrare a receptorului, acesta va putea înțelege , 
interpreta, compara, pune întrebări  și emite critici asupra a ceea ce creierul  
înregistrează  în momentul ascultării, conținuturile astfel asimilate structurându-
se  în cunoștințe noi despre realitate. 
În concluzie, este clar că societatea viitorului nu poate fi imaginată fără mijloace  
comunicării de masă și se pare că tehnicile de  transmitere vor deveni din ce în 
ce mai eficiente și, implicit indispensabile omului modern. 
  
Bibliografie/ Webografie: 
Funcțiile mediatice în sistemul democratic –J.J. Van Cuilenburg, Știința  
comunicării 1998; 
Arta și știința educației Cezar Barzea Ed, Didactică și Pedagogică, 1995                
https://www.euroinst.ro/titlu.php?id=87 
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Proiect educațional inițiat de:
Mariana Litvinchevici – contabil șef 
Comșa Marilena  - inginer de sistem

Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava
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E-LEARNING 

SCOP/
NIVEL 
STUDIU

Dezvoltarea gândirii critice și a abilităților
de planificare financiară prin intermediul 
conținuturilor din programa școlară de 
matematică

CE VA 
ÎNVAȚA/CE 
VA ȘTI SĂ
FACĂ
ELEVUL
LA 
SFÂRȘITUL
ACTIVITĂȚII

Să realizeze un cash-flow lunar personal;
Să proiecteze un buget personal pe o 
perioadă de timp indicată;
Să determine dobânda sau rata unei 
dobânzi pentru un împrumut sau depozit 
bancar, utilizând cunoștințele despre 
procente;
Să rezolve probleme simple de 
matematici financiare, utilizând
procentele;
Să facă tranzacții financiare în limbaj 
matematic;

1001



E-LEARNING
ETAPE:

1. Organizarea elevilor – individual 
sau pe clase de gimnaziu pe 
platforma educațională a unității 
școlare, în sesiune de conferință 
meet;
2. Accesare link pentru resurse și 
rezolvarea fișelor propuse 
3. Discutarea răspunsurilor oferite
de elevi, activitate moderată de 
contabilul șef, inginera de sistem, 
profesori angrenați în proiect
4. Întrebări pentru feedback
5. Cele mai interesante abordări sunt 
încărcate pe platforma educațională 
a unității școlare, fiind considerate 
materiale didactice auxiliare

CALENDAR:

Sesiuni lunare de 
formare cu acces pe 

platforma educațională, 
google classroom,  

marcate cu o durată de 
timp de 3 ore, după un 
calendar de desfășurare 

flexibil, în funcție de  
cererile înregistrate la 
secretariatul unității 

școlare.
Comunicarea 
desfășurării 

evenimentului se face 
pe platformă, la 

secțiunea calendar.
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FIȘĂ DE LUCRU 2.
Claudia este elevă în clasa a VI-a și știe foarte bine sa-și

întocmească un buget lunar. Ea primește lunar câte

150 lei, reprezentând alocația de stat pentru copii, iar de la 

parinții săi câte 330 lei de buzunar. Fratele său

mai mare îi dă, tot în fiecare lună, câte 100 lei.

Cheltuielile lunare ale Claudiei sunt :

- dulciuri, în fiecare zi de școală (22 zile/lună), 5 lei;

- lecții de înot saptamânale, 50 lei;

-lecții de călărie la centrul de echitație, unde merge o dată pe 

lună cu prietena sa, 80 lei;

- revista preferată pe care o cumpară de două ori pe lună, 4 lei.

a) Realizează pentru Claudia un cash-flow lunar ;

b) Este bugetul Claudiei excedentar? Ce procent din bugetul

său (venituri) poate pune deoparte pentru economii?

Dorința cea mai mare a Caludiei este să-i achiziționeze o 

bicicletă, al cărui preț este de 1.150 lei.

a) De ce sumă ar avea nevoie Claudia pentru cumpărarea 

bicicletei, dacă magazinul face o reducere de 10%?

b) Calculează în câte luni își poate achiziționa bicicleta, dacă

merge la școală 22 de zile pe lună iar magazinul îi menține

reducerea?

1.
Andrei are nevoie urgent de o mașina de spălat. În acest sens, 

merge la mai multe magazine pentru a consulta oferta pieții. La 

un magazin din apropierea locuinței sale, se vinde o mașină de 

spălat de tip A cu 830 lei și o mașină de spălat de tip B cu 1080 lei. 

După un timp, magazinul efectuează o reducere de preț de 40% 

pentru mașina de tip A și 30% pentru cea de tip B.

a) Ce preț are mașina de tip A după reducere?

b) Care este prețul mașinii de tip B după reducere?

În același cartier, un alt magazin vinde cele două mașini, numai

împreună, la 1.910 lei. Concomitent cu primul magazin, acesta

efectuează o reducere de preț cu 35%. Andrei se hotărăște să

cumpere ambele mașini, una pentru el iar cealaltă pentru bunica 

sa.

a) Care este prețul celor două mașini după reducere, în al doilea 

magazin?

b) Din care dintre cele două magazine îl sfătuiești pe Andrei să

cumpere?

Deoarece nu dispune de banii necesari achiziționării ambelor

mașini, Andrei împrumută de la o bancă suma totală necesară, cu 

rata dobânzii de 10% pe an.

a) Care este valoarea dobânzii?

b) Ce sumă trebuie să restituie într-un an băncii?.
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• Între componentele educaţiei, cea morală ocupă un loc deosebit datorită rolului pe care îl joacă în afirmarea şi integrarea în societate a copilului. Comportamentul moral se
bazează pe cunoştinţe, sentimente, convingeri, deprinderi şi obişnuinţe, o voinţă puternică, încât urmărirea şi formarea acestora pretinde nu numai un program bine articulat ci şi un sistem
coerent de metode şi procedee prin care să putem preveni apariţia unor eventuale obstacole şi să asigurăm realizarea la nivel ridicat a tuturor obiectivelor urmărite.

• Formarea unui comportament moral pretinde o metodologie şi o strategie complexă, variată, dinamică şi adecvată numeroaselor componente care trebuie formate şi dezvoltate.
Nu atât numărul metodelor şi procedeelor utilizate în acest proces reprezintă o dificultate, cât integrarea lor într-un sistem, articularea lor într-o metodologie flexibilă, adaptabile diverselor
situaţii în care se găseşte educatoarea şi preşcolarul.

• Principalele metode care stau la dispoziţia oricărui cadru didactic sunt: povestirea, explicaţia morală, prelegerea morală, convorbirea morală, dezbaterile morale, problematizarea,
studiul de caz, exemplul, exerciţiul moral, aprecierea şi sancţionarea sau aprobarea şi dezaprobarea. Abilitatea şi măiestria educatorului îl vor ajuta să adapteze fiecare procedeu sau
metodă la specificul situaţiei pe care o are de rezolvat. Metodele verbale se îmbină cu cele practice. Aprobarea şi dezaprobarea se pot succeda uşor, după cum metoda explicaţiei poate
muia un exerciţiu sau im exemplu, sau analiza unui caz.

• Domeniul educaţiei morale este delicat şi de aceea cere competenţă şi artă pentru a soluţiona numeroasele probleme pe care le ridică formarea profilului moral al unui copil.
Aceasta înseamnă că un cadra didactic trebuie să ştie să aleagă şi să folosească cu măiestrie metodele care-i pot oferi şansele cele mai mari de succes.

• De asemenea, nu trebuie să uite nici un moment că această bogată metodologie va trebui să fie permanent însoţită de exemplul său personal, de atitudinea ireproşabilă din punct
de vedere moral în toate împrejurările.

• Cadrul organizatoric al educaţiei morale are valenţe formative importante în cazul utilizării metodelor cu abilitate. Se face necesară evaluarea nivelului educaţiei morale a fiecărui
elev, pentru a putea supraveghea şi dirija permanent acest proces cu privire specială la realizarea unităţii dintre conştiinţă şi conduită.
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• Educația morală este una dintre componentele fundamentale ale educației. Există și altele: educația

intelectuală, educatia tehnologică (profesională), educația estetică, fizică.

• Morala este o forma a conțtiinței sociale, care reflectă relațiile statornicite între oameni, în condiții 
socio-istorice determinate. Nu orice relație socială intră în sfera moralei. Morala reflecta numai acele 
relații sociale care se referă la interacțiunea dintre oamnei ca subiecți reali. Relatțile omului fata de alți 
oameni și față de sine. Reflectarea în planul moralei include și o notă apreciativă cu privire la atitudinile 
și comportamentele indivizilor ca membri ai societății. Astfel, morala are un caracter normativ
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• Esența educatie morale constă în crearea unui cadru adecvat de manifestare a interdependenței, a exigenței morele sociale. Este vorba 
de crearea unui cadru de funcționare a procesului de interiorizare prin intermediul căruia imperativele moralei sociale devin mobilul 
intern al conduitei individului.

• Menirea fundamentala a educației morale în societate este de a facilita într-un mod conștient și sitematic procesul de

interiorizare a valorilor morale sociale.

• Din punct de vedere pedagogic fiecare individ este implicit și subiect al relației morale. Acest lucru este valabil indiferent dacă

intră sau nu în sfera acțiunii educative. Ca membru al unor comunități individul este implicit și subiect al relației morale care se

constituie la nivelul respectiv.
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• Educatia moralã are ca ideal formarea profilului moral al personalitãtii și al comportamentului socio- moral al 
omului și este realizatã în principal de cãtre mediul familial și școlar. Cunoștințele morale sunt reprezentate de 
o serie de concepte și principii ale democrației, de stat de drept, de patriotism, de umanism, de disciplinã 
conștientã, de dragoste față de mediu, etc. Ele se bazează pe principiul cooperării, al respectului reciproc, al 
comportării civilizate. Pe baza cunoștințelor morale se formează convingerile și sentimentele morale proprii. 
Acestea presupun transformarea noțiunilor și normelor morale în trăiri înalte, demne, care să se focalizeze în 
jurul binelui, având la bază îmbinarea dintre trăirea afectivă și rațiune.

• Conștiința morală reprezintă acea capacitate a omului de a judeca corect acțiunile, capacitatea pe care trebuie 
să si-o formeze.

• Baza morală a unui copil trebuie să fie realizată în mod firesc de către familie (părinți), pentru că ei au o 
răspundere morală față de copil: datoria de a-l crește și educa. Părinții reprezintă pentru copil prima și cea mai 
puternicã autoritate morală.
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• Acestea per ansamblu vorbesc de formarea profilului moral al personalității, ceea ce presupune
îndeplinirea a trei obiective: formarea conștiinței morale, formarea conduitei morale și formarea trăsăturilor
pozitive de caracter.

• Din punct de vedere psihologic, constiinta morala cuprinde trei componente sau dimensiuni principale:

a.dimensiunea cognitivă constituie o reflectare sub formă de imagini intuitive ale elementelor
caracteristice ale „unui complex de situații și fapte concrete.

b. dimensiunuea afectivă se realizeaza prin intermediul trărilor morale și sentimente morale. Acestea
sunt expresii subiective ale cerințelor morale sociale.

c. dimensiunuea volatilă are în vedere dezvoltarea la individ a unor structuri care îi permit să acționeze
conștient în vederea atingerii unor obiective morale, depășind diferite obstacole care apar în acest efort.
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• Acţiunile educative se desfăşoară în mod organizat şi sistematic şi au, totodată, rolul de a valorifica acele influenţe care se 
exercită în mod neorganizat asupra copilului. Folosind metodele cele mai adecvate se urmăreşte construirea conştienta a 
personalităţii morale a copilului în concordanţă cu imperativele moralei societăţi.

• Pentru ca efectul exemplului moral să fie cel dorit se impun anumite condiţii de ordin psihopedagogic:

- crearea unui climat psihosocial cu o puternică încărcătură afectivă care să fie favorabil unei relaţii bazate pe comuniune,
ataşament, respect între educatoare şi copii;

- educatoarea să aibă calităţi şi conduite care să dovedească, în relaţiile cu copiii, că este un exemplu demn de urmat;

- să se evite decretarea unui copil ca exemplu integral pentru colegii săi. Exagerarea în acest sens poate avea efecte nedorite atât
pentru cel în cauză care poate dezvolta trăsături ca individualism, aroganţă, cât şi pentru ceilalţi copii care pot simţi subapreciere.
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• Privite în ansamblu, toate metodele educaţiei morale pot avea un aport important la formarea conştiinţei 
şi conduitei morale a copiilor dar, recomandabil este să fie utilizate metodele de întărire pozitivă 
concomitent cu restrângerea, pe cât posibil, a celor de întărire negativă.

• Educația morala  este o componentă a educației prin care se realizează formarea si  dezvoltarea 
conștiinței și a conduitei morale, formarea profilului moral al personalității, elaborarea 
comportamentului social-moral. Educaţia morală vizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, 
proiectată şi realizată la nivel teoretic şi practic.

• Educația morală este implicată în toate activitățile conduse și îndrumate de către un profesor. 
Principalele forme organizatorice în care se realizează sarcinile educaţiei morale sunt: procesul de 
învăţământ, ora de dirigenţie, jocul şi activităţile extradidactice. 
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PROCEDURA DE SELECȚIONARE A DOCUMENTELOR LA CREATORII DE 
DOCUMENTE. EXEMPLIFICARE:  EVIDENȚA, PĂSTRAREA ȘI ELIMINAREA  

MATRICILOR SIGILARE IN INSTITUȚIILE SCOLARE  

 

                                                                              Secretar – Pavăl Gabriela 

                                                                  Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir” Suceava                                      

 
       Arhivele păstrează decizii, acțiuni și amintiri. Arhivele reprezintă un patrimoniu unic, 
de neînlocuit, transmis din generație în generație. Încă din momentul creării lor, arhivele sunt 
administrate pentru a-și conserva valoarea și înțelesul. Acestea sunt surse de informații de 
autoritate care fixează acțiuni administrative transparente și responsabile. Acestea joacă un rol 
esențial în dezvoltarea societăților prin apărarea și dezvoltarea memoriei individuale și a 
comunității. Accesul deschis la arhive ne îmbogățește cunoașterea societății umane, 
promovează democrația, apără drepturile cetățenești și crește calitatea vieții. 
       Selecţionarea este operaţiunea arhivistică de stabilire a valorii documentar-istorice sau 
practice a unităţilor arhivistice dintr-un fond sau colecţie (evaluare), în vederea păstrării 
permanente a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional şi eliminării celor 
lipsite de importanţă. 

Criterii de păstrare: 
Analiza creatorului -  Rolul creatorului în societate, Importanţa pentru comunitate, Relevanţa 
instituţională. Cadrul organizatoric al creatorului : Înfiinţare (ex: acte constitutive); Organizare 
internă (ex: ROF, ROI);Evoluţia structurilor (ex: organigramă, state de funcţiuni); Proceduri 
interne, mecanisme de funcţionare; Reconstituirea activităţii organizaţiei și a impactului 
acesteia; Modul în care a fost organizată activitatea (ex:planuri, strategii, ordine, decizii); 
Rezultatele activităţii (ex:dări de seamă, bilanţuri).  
Analiza nevoii terţilor - Păstrarea informaţiilor necesare pentru protecţia/demonstrarea 
drepturilor fundamentale ale  persoanelor/instituţiilor statului. 
 Analiza nevoii de cercetare -  Păstrarea documentelor care completează de o manieră  
semnificativă informaţiile din alte fonduri; Păstrarea, datorită rarităţii, a documentelor din 
fonduri pentru care s-a păstrat o cantitate mică de documente; Păstrarea pentru valoarea 
documentar-informaţională deosebită a unor documente izolate pentru: Originalitatea 
informaţiei cuprinse; Valoarea artistică/muzeistică, caracteristicile deosebite de formă sau de 
suport, ornamentaţii.  

Criterii de eliminare: 
Se elimină : documentele  ale căror date esenţiale se regăsesc în documente de sinteză, păstrate 
la permanent; documentele  ale căror date nu conțin informaţii relevante privind reconstituirea 
principalelor funcţii şi rezultate ale  unei organizaţii, persoane, eveniment sau fenomene; 
documentele care au fost publicate oficial de către organizație; documentele a căror stare de 
conservare face imposibilă restaurarea; dublete, triplete, documente în mai multe exemplare a 
căror păstrare nu justifică ocuparea spaţiilor; documente a căror valoare practică este strict 
limitată în timp, atât pentru necesităţile organizaţiilor, cât şi pentru persoanele fizice şi au 
termenul de păstrare expirat. 
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In cadrul fiecărei unităţi creatoare şi deţinătoare de documente funcţionează câte o 
comisie de selecţionare, numită prin decizia sau ordinul conducătorului unităţii respective. 
           Comisia de selecţionare este compusă din preşedinte, secretar şi un număr impar de 
membri, numiţi din rândul specialiştilor proprii, reprezentând principalele compartimente 
creatoare de arhivă. Şeful compartimentului de arhivă este de drept secretarul comisiei de 
selecţionare. 
          Anual sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea secretarului, preşedintele convoacă 
comisia de selecţionare. Secretarul prezintă comisiei inventarele dosarelor cu termene de 
păstrare expirate.  
          In aprecierea importanţei documentelor, comisia de selecţionare are în vedere respectarea 
termenelor  de  păstrare  a  documentelor,  prevăzute  în  nomenclatorul  dosarelor,  acordând  
o  atenţie deosebită celor care au, pe lângă termenul de păstrare, menţiunea „C.S.". 
          Când comisia de selecţionare constată greşeli de încadrare a documentelor la termenele 
de păstrare sau stabileşte ca unele din acestea să fie păstrate permanent, ele se trec în inventarele 
corespunzătoare termenului lor de păstrare, la anul şi compartimentul de muncă respectiv. 
           La încheierea lucrărilor, comisia întocmeşte procesul-verbal model anexa nr. 5, care se 
înaintează spre aprobare conducerii unităţii. 
           Comisia efectuează selecţionarea atât a documentelor create de unitatea respectivă, cât 
şi a celor create de alte unităţi şi păstrate în depozitul unităţii. 
           Inventarele dosarelor propuse de comisia de selecţionare spre a fi eliminate, însoţite de 
procesul-verbal aprobat de conducerea unităţii şi de inventarul documentelor permanente create 
în perioada pentru care se efectuează selecţionarea (câte un exemplar) se înaintează, cu adresă 
înregistrată, pentru confirmare, la Arhivele Naţionale, în cazul unităţilor centrale, sau la 
direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, în cazul unităţilor locale. 
         Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene pot hotărî păstrarea permanentă a unor dosare, 
chiar dacă  potrivit nomenclatorului, acestea au termene de păstrare temporară. 
         Documentele se păstrează, în ordine, pe rafturi pentru a fi verificate de organele de control 
ale Arhivelor Naţionale, în vederea confirmării lucrării de selecţionare. Matricele sigilare 
(sigilii, ştampile, parafe), confecţionate din metal, cauciuc sau orice alte materiale, se 
inventariază, în ordinea dării lor în folosinţă, într-un registru. 
         Selecţionarea matricelor sigilare scoase din uz se efectuează de către comisiile de 
selecţionare, pe bază de proces-verbal însoţit de inventar, cu confirmarea Arhivelor Naţionale. 
Aprecierea  valorii  istorice  a  matricelor  sigilare  scoase  din  uz  se  face  indiferent  de  
suportul acestora, întrucât la stabilirea valorii se au în vedere şi alte elemente: însemnele şi 
înscrisul din câmpul sigilar, valoarea artistică, frecvenţa s.a. 
 

 

Bibliografie: 
- Legea Arhivelor Naționale 16/1996; 
- Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de 
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996; 
- Declarația Universală privind Arhivele, adoptată la Oslo pe 17 septembrie  2010. 
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PREZENTARE LUCRARE SELECȚIONARE: MATRICI SIGILARE 

 

DENUMIREA UNITĂȚII____________________ 

 

     Nr.______ din  ____________ 

 

     Către, 

  SERVICIUL JUDEȚEAN AL ARHIVELOR NAȚIONALE ____________ 

 

   

Vă înaintăm, alăturat, pentru verificare și confirmare, într-un exemplar, procesul verbal 

de selecționare nr. __/_____, pentru distrugerea matricelor sigilare,  întrucât acestea au fost 

scoase din uz şi nu prezintă valoare istorică şi artistică,  conform articolului 36 din Instrucţiunile 

privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea 

Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996. 

Atașăm, alăturat și o copie după Decizia de numire a Comisiei de Selecționare.  

  

 

DIRECTOR , 

                                           _____________________________ 
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Anexa nr.5 Legea Arhivelor Naționale 16/1996 

                                    

                                        Se aprobă, 

                                         Director, 

                             ______________________   

 

  

 PROCES-VERBAL Nr. _____ / ____________ 

 

 

Comisia de selecționare, numită prin Decizia nr. ____ din ___________,  întrunindu-se 
în ședința din   data de _________, au analizat eliminarea  matricelor sigilare,  întrucât acestea 
au fost scoase din uz şi nu prezintă valoare istorică şi artistică. 

 Se confirmă distrugerea lor conform articolului 36 din Instrucţiunile privind activitatea 
de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale 
prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996.  

 

Preşedinte                                                                                                   Secretar 

______________                                                                          _________________ 

Membri 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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DENUMIREA UNITĂȚII___________________________ 

 
AMPRENTĂ - SIGILIU AFLAT ÎN UZ 

 
 

 

 

 

 DENUMIREA UNITĂȚII ____________________________ 

 

AMPRENTĂ - SIGILIU SCOS DIN UZ 

 

 

 

 

DENUMIREA UNITĂȚII_____________________ 

Inventar al colecţiei de matrice sigilare aflate în uz 

Nr. de 
inv. 

Data preluării şi 
denumirea 

organizaţiei 
/persoanei de la 
care s-a preluat 

matricea 

Materialul Forma Dimensiunea Descrierea 
câmpului 

Legenda Anul 
confecţionării 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

  

DENUMIREA UNITĂȚII_____________________ 

Inventar al colecţiei de matrice sigilare care vor fi scoase din uz 

Nr. 
de 

inv. 

Data preluării şi 
denumirea 

organizaţiei 
/persoanei de la 
care s-a preluat 

matricea 

Materialul Forma Dimensiunea Descrierea 
câmpului 

Legenda Anul 
confecţionării 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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SISTEMUL DECIZIONAL ÎN CADRUL 
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

RÎMBU ELENA, 
SECRETAR LA CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” 

SUCEAVA
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Decizia

Decizia este un instrument de exercitare 
a managementului şi reprezintă elementul 
esenţial al activităţii manageriale, fiind cel 
mai important instrument specific de 
exprimare al acesteia.

Decizia managerială reprezintă hotărârea care 
are urmări imediate asupra activităţii 
personalului din subordine, fiind, în final, un act 
cu caracter obligatoriu, normativ, prin care 
organismele şi persoanele investite cu 
autoritate şi responsabilitate decizională 
stabilesc direcţia unei acţiuni şi modul ei de 
realizare, cu asigurarea resurselor 
corespunzătoare.

Decizia este alegerea unei alternative dintre mai multe posibile. Prin decizie, managerul 
hotărăşte în legătură cu Modalitățile de acțiune practică menite să conducă la realizarea 
obiectivelor proiectate şi declanșează aceste acţiuni.
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TIPURI DE DECIZII

În procesul decizional, situaţiile decizionale se manifestă în:

● Condiţii de certitudine (probabilitatea de a realiza obiectivul este maximă);
 

● Condiţii de incertitudine (probabilitatea de a realiza obiectivul este 
apreciabilă, spre medie);
 

● Condiţii de risc (probabilitatea de a realiza obiectivul este redusă).
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După nivelul de elaborare şi adoptare a deciziilor

Conţinutul acestora şi orizontul de timp la care se referă:

Decizii strategice – pe termen 
lung

La nivelul organizaţiei de tip 
educațional se pot adopta decizii 
ca urmare a hotărârii Consiliului de 
administrație.

Decizii tactice

Au drept scop concretizarea 
deciziei strategice într-o etapă 
determinată – de regulă un an.

Decizii operative

Au ca scop soluţionarea 
problemelor curente, având 
adesea un caracter repetitiv.
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În funcţie de cel care decide, cât şi de cei la care se referă

Decizii colective

- Se adoptă când este vorba despre 
soluţionare unor probleme complexe şi 
dificile, cu implicaţii asupra bunului mers 
al unității în ansamblul ei ;

- Implică şi se adresează mai multor 
persoane mai multor persoane.

Decizii individuale

Privesc, mai ales, problemele 
curente, de rutină în care managerul 
situat pe o anumită treaptă ierarhică 
poate decide singur, în limitele sale 
de competenţă, stabilite prin acte 
normative sau prin fişa postului.
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După existenţa sau inexistenţa unui algoritm în baza căruia decidentul fac alegerea

Decizii rutină

- Se adoptă în baza unor reglementări 
sau a unor algoritmi cunoscute și nu 
implică o cantitate mare de informaţii şi 
un timp îndelungat de pregătire

Decizii creatoare

Impuse de apariţia unor probleme 
noi, cu care decidentul nu s-a mai 
confruntat
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Clasificarea deciziilor

În raport cu palierul la care este situat 
managementul, deciziile sunt:

• la nivel superior;
• la nivel mediu; 
• la nivel inferior.

După frecvenţa lor, deciziile pot fi:

• periodice (la anumite intervale 
definite); 
• aleatorii (la intervale neregulate); 
• unice (au caracter de excepţie).

Posibilitatea anticipării clasifică 
deciziile în:
• anticipate; 
• imprevizibile.

In raport cu competenţa decizională, există:

• decizii integrale; 
• decizii avizate.

Sfera de cuprindere evidenţiază existenţa 
deciziilor:
• individuale; 
• colective.
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Limitele decidentului uman

Întreaga activitate managerială poate fi 
rezumată, în esenţă, la o înlănţuire de 
decizii. Complexitatea şi diversitatea în 
creştere a mediului în care activează 
organizaţia publică (şcoala) generează în 
permanenţă probleme a căror soluţionare 
impune luarea şi aplicarea unor decizii. 
Caracterul limitat al resurselor umane, 
materiale, financiare sau informaţionale 
implică o anume responsabilitate în 
atingerea obiectivelor potrivit condiţiilor 
celor mai avantajoase căi de alocare şi 
utilizare a acestora.

Necesitatea studiului şi a instruirii în 
metodologiile decizionale sunt derivate 
din existenţa unor restricţionări 
generate de limitele decidentului uman:

limite cognitive – se 
referă la capacitatea 
omului de a stoca şi 
prelucra informaţii şi 
cunoştinţe

limite economice – legate de 
costul obţinerii şi prelucrării 
informaţiilor şi de preţul plătit 
pentru rezolvarea problemelor 
de comunicare şi de 
coordonare a participanţilor la 
elaborarea deciziilor.

limitele de timp - se reflectă în erorile şi în calitatea 
slabă a unor decizii luate sub presiunea timpului într-un 
mediu competitiv, chiar şi în cazul ipotetic în care au fost 
rezolvate problemele legate de limitele cognitive şi 
economice
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Decizia managerială

Momentul esenţial al procesului managerial îl reprezintă decizia managerială. Decizia se regăseşte în toate 
funcţiile managementului; în acelaşi timp, calitatea deciziilor adoptate influenţează sensibil eficacitatea 
procesului managerial:

• previziunea se încheie cu decizia privind obiectivele şi direcţiile de acţiune, 

• organizarea se încheie cu decizia privind formele şi metodele de organizare, 

• coordonarea se încheie cu decizii de armonizare a personalului şi activităţilor, 

• antrenarea se încheie cu decizii privind stimulentele care motivează personalul, 

• controlul se încheie cu decizii de corecţie în vederea realizării obiectivelor.
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Factori determinanţi în luarea deciziilor

Factorii determinanţi în luarea deciziei se pot împărţi în două mari categorii: 
• factori interni; 
• factori externi.

Factori interni (tehnici, economici, sociali):

• Factorul decident reprezentat de calităţile, cunoştinţele şi capacităţile individuale ale persoanelor sau ale grupului antrenate în 
luarea deciziei; 

• Motivarea ca acţiune de depistare şi de satisfacere a factorilor de stimul pentru participarea la procesul conducerii şi la acţiunea 
de materializare a lui în practică; 

• Responsabilitatea ca atitudine faţă de conţinutul şi consecinţele deciziei; 

• Volumul informaţilor aflate la dispoziţia factorilor decidenţi care se referă atât la fenomene cunoscute, cât şi la unele necunoscute, 
dar a căror probabilitate şi sens  se pot predetermina; 

• Mediul intern reprezentat de nivelul şi complexitatea elementelor de dotare materială a unităţilor, influenţa continuă exercitată de 
revoluţia tehnico-ştiinţifică, nivelul de pregătire al personalului, stadiul la care au ajuns mijloacele de informare, climatul de muncă.
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Factori determinanţi în luarea deciziilor

Factori externi (tehnici, economici, sociali):

• Sensul şi ritmul de dezvoltare a ramurii sau domeniului de activitate; 

• Informaţiile referitoare la valorificarea cercetărilor tehnice, economice şi sociale; 

• Restricţiile cu caracter funcţional, de structură, dimensiune şi cele cu caracter normativ-legislativ; 

• Cadrul de relaţii reprezentat de ansamblul controlat al relaţiilor cu alte organisme. 

• Cadrul legislativ
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Caracteristicile și dificultățile luării unei decizii

• necesitatea luării deciziilor se manifestă atât în viaţa personală, cât şi în activitatea 
profesională; 
• obiectivele urmărite sunt de cele mai multe ori multiple şi nu rareori conflictuale; 
• deciziile privesc viitorul şi rezultatele aplicării lor pot fi afectate de riscuri; 
• responsabilitatea unei decizii aparţine unei persoane / mai multor persoane (care pot avea 
interese mai mult sau mai puţin contrarii şi pot avea atitudini diferite / fluctuante faţă de risc); 
• în unele situaţii, numărul de alternative considerate interesante, din punctul de vedere al 
obiectivelor, poate fi limitat, iar în altele este aproape nelimitat; 
• evaluarea consecinţelor unor alternative înainte de luarea efectivă a unei decizii este preferabilă 
experimentării „pe viu”; 
• în unele situaţii, problemele care apar sunt bine definite (deşi pot fi complexe) în timp ce altele 
sunt definite incomplet sau imprecis;
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Caracteristicile și dificultățile luării unei decizii

Actul decizional are la bază 
următoarele caracteristici:

• criteriile de decizie; 

• obiectivul; 

• decidentul; 

• mulţimea alternativelor; 

• mulţimea stărilor posibile; 

• mulţimea consecinţelor; 

• utilitatea aşteptată de decident în 
baza realizării unei anumite 
consecinţe

Calitatea unei decizii trebuie judecată nu atât după rezultatul 
obţinut, cât mai ales în funcţie de:

• informaţiile disponibile; 

• abundenţa alternativelor posibile identificate (sau proiectate); 

• folosirea unor raţionamentelor adecvate; toate considerate în 
momentul adoptării deciziei.

Contextul decizional este cadrul de împrejurări care 
determină submulţimea de obiective relevante, care 
contează efectiv pentru decident în momentul luării 
deciziei pentru a rezolva o anume problemă chiar dacă 
sistemul de valori rămâne mai larg şi relativ schimbat.
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Caracteristicile și dificultățile luării unei decizii

Decizia managerială poate fi 
descrisă ca acţiunea conştientă 
(parte într-un comportament 
raţional) de selectare a unei 
variante preferate (numită 
„soluţie”) din mai multe posibile, 
alegere bazată pe considerente 
economice, dar şi psihologice, 
sociologice, politice, etc.

Decizia administrativă poate fi definită ca un proces complex de 
alegere a unei variante decizionale din mai multe posibile, în 
vederea realizării unui obiectiv al unității şi care influenţează 
activitatea a cel puţin unei alte persoane din sistem, a sistemului 
administrativ în ansamblul lui sau a societăţii, în general. Orice 
decizie administrativă este dependentă de sistemul legislativ în 
vigoare. Calitatea deciziei depinde de respectarea legilor şi de 
cunoaşterea corectă a acestora de către funcţionarii publici. 
Fundamentarea juridică a deciziilor administrative constituie o 
condiţie hotărâtoare pentru aplicarea lor.

Procesul decizional ca procesul prin 
care un agent / sistem inteligent 
recunoaşte oportunitatea şi stabileşte 
pertinenţa unei schimbări în 
comportamentul său, elaborează 
alternative posibile de acţiune în acest 
sens, selecţionând apoi pe cea preferată, 
acţiunea îndreptată conştient către 
atingerea scopului propus.
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Caracteristici generale ale deciziei administrative:

Particularităţi:

● Rezultă  din  colaborarea  a  diferitelor  
persoane  din  compartimente diferite;    

● Există un volum mare de muncă;   
●  Avizarea este făcută de una sau de două 

persoane;    
● Responsabilitatea  aparţine  mai multor  

persoane  –  titulare  ale  unor funcţii publice;    
● Presupune derularea unui proces în mai multe 

etape.

Cerinţe:

● Să fie fundamentată ştiinţific;  
● Să aibă un caracter realist;    
● Să intervină în timp util;    
● Să fie integrată în ansamblul deciziilor 

administrative adoptate anterior;  
● Să fie oportună.
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Caracteristici generale ale deciziei administrative:

După adoptarea deciziei, urmează în mod necesar o etapă de control a tuturor elementelor 
ce au stat la fundamentarea deciziei; aceasta reprezintă o analiză care supune unei 
examinări de ansamblu factorii, împrejurările şi raţiunile care au condus la decizia luată. 
Analiza se încheie cu stabilirea de detaliu a planului de aplicare, identificarea, cu multă 
atenţie a tuturor dificultăţilor posibile precum şi a căilor de rezolvare. Această analiză finală 
este deosebit de importantă şi nu se recomandă a fi neglijată. Dacă consecinţele deciziei nu 
sunt în concordanţă cu cele aşteptate sau dacă dificultăţile de aplicare sunt importante, se 
impune o reconsiderare totală; aceasta poate conduce la reluarea ciclului de la început, 
respectiv iniţierea unui nou proces de analiză a deciziei.
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ETAPELE UNUI PROCES DECIZIONAL

1. Pregătirea deciziei

Deşi condiţiile în care sunt luate deciziile sunt variate, există o serie de elemente comune ale tuturor deciziilor manageriale. O 
decizie reprezintă alegerea unei variante dintr-o serie de alternative.

Procesul decizional implică derularea următoarelor etape:

a) Identificarea şi definirea problemei

Există o bogată literatură de specialitate care tratează cu generozitate aspectele referitoare la formalizarea problemei 
decizionale. Se defineşte „problema” ca fiind o dificultate ce nu poate fi depăşită automat urmând a fi cercetată într-un demers 
conceptual sau empiric; problema este referită ca primul element al triadei problemă-cercetare-soluţie. Rolul decidentului în 
această primă etapă, constă în identificarea problemei decizionale şi diferenţierea ei de o alta nedecizională:

• problema decizională poate fi una generală, rezolvabilă prin folosirea unor reguli şi principii cunoscute, pe care poate le-a mai 
aplicat în situaţii anterioare; 

• problema ce urmează a fi soluţionată, deşi are un caracter general şi repetitiv pentru ansamblul activităţii decizionale, pentru 
organizaţia respectivă apare ca unică; 

• a treia situaţie problematică este cea a evenimentului de excepţie, unic şi foarte rar, care nu poate fi rezolvat pe baza regulilor şi 
principiilor existente; 

• sau, problema decizională poate fi manifestare timpurie a unui nou gen de probleme generale.
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ETAPELE UNUI PROCES DECIZIONAL

b) Obţinerea informaţiilor necesare

Informaţiile se obţin de către factorii 
de decizie prin diverse modalităţi 
(analiza unor situaţii, studierea unor 
documente, anchete etc.).

Este necesar să se acorde atenţie 
factorului timp, pentru găsirea unei 
soluţii în timp util.

c) Selecţionarea, organizarea şi 
prelucrarea informaţiilor

● Selecţionarea – eliminarea 
informaţiei redundante

● Organizarea – gruparea 
informaţiilor pe categorii

● Prelucrarea – cu ajutorul unor 
metode calitative şi/sau cantitative

d) Elaborarea variantelor de acţiune şi a 
proiectului planului de măsuri

● Pentru fiecare variantă propusă 
se menţionează avantajele şi 
dezavantajele, precum şi 
implicaţiile pe termen lung. 

● Se corelează soluţiile propuse 
cu resursele disponibile
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ETAPELE UNUI PROCES DECIZIONAL

2. Adoptarea deciziei

● pregătirea managerială şi experienţa decidentului 
● intuiţia şi capacitatea de previziune 
● climatul din organizaţie 
● resursele umane, materiale şi financiare disponibile 
● cadrul legislativ-normativ

a) Stabilirea criteriilor şi obiectivelor decizionale

Criteriile de decizie sunt puncte de vedere ale decidentului cu ajutorul cărora punctează aspectele de interes ale 
realităţii; se caracterizează prin mai multe niveluri, iar fiecare nivel corespunzător unui criteriu de decizie reprezintă 
tot atâtea obiective posibile. În această etapă, decidentul trebuie să ţină seama de posibilitatea divizării sau 
agregării criteriilor, precum şi de dependenţa sau independenţa acestora. Două criterii sunt independente dacă 
alegerea unui obiectiv din punctul de vedere al unui criteriu nu are absolut nici o influenţă asupra alegerii 
obiectivului, din punctul de vedere al celuilalt criteriu.
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ETAPELE UNUI PROCES DECIZIONAL

b) Stabilirea variantelor decizionale posibile.

Acestea sunt cercetate amănunţit printr-o „inventariere" a alternativelor posibile. În funcţie de 
gradul de participare a decidentului, aceasta se poate face în mod: 

● pasiv, când decidentului i se prezintă variantele fără ca el să depună un efort de formulare 
sau interpretare în acest sens; 

● activ, când însuşi decidentul stabileşte variantele posibile prin diferite metode între care 
analogia joacă un rol important.
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ETAPELE UNUI PROCES DECIZIONAL

c) Alegerea variantei optime („decizia propriu-zisă").

Mulţimea consecinţelor este reprezentată de ansamblul rezultatelor potenţiale ce s-ar obţine potrivit fiecărui 
criteriu de decizie şi fiecărei stări a condiţiilor obiective prin aplicarea variantelor decizionale. Numărul 
consecinţelor corespunzătoare unei variante este dat de numărul de criterii de decizie luate în considerare. 
Determinarea consecinţelor este o activitate de prevedere (extrapolare), ea influenţând în mare măsură alegerea 
variantei optime.

Selectarea alternativei optime este un proces de identificare a avantajelor şi dezavantajelor fiecărei alternative şi 
de alegere a alternativei preferate sau a celei optime. Alegerea este dificilă atunci când decizia este complexă şi 
implică mari grade de nesiguranţă sau risc deoarece:

1. două sau mai multe variante pot părea la fel de atractive. În aceste condiţii este nevoie de o 
mai atentă analiză şi evaluare a acestor alternative de către decident. 

2. este posibil ca nici o alternativă să nu permită atingerea în întregime a obiectivului stabilit. În 
aceste condiţii, este de dorit implementarea a două sau chiar trei alternative. 

3. în situaţia în care nici una dintre alternative nu ar permite atingerea obiectivului stabilit, este 
nevoie de o revenire la etapa căutării de alternative.
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ETAPELE UNUI PROCES DECIZIONAL

3. Aplicarea deciziei şi urmărirea îndeplinirii ei

a) Aplicarea variantei optime.

După ce a fost aleasă o alternativă, trebuie luate măsuri de implementare a acesteia, deoarece chiar şi cea 
mai bună decizie cu putinţă este inutilă dacă nu este transpusă în practică în mod eficient. 

Cheia implementării eficiente o reprezintă buna comunicare şi planificarea acţiunilor. Se atribuie apoi 
responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor anumitor departamente şi persoane. După ce a fost aleasă linia de 
acţiune, deci s-a adoptat decizia, urmează redactarea, transmiterea şi aplicarea acesteia. În această etapă, 
un rol deosebit revine decidentului, în ceea ce priveşte motivarea şi transmiterea deciziei luate; cu cât 
reuşeşte să motiveze mai mult din punctul de vedere al eficacităţii deciziei luate, cu atât realizarea acesteia 
se desfăşoară în condiţii mai bune.
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ETAPELE UNUI PROCES DECIZIONAL

b) Evaluarea rezultatelor.

Procesul decizional se încheie cu etapa de evaluare a rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse în scopul identificării 
abaterilor. Managerii eficienţi vor dori întotdeauna să compare rezultatele reale cu cele prevăzute pentru a vedea dacă 
problemele au fost rezolvate cu adevărat. 

Etapa de evaluare are un rol deosebit, retrospectiv, dar mai ales prospectiv, în sensul că pe baza ei se trag concluzii 
pentru viitor, pentru un nou ciclu al procesului managerial, ciclu care trebuie să se desfăşoare la un nivel calitativ superior. 
Informaţia culeasă, prelucrată şi încorporată în decizie trebuie să ofere posibilitatea testării continue a gradului de 
apropiere între efectul aşteptat (prin implementarea deciziei) şi realitate. 

Evaluarea le permite managerilor să înveţe din experienţă, crescându-le astfel capacitatea de a lua şi implementa decizii 
eficace. Atenţia acordată evaluării permite ca activitatea de rezolvare de probleme să devină o activitate dinamică şi 
continuu îmbunătăţită. Fiecare decident construieşte un sistem de feed-back cuprinzând informaţii asupra stării şi 
implementării care au stat la baza adoptării ei. Pe baza acestui sistem, decidentul poate corecta acţiunea de 
implementare a deciziei sau, poate reveni asupra procesului decizional însuşi, ceea ce va avea un efect benefic, pozitiv 
asupra performanţei şi eficienţei procesului managerial.
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