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PARADIGME NOI ALE ȘCOLII CONTEMPORANE 

Luciana ANTOCI,  Inspector Școlar General 

 

 Asemenea tuturor preocupărilor din sfera educației moderne, digitalizarea 

procesului didactic este un domeniu dinamic și constant supus confruntărilor generate 

de specificul lumii contemporane, devenind, pe fondul crizei pandemice, un concept cu 

o importanță tot mai mare pentru sistemele educaționale din întreaga lume.  

 Pe acest fond, rolul profesorului se impune a fi recalibrat prin adaptare la exigențele 

unei lumi ale cărei mecanisme de funcționare depind astăzi de o redefinire a locului pe 

care îl ocupă educația instituționalizată, de redimensionarea relației școală-familie-

autorități, de stimularea și întreținerea interesului elevilor pentru învățarea față în față 

sau on line, ce sunt tot atâtea provocări pentru rezolvarea cărora teoriile moderne ale 

educației propun soluții menite să vină în întâmpinarea nevoilor reale ale elevilor care, 

prin generația lor, generația nativilor digitali, deschid o nouă eră în gestionarea 

procesului complicat al devenirii ființei umane. Astfel, rolul cadrului didactic din era 

educației digitale se definește prin regândirea obiectivelor demersului de predare-

învățare-evaluare și prin argumentarea necesității reevaluării întregului spectru al 

relațiilor educaționale, privite în consonanță cu valorile cultivate de societatea 

actuală. 

 Pe acest fond, performanța și eficiența procesului de învățământ, atât la nivelul 

sistemului, cât și al instituției de învățământ, depind, pe de o parte, de o bună înțelegere 

a fenomenelor din domeniul educației prin studii de profunzime orientate asupra 

nevoilor reale ale elevilor și prin analize conceptuale riguroase adaptate teoriilor 

moderne ale educației, iar pe de altă parte, de acțiunile de formare și consiliere a 

profesorilor de diverse discipline pe probleme de didactică aplicată, de 

management al relațiilor, de rezolvare a conflictelor, de eficientizare a raporturilor 

şcolii cu părinţii şi cu partenerii instituționali. 

 Managementul performanței, acolo unde este aplicat corect, poate fi un factor 

semnificativ ce contribuie la succesul organizației școlare. Pentru exigențele societății 

contemporane în raport cu școala, nivelul de calitate al procesului didactic este 

consonant cu integrarea instrumentelor digitale în realizarea performanței sau a 

excelenței. Astăzi, întreg domeniul educațional este pus în situația de a descoperi și testa 

moduri concrete de depășire a situațiilor de criză instituțională, soluții fără de care școala 

nu va putea aduce plusvaloarea pe care societatea o așteaptă.          

 Pe cale de consecință, prin volumul Digitalizare și inovație – noi abordări 

pedagogice privind desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare, exemple de 

bune practici, propunem colegilor din întreg spectrul educațional demersuri didactice 

riguroase, bazate pe acțiuni de observare și investigare a fenomenelor care definesc 

climatul educațional actual în vederea cunoașterii și ameliorării componentei digitale din 

sistemul de educație românesc. 
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ACTIVITATEA CENTRULUI DE FORMARE PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ 
Oportunități de dezvoltare personală a dascălilor ieșeni

Emanuela –Tatiana Pădurariu, Inspector școlar pentru disciplina Informatică 

„Orice reușită începe cu dorința de a încerca…” 

 

Schimbările rapide în tehnologiile digitale, întâlnite în activitățile curente și provocările 

generate de contextul actual de distanțare socială necesită un set 

complex de competențe din partea actorilor educaționali.  

 Omniprezența dispozitivelor și resurselor digitale, necesitatea 

desfășurării activității educaționale on-line necesită dezvoltarea 

competențelor educatorilor în realizarea și utilizarea resurselor 

digitale educaționale. 

 În acest context a fost înființat Centrul de Formare pentru Educație Digitală al ISJ Iași având ca 

scop principal formarea cadrelor didactice din județul Iași,  prin activități on-line specifice fiecărei 

discipline, în perioada suspendării cursurilor și nu numai.  

Direcții de acțiune  

 susţinerea şi promovarea performanţei în activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului  

 formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământul ieșean pentru 

mediul educaţional virtual, conform precizărilor din Ordinul 5545/2020  

 compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  

 promovarea educaţiei de tip hibrid, cu formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului: asincron și sincron, oportunitate formativă complementară  

 susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor prin activități complementare de 

formare precum simpozioane, conferințe, ateliere de bune practici, lecții deschise, 

consfătuiri ale cadrelor didactice, cercuri metodice, etc. 

Beneficiarii proiectului CFED: 

 beneficiarii direcţi: cadrele didactice din județul Iași 

 beneficiarii indirecţi: elevii 

 Învățarea în mediul virtual asigură continuitatea procesului educațional și constă într-un set de 

activităţi planificate, controlate care urmăresc realizarea unui scop bine definit, acela de inițiere a 

cadrelor didactice în activitatea de predare-învățare online în vederea atingerii standardelor de 

învățare propuse. Prin aceasta se urmărește creșterea calităţii educaţiei în şcoală  într-un cadru bine 

stabilit şi într-o perioadă de timp bine determinată.  

 Centrul de Formare pentru Educație Digitală, prin acordul de parteneriat cu o firma de IT 

Elevii 

Cadrele 
didatice 

din județul 
Iași 

Comunita
tea 
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ieșeană,   a beneficiat de următoarele echipamente necesare desfășurării activităților online: tablă 

interactivă, videoproiector, display interactiv, platforma e-learning ACCED, platforma de 

videoconferință Cisco Webex. 

În CFED au fost instalate soluții interactive  Promethean în vederea facilitării educației digitale 

în mediu de învățare hibrid, iar profesorii primesc asistență și cursuri de perfecționare în utilizarea 

numeroaselor metode de predare moderne adaptate mediului online.  

 Întrucât activitățile de predare-învățare-evaluare în sistem 

hibrid, asincron și sincron, presupun un grad înalt de 

complexitate, au fost achiziționate 20 de laptop-uri cu ecran 

tactil. Aceste tipuri de laptop-uri sunt destinate în special 

disciplinelor direct ancorate în examenele naționale. Ecranul 

tactil facilitează o serie de operații digitale care înlocuiesc cu 

succes utilizarea tablei clasice, iar stiloul aferent ajuta cadrul 

didactic să transmită într-o maniera utilă și plăcută informațiile 

predate.  
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Oportunități pentru dezvoltarea profesională a dascălilor ieșeni 

 Din septembrie 2019 până în prezent organizarea Centrului de Formare pentru Educație Digitală 

a trecut de la etapa de inițiere proiect până la etapa a II-a de dezvoltare a proiectului. 

Dezvoltare proiect CFED - Etapa a I-a 

 În Etapa I a proiectul CFED, a avut loc 

formarea online a cadrelor didactice care predau 

infomatică și TIC, ingineri de sistem cu 

participarea în calitate de formatori a specialiștilor 

din firme de IT. 

 Din martie 2020 până în septembrie 2020, 

activitatea Centrului de Formare pentru Educație Digitală s-a adaptat răspunzând la  necesitatea 

imperioasă de a dezvolta abilitățile tuturor cadrelor didactice ieșene în vederea utilizării tehnologiei 

și a internetului, în activitatea didactică din contextul epidemiologic impus. 

Au fost formate online 3500 de cadre didactice, au fost organizare 46 de cursuri și webinarii, 

consfătuiri județene, cercuri metodice, pregătirea pentru examenele naționale, etc.  

Dezvoltare proiect CFED - Etapa a II-a 

Perspectiva învățării online atunci când contextul epidemiologic a impus nu ar trebui să aducă 

neliniște în rândul elevilor și al profesorilor. 

Cadrele didactice s-au acomodat deja cu 

noile ipostaze, iar comunicarea online a 

devenit, cu siguranță, mai facilă. Față de luna 

martie, numărul profesorilor care au fost 

formați pentru instruirea în mediul online a 

crescut, însă nevoia de abilitare, în acest sens, 

a tuturor dascălilor din sistemul de 

învățământ ieșean constituie o preocupare 

permanentă pentru echipa proiectului CFED.  

La întâlnirea de lucru din data de 27.08.2020, în cadrul parteneriatului dintre Inspectoratul 

Școlar Județean Iași și compania IT ieșeană, s-a stabilit ca 

prioritate imediată organizarea cursurilor în centrul de formare și 

înscrierea cadrelor didactice la cursurile de instruire ABC 

Google Classroom, prin implicarea unor formatori cu expertiză 

în pedagogie, didactică și comunicare în mediul online, cu 

participarea reprezentaților companiilor IT și prin antrenarea 

voluntarilor, viitori absolvenți ai învățământului superior, 

precum și a profesorilor abilitați din mediul universitar și 

preuniversitar. 

 A fost demarată conceperea activităților din cadrul proiectului „Profesorul digital - 

oportunități de formare pentru noua misiune în școala ieșeană", proiect destinat cadrelor 
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didactice ce vor fi formate pe platforma ABC Google Classroom, formatori fiind, în principal, 

profesorii de informatică din județ, ingineri de sistem. 

 

Lansare proiectului „Profesorul digital.  Oportunități de formare pentru noua misiune în 

școala ieșeană" 

Centrul de Formare pentru Educație Digitală din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași a 

lansat oficial, în data de 17 noiembrie 2020, interval 14.00-

15.00, evenimentul de debut al acestui amplu demers de 

formare desfășurat online și  a avut-o ca invitată pe doamna 

psihoterapeut Mirela Claudia Dracinschi, doctor în 

Științele Educației.  

Activitatea, numită sugestiv „Dincolo de conexiune, către 

conectare", și-a propus sensibilizarea directorilor și a 

profesorilor, evidențierea provocărilor pe care le implică 

învățarea în condițiile exigențelor impuse de învățământul 

online.  

Un alt scop îl reprezintă identificarea mijloacelor prin care 

se poate realiza motivarea reală a elevilor, implicarea acestora 

într-un adevărat parteneriat didactic. Aceste activități de 

formare sunt utile profesorilor pentru că le vor oferi 

posibilitatea de a dezvolta instrumente de predare  adaptate 

diferitelor niveluri de învățământ, de a utiliza tehnici de evaluare online, de a integra într-un demers 

educațional unitar predarea sincronă și pe cea asincronă, de a diferenția și personaliza instruirea, 

implicând activ și creativ elevii în activitatea didactică. 

Structura de bază a  proiectului „Profesorul digital. Oportunități de formare pentru noua 

misiune în școala ieșeană" 

 Activitățile organizate pe parcursul proiectului sunt  gratuite pentru beneficiari, formatorii fiind 

profesorii de informatică cu experiență la catedră, invitați din mediul IT, dar și specialiști din 

mediul universitar. În acest context sunt implicați si profesorii metodiști care au oferit cadrelor 

didactice soluții pentru educația digitală și învățământ interactiv. 

 
 Pentru anul școlar 2020-2021, activitățile Centrului de Formare pentru Educație Digitală au fost 

concepute astfel încât să urmeze direcțiile de acțiune: 

Activitatea 

„Dincolo de 

conexiune, către 

conectare", 200 

Cursuri de 

instruire, 1114 

Exemple de buna 

practica, 387 

Lecții deschise 

disciplina 

matematică, 332 

Consfătuiri anuale 

disciplinele 

informatică, 

religie, limba 

franceză, 772 

Cercuri 

pedagogice 

informatică/ 

informatică 

gimnaziu, 394 

Proiect  Național 

Cybershare 

Academy for 

Schools, 20 

Webinarii Junior 

Achevement, 817 
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1. Curs ABC Google Classroom  

 Exemple de bune practici 

 Activități online - webinarii, consfătuiri județene, conferințe, expoziții, etc.

1 Curs instruire ABC Google Classroom cu structura următoare:  

 Cursul de instruire pentru platforma G-Suite desfășurat în perioada septembrie 2020 - ianuarie 

2021 a constat în 3 ore de instruire (on-line) pe platforma Google Classroom, 10 ore de studiu 

individual și 3 ore de atelier de lucru (on-line) în care profesorii instruiți au prezentat prin exemple 

proprii toate noțiunile însușite pe perioada instruirii. 

 În cadrul atelierului de bune practice, cadrele didactice instruite în prima etapa au prezentat,  

prin exemple, cum să-și creeze o clasă virtuală, cum să adauge materiale (fișe de lucru, fișa lecției), 

cum să adauge sau cum să creeze teste de evaluare și/sau întrebări din lecție, cum să comunice cu 

elevii pe flux. De asemenea, profesorii au fost instruiți cum să inițieze o întâlnire on-line cu elevii 

unei clase și cum să gestioneze lista de elevi sau să planifice secvențele unei ore, astfel încât orice 

elev să poată accesa materialele necesare învățării asincron. 

 Cursurile de instruire au fost susținute de un număr de 38 instructori,  profesori de 

informatică din județul Iași. 

 Lista nominală cu cadrele didactice care au desfășurat ore de instruire în cadrul cursului „ABC 

- GOOLGE CLASSROOM” pentru profesorii din județul Iași. 

NR. 

CRT 
CADRU DIDACTIC 

INSTRUCTOR 
ȘCOALA DE PROVENINȚĂ 

1 ACĂLFOAIE MIHAELA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

2 ANTOCE AIDA MIHAELA SCOALA PROFESIONALA MOGOSESTI 

3 BAJENARU CARMEN LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM 

4 BEJAN CRISTINA ȘCOALA PROFESIONALĂ  DUMEȘTI 

5 BOGHIU OANA TEODORA 
LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI 

AUTOMATIZĂRI 

6 BUTNĂRAȘU OANA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

7 CACIUR MARINELA ZAMFIRA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TITU MAIORESCU” 

8 CHIRILA DOMNICA 
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ȘI 

TELECOMUNICAȚII   "GH. MARZESCU" 

9 CIOBANU ANA MARIA LICEUL TEORETIC  „MIRON COSTIN” 

10 DODOIU FERYAN LICEUL TEHNOLOGIC “D. LEONIDA 

11 DUCA IRINA 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL 

MARE" 

12 GOREA CLAUDIU LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

13 GRĂDINARIU MARIANA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

14 GRECU SILVIA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

15 GRIGORAS MARCEL 
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ȘI 

TELECOMUNICAȚII   "GH. MARZESCU" 

16 HADÎMBU STELIAN COLEGIUL NAȚIONAL “C. NEGRUZZI”, IAȘI 

17 ICHIM MIHAELA LICEUL TEORETIC WALDORF, IASI 

18 IUSCINSCHI SIMONA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

19 IVAȘC CORNELIA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

20 LOMBADA  ECATERINA 
LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ȘI 

TELECOMUNICAȚII   "GH. MARZESCU" 
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NR. 

CRT 
CADRU DIDACTIC 

INSTRUCTOR 
ȘCOALA DE PROVENINȚĂ 

21 LUCA CRISTINA LICEUL TEHNOLOGIC “D. LEONIDA 

22 LUPULEASA DANIELA COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV 

23 MAFTEI IONEL LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

24 MAXIMIUC ARIADNA CRISTINA LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IASI 

25 MIRON LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL “C. NEGRUZZI”, IAȘI 

26 MORARU GEORGETA PALATUL COPIILOR, IAȘI 

27 
NAUMCIEFF MARCELA 

CERASLLA 
LICEUL TEORETIC WALDORF, IASI 

28 NEAGU LUCIAN COLEGIUL NAȚIONAL “C. NEGRUZZI”, IAȘI 

29 NEDELCU ANA MARIA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM 

30 PADURARIU EMANUELA COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV 

31 PRISECARIU FEVRONIA 
LICEUL TEHNOLOGIC "HARALAMB VASILIU", PODU 

ILOAIEI 

32 ROȘU OANA ALEXANDRA LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IASI 

33 SOROCEANU MARIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGĂ IAȘI 

34 STOIAN LILIANA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "V. MADGEARU" 

35 ȚIBU MIRELA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

36 TUFESCU LACRAMIOARA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA"G.MOISIL",IASI 

37 VÎRGĂ LILIANA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GR. MOISIL”, IAȘI 

38 VRÂNCIANU AURELIA COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU", IASI 

 În urma desfășurării acestor cursuri, au fost instruite  un număr de 1114 de cadre didactice de la 

un numar de 38 de școli gimnaziale, licee tehnologice și teoretice, sau cluburi ale copiilor din 

județul Iași.  

Urban Rural Total

Serie1 595 519 1114
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UNITATEA ȘCOLARĂ Mediul 

NUMĂR 

CADRE 

DIDACTICE 

INSTRUITE 

1. COL.TEHNIC UNIREA PASCANI URBAN 58 

2. COLEGIUL  TEHNIC "I. C. STEFANESCU" URBAN 55 

3. COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IASI URBAN 50 

4. ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE A. STURDZA” IAȘI URBAN 50 

5. ȘCOALA GIM. ”ALEXANDRU CEL BUN” IAȘI URBAN 48 

6. SCOALA GIMNAZIALA ”ALEXANDRU VLAHUTA” IASI URBAN 41 

7. LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRI LEONIDA” IASI URBAN 37 

8. SCOALA GIMNAZIALA “ELENA CUZA” URBAN 35 

9. LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ȘI 

TELECOMUNICAȚII’ ”GH. MÂRZESCU” IAȘI 
URBAN 32 

10. SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI CODREANU” IASI URBAN 32 

11. SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC",IASI URBAN 30 

12. LICEUL TEHNOLOGIC HÂRLĂU  URBAN 27 

13. LICEUL TEORETIC WALDORF IAȘI URBAN 24 

14. GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21 IASI URBAN 22 

15. CLUBUL COPIILOR PAȘCANI URBAN 15 

16. SCOALA PRIMARA CAROL I URBAN 15 

17. SCOALA PRIMARA “GHEORGHE ASACHI” IASI  URBAN 12 

18. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION GHICA" IAȘI URBAN 5 

19. COLEGIUL TEHNIC „MIHAIL STURDZA”, IAȘI URBAN 4 

20. SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO", IASI URBAN 3 

21. LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU" 

BELCEȘTI 
RURAL 66 

22. SCOALA GIMNAZIALA LUNCA CETATUII RURAL 59 

23. LICEUL TEHNOLOGIC,,PETRE P. CARP" RURAL 47 
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UNITATEA ȘCOLARĂ Mediul 

NUMĂR 

CADRE 

DIDACTICE 

INSTRUITE 

24. SCOALA PROFESIONALA FOCURI  RURAL 38 

25. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,COSTACHE ANTONIU” ȚIGĂNAȘI RURAL 38 

26. ȘCOALA PROFESIONALĂ COARNELE CAPREI RURAL 33 

27. SCOALA GIMNAZIALA CIORTESTI RURAL 32 

28. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZMEU RURAL 30 

29. SCOALA PROFESIONALA DUMESTI RURAL 25 

30. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUREA RURAL 23 

31. ȘCOALA GIMNAZIALĂ LITENI RURAL 22 

32. SCOALA GIMNAZIALA, SARCA RURAL 22 

33. SCOALA GIMNAZIALA SCHEIA RURAL 21 

34. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRISĂCANI RURAL 20 

35. SCOALA GIMNAZIALA NR 1 TODIRESTI RURAL 20 

36. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂȘTEȘTI  RURAL 14 

37. SCOALA GIMNAZIALA BUTEA RURAL 5 

38. SCOALA GIMNAZIALA GORBAN RURAL 4 
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2. Exemple de Bună Practică cu structura următoare:

Activități Exemple de Bună Practică derulate 

Programarea cadrelor didactice care au susținut activitate de prezentare Exemple de Buna Practică:  

19.11.2020, 17.00 – GIMNAZIU 

 prof. MARIA RADOS, Istorie  

 prof. CONSTANTIN CRETU, Religie 

 prof. MIRELA SCHIPOU, Matematica  

 prof. AMAZILIŢEI ADRIANA, BURLACU MIRELA, Chimie 

 prof. FORICICA MORARIU, Religie  

25.11.2020, 17.00 – LICEU 

 prof. CARMEN BAJENARU, Fizică 

 prof. POPA MONICA, Geografie  

 prof. TAMARA BUZAC, Matematică  

 prof. VOINEA DOLORES LIANA și prof. SAVIN IRINA ISABELLA, discipline de 

specialitate  

 prof. GOREA  ZAMFIR CLAUDIU, informatică  

4.12.2020, 17.00 – PRIMAR/PRESCOLAR 

 prof. ROTARU ANA-MARIA, prof. MATEIANU IZABELA, prof. IACOBEȚ 

GEORGIANA EVELINA, prof. HORGA ANA-MARIA, Clasa pregătitoare 

 prof. CRETU CONSTANTIN, Religie 

 prof. ANDA IUŞCĂ, prof. DANIELA LUCA 

 prof. SIMINA GRIGORUȚĂ, prof.GABRIELA IVANUTA - clasa a III-a 
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 prof. ACATRINEI NELA, clasa I, 

 prof. PAIU IULIANA ANDREEA, prof. PANȚIRU MAGDALENA, prof. ANDRIȘAN 

ANGELICA, prof. HREAPCĂ ELENA VICTORIA, Clasa a IV-a  

 prof. LUANA AMARINE, prof. OANA ANTON, prof. MARCELA GRADINARIU - 

Învățământ preșcolar,  

10.12.2020, 17.00 - GIMNAZIU 

 prof. GHIBAN ANAMARIA, Limba română, clasa a VI - a 

 prof. LILIANA OLARAȘU 

 prof. MARIAN SOROCEANU, Informatică și TIC  

 prof. CACIUR MARINELA, Matematică-informatică 

 prof. RUSU GEORGIANA, prof. GAVRIL ALIN, Limba Engleză 

 prof. BÂRSAN SORINA, Educație plastică 

Lecții demonstrative online – Disciplina Matematică 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

cadrului didactic 

Unitatea școlară 

Număr 

total de 

elevi 

Data 

susținerii 

lecției 

Titlul lecției Clasa 
Număr total 

de participanți 

1. 
Șchiopu Mirela 

Giorgiana 

Școala Gimnazială 

„Ștefan 

Bârsănescu” Iași 

29 

19 

noiembrie 

2020 

Secțiuni paralele cu baza 

în corpurile studiate 
a VIII-a 85 

2. Cruț Bianca 

Liceul Tehnologic 

Economic de 

Turism Iași 

30 

25 

noiembrie 

2020 

Vectori în plan - 

consolidare/aprofundare 
a IX-a 87 

3. Loghin Raluca 

Școala Gimnazială 

„Titu Maiorescu” 

Iași 

33 
21 ianuarie 

2021 

Poziții relative ale unei 

drepte față de un cerc 
a VI-a 160 

Număr total elevi participanți 92 Număr total cadre didactice participante 332 

 

2. Ghid Exemple de Bună practică în curs de elaborare – Temen: 5 iunie 2021 

3. Activități semnificative derulate pe direcțiile vizate de proiectul „Profesorul digital. 

Oportunități de formare pentru noua misiune în școala ieșeană"

Proiect  Național Cybershare Academy for Schools, 31 

octombrie 2020 – 7 noiembrie 2020 

Prin  Centrul de Formare pentru Educatie Digitală al I.S.J s-au 

organizat webinarii privind securitatea cibernetică pentru inginerii 

de sistem din unitățile şcolare şi cadrele didactice ce predau 

informatică, precum și activităţi de informare a elevilor şi 

părinților, centrate pe prezentarea noţiunilor de bază în domeniul 

securităţii cibernetice, a cyberbullying-ului, a oportunităţilor unei 

cariere în domeniul securității datelor. 

În baza acestei preocupări permanente I.S.J Iași a realizat și  

parteneriatul cu Asociatia pentru Dezvoltarea Schimburilor 

Europene (AdeSE),  prima activitate avînd loc în data de 31 

octombrie 2021. Evenimentul proiectului Cybershare Academy for 

Schools a avut loc pe platforma Microsoft Teams, a fost deschis de 

Liviu Moron, director al Asociaţiei pentru Dezvoltarea 

Schimburilor Europene (AdeSE), avându-i ca invitaţi pe Aristotelis 
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Tzafalias – Policy Officer, Cybersecurity and Digital Privacy DG Connect, Comisia Europeană, 

Liliana Musetan – Digit S1, Comisia Europeană, Dan Cîmpean – General Director Cert Ro, prof. 

dr. Genoveva Aurelia Farcaș – Inspector Școlar General al I.S.J. Iaşi, Razvan Carabulea – Officer 

Cyberint, Marcello Hinxman – Silensec, Mihai Dancaescu – elev, membru al echipei României, 

câştigătoare a concursului internaţional European Cyber Security Challenge 2019.  

31 octombrie 2020 – 7 noiembrie 2020 au avut loc următoarele activități:  

 1 eveniment de lansare proiect ; 

 5 ateliere de lucru pe platforma Microsoft Teams  la care au participat 140 elevi și 20 

mentori profesori de informatică. 

 La aceaste activități au participat elevi și cadre didactice din judetul Iași, dar și din ţară 

(Colegiul Naţional „Costache Negruzzi” Iaşi, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, 

Colegiul Economic Administrativ, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti, 

Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Bucureşti). 

Webinari Junior Achivement România 

Proiectul derulat în parteneriatul  Inspectoratului Școlar Județean Iași, prin Centrul de Formare 

pentru Educație Digitală, cu Junior Achivement România a format un număr de 817 cadre 

didactice participante la Sesiunile informative cu următoarele subiecte: 

1. Învățarea în sistem hibrid și resurse interactive pentru predare 

2. Cum pot profesorii să utilizeze instrumente și aplicații online pentru activități didactice 

3. Planificarea și susținerea lecțiilor online. Cum captăm și menținem atenția elevilor? 

 

  
 

 

Consfătuiri anuale  a profesorilor pentru disciplinele informatică, religie, limba franceză 

 Centrul de Formare pentru Educație Digitală al I.S.J. Iași a găzduit consfătuirile anuale pentru 

anul școlar 2020-2021 disciplinele Informatică și TIC, Religie, Limba Franceza, au fost formați 
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297 profesori de informatică și TIC, 245 profesori de religie si 230 profesori de limba franceză. 

 

Cercuri pedagogice 

 Platformele Centrului de Formare pentru Educație Digitală, Cisco Webex și ZOOM, au asigurat 

întâlnirile online ale cadrelor didactice care predau disciplina Informatică și TIC în județul Iași. 

 Cercuri pedagogice interdisciplinare (informatică - învățământ primar) 224 profesori din 

învățământul primar rural si urban, 33 cercuri metodice. 

 Activitatea de formare, organizată de membrii cercul numărul 4, la care au participat 170 

profesori care predau Informatică și TIC a avut următoarele subiecte: 

Numele cadrului didactic Unitatea de învățământ 
Titlul temei 

(sustinere referat, lecţie deschisă) 

1. prof. Tonegaru Cătălin 
Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” 

Hălăucești 
Instrumente de evaluare realizate cu Power 

Point 

2. prof. Coșniță Emilia-Felicia 
Liceul Teoretic “Miron Costin” 

Pașcani 
Proiectarea unei lecții cu platforma 

Rețeauaedu.ro (Moodle)   

3. prof. Patraș Ștefania 
Liceul Tehnologic “Petru Rareș” 

Tg. Frumos 
Aplicații practice cu Google Docs, la disciplina 

TIC 

4. prof. Neculăeș Aissa Ana 

Maria 

Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” 

Hălăucești 
Aplicatiile Wheel Decide si Wordwall 

5. prof. Berariu Laurențiu 
Liceul Teoretic “Miron Costin” 

Pașcani 
Aplicație WordArt 

6. prof. Irașoc Marcel 
Liceul Teoretic “Ion Neculce” 

Tg. Frumos 
Recursivitate și fractali - lecție on-line (exemplu 

de bune practici) 

7. prof. Tîrpescu Marian 
Liceul Teoretic “Miron Costin” 

Pașcani 
Realizarea testelor folosind Microsoft Forms 

8. prof. Panțiru Gabriela 
Colegiul Tehnic de Căi Ferate 

“Unirea” 
Model de lectie la TIC pentru învățare asincronă 

9. prof. Cășuneanu Alina 
Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” 

Hălăucești 
Aplicatia Mozaik 3D App 

10. prof. Costea Iuliana 
Colegiul Tehnic de Căi Ferate 

“Unirea” 

Evaluarea online la disciplinele: T.I.C și 

Contabilitate utilizând resursa digitală Wordwall 

11. prof. Tcaci Carmen 
Liceul Tehnologic Economic 

“N.Iorga” Pașcani 

Start spre succes prin Erasmus+ - mobilitate 

Praga, Republica Cehă – 28 sepetmbrie – 4 

octombrie 2021 

12. prof. Coșniță Emilia-Felicia 
Liceul Teoretic “Miron Costin” 

Pașcani 
Probleme de programare oferite de cercul de 

informatică Programare cu răbdare 
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Expoziția națională online „Coborârea cerului pe pământ – Nașterea Domnului” 

În perioada 15-30 decembrie 2020, Liceul Teoretic de 

Informatică „Grigore Moisil” Iași în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Iași a organizat Expoziția națională online 

„Coborârea cerului pe pământ – Nașterea Domnului”. Lucrările 

participanților au fost încărcate pe platforma „Copilul de azi, 

creatorul de mâine” din cadrul Centrului de Formare pentru Educație 

Digitală al I.S.J. Iași, în parteneriat cu Quartz Matrix.  

Concluzii  

Situația centralizată a instruirilor în perioada septembrie 2020 - ianuarie 2021 se prezintă astfel: 

 În urma aplicării sondajului de opinie, pe un eșantion de 101 repondenți, aceștia au oferit următorul  

Feedback privind activitățile din cadrul proiectului Centrului de Formare pentru Educație Digitală, 

Inspectoratul Școlar Județean Iași. 

Activitatea 

„Dincolo de 

conexiune, 

către 

conectare" 

Cursuri 

de 

instruire 

Exemple 

de buna 

practică 

Lecții 

deschise 

disciplina 

matematică 

Consfătuiri 

anuale 

disciplinele 

informatică, 

religie, 

limba 

franceză 

Cercuri 

pedagogice 

informatică/ 

informatică 

gimnaziu 

Proiect  

Național 

Cybershare 

Academy for 

Schools 

Webinarii 

Junior 

Achevement 

200 1114 387 332 772 394 20 817 

Total participanți 4036 
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Mentorul în pandemie sau reflecții personale despre experiența practicii pedagogice la ora de 

religie în mediul online 

Denisia Elena Mănoiu, Inspector școlar pentru religie 

  

 Contextul pandemic a supus mediul educațional preuniversitar la o asumare experiențială 

inedită: predarea în mediul online. 

 Disciplina Religie,asemeni celorlalte discipline din trunchiul comun, a trecut printr-o perioada 

de urgentă adaptare la un context educațional devenit prioritar, datorită unei situații atipice de criză 

sanitară . 

 Aceleiași rigori digitale a fost supusă și practica pedagogică a studenților Facultății de Teologie 

Ortodoxă din Iași. Mentoratul în condiții de pandemie a fost o provocare inedită, atât pentru 

mentorul practicii pedagogice, cât și pentru studentul practicant. Având în vedere faptul că 

învățământul românesc nu s-a confruntat niciodată cu un asemenea context, reperele de adaptare nu 

au fost recomandate de la început de un grup de specialiști care să fi trasat coordonate, ci au revenit 

mentorului de practică pedagogică. Din perspectiva mentorului, ora de religie a trecut printr-o serie 

de metamorfoze care au favorizat anumite aspecte ale predării orei de religie, dar a suferit 

transformări care pot constitui obiect de studiu pentru cercetări de specialitate. Dintre avantajele 

sesizate ale acestui mod de predare trebuiesc amintite: multitudinea de aplicații care stimulează 

caracterul ludic al orei de religie (aplicații foarte iubite de elevii de nivel primar și gimnazial), o 

foarte atentă selectare a materialului didactic folosit și a celor mai eficiente instrumente didactice, o 

restructurare a duratei orei (de la 50 de minute, așa cum era în forma fizică, la maxim 35 de minute 

pentru parcurgerea tuturor etapelor unui scenariu didactic), evaluări dinamice oferite de aplicații 

stimulative (spre exemplu: quizzuri, puzzeluri sau accesarea platformelor destinate disciplinei 

religie). Stimularea creativității studenților a fost intens solicitată, dar li s-a oferit astfel posibilitatea 

de a proiecta scenarii didactice dedicate exclusiv modului de predare online. Deși se observă o serie 

de avantaje demne de reținut ale predării online, rămân totuși o serie de aspecte care trebuie 

neapărat analizate. Dintre acestea amintim câteva: diminuarea empatiei în relația profesor-elev, 

conceperea unei strategii de management al clasei virtuale care să păstreze viu interesul pentru o 

învățare eficientă, care să ducă la rezultate pozitive la examenele naționale, impactul unei canalizări 

pe zona de învățare exclusiv digitală asupra sănătății mentale și fizice a elevilor. La disciplina 

Religie se cere analizat în detaliu în ce mod se poate realiza comuniunea spirituală în spațiul virtual, 

în condițiile în care se observă clar o separare, o izolare care împiedică socializarea elevilor, 

socializare vitală formării morale a personalității fiecărui copil. 

 Diferitele faze ale evoluției pandemice au generat „scenarii” care au oferit studenților situații 

diverse de predare a orei de religie. Deși au fost scutiți de șocul și deruta creată de declanșarea 

pandemiei în luna martie a anului 2020, au experimentat formule variate de predare, cum ar fi  

predarea efectivă în mediul online sau varianta hibridă sau mixtă de predare ( care împletește 

aplicații (software) variate și metode didactice diverse, cel mai adesea un mixt între învățarea online 

cu învățarea tradițională față în față). Spre finalul semestrului al doilea de practică pedagogică au 

avut și o scurtă experiență de predare efectivă în clasă. A fost foarte benefică experimentarea 

variantei clasice de învățare deoarece studenții au sesizat diferențele dintre ora pregătită pentru 

mediul online și cea pregătită în spațiul fizic al clasei. Ei au experimentat importanța socializării cu 

elevii în clasă, o mai ușoară gestionare a resursei de timp, o monitorizare mult mai eficientă a 

activității fiecărui elev la oră. 

 S-a remarcat un aspect important de reținut: generația actuală de studenți s-a „mulat” cu 
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ușurință după cerințele noii abordări online accesând cu interes platforme și aplicații digitale și 

realizând fără probleme pașii de conectare pe platformele destinate predării online.  

 Din perspectiva mentorului de practică pedagogică, predarea online este benefică atâta timp cât 

nu afectează relațiile interumane, diminuarea comunicării sau a comuniunii. Personal, pledez pentru 

predarea față către față în spațiul experiențial ofertant al școlii, dar agreez și multitudinea de 

aplicații digitale care dinamizează predarea la clasă și oferă variante plăcute de evaluare.    Probabil 

că experiența predării online din această perioadă va genera studii, cercetări care să lămurească 

impactul pe care digitalizarea în regim de urgență l-a avut sau îl va avea asupra formării 

personalității generației afectate de pandemie. 
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LUCRĂRI INFORMATICĂ 
Alice 

Liliana Ursache, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași 

și Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași 

 

 În perioada când orele de informatică la gimnaziu nu făceau parte din trunchiul comun, îmi 

amintesc cum căutam în fiecare vară lucruri noi și interesante pe care să le prezentăm micilor elevi, 

prin cursurile opționale pe care le pregăteam pentru ei: Scratch, mBlock, AppInventor, aplicații 

grafice. 

 Acum 5-6 ani am aflat prima oară de Alice, un mediu de dezvoltare integrat, gratuit, creat în 

scop educațional de Universitatea Virginia în 1994, iar din 1997 de Carnegie Mellon. Se folosesc 

blocuri de cod ca și în Scratch, dar limbajul de programare, orientat obiect și condus de evenimente, 

poate fi transformat în cod Java. Cu acest software se pot produce animații pe calculator prin 

operații simple, cum ar fi drag-and-drop, utilizând modele 3D. 

 Folosind Alice, elevii se familiarizează cu programarea calculatoarelor într-un mod plăcut și 

amuzant, fără a fi nevoiți să rețină sintaxa strictă din anumite limbaje de programare. Elevii își 

imaginează o lume virtuală, pentru care aleg un fundal potrivit și în care plasează diverse personaje 

și obiecte din galerie. Pe blocurile de cod sunt scrise structurile logice (do in order, do together, 

count, for each in, if...). Se pot crea și proceduri cu parametri, care fac ca obiectele adăugate să aibă 

comportamentul dorit de noi și se pot trata diverse evenimente. 

 Pentru a veni în ajutorul elevilor, am elaborat în 2017, împreună cu o colegă, Gabriela 

Neculcea, cartea Învățăm să programăm cu Alice, apărută la editura Docucenter din Bacău, gândită 

ca un suport de curs pentru CDS. În prima parte a cărții sunt prezentate mediul de lucru, galeria de 

obiecte, modul de poziționare și comenzile de mișcare a acestora, instrucțiunile de control, 

procedurile și evenimentele. În a doua parte a cărții se găsesc 8 tutoriale, care ghidează elevii pas cu 

pas în crearea unor animații captivante. 

Tot în urmă cu 4-5 ani am început colaborarea cu Asociația ADFABER, care ne-a încurajat și 

sprijinit în crearea în școli a unor cluburi KIDSINTECH pentru elevi. Ne-au pus la dispoziție 

resurse și ne-au invitat să participăm 

la concursurile pe care le-au 

organizat an de an. În prezent pe 

platformă se află cursuri de Alice, 

AppInventor, Arduino, C++, 

GreenFoot, HTML și CSS, Python și 

Scratch. În prezent coordonez câte 

un club KIDSINTECH în cele două 

școli în care îmi desfășor activitatea, 

având în total aproximativ 40 de 

elevi înscriși. 

 Încă de la început, am coordonat 

echipe de elevi să participe cu proiecte la competiția națională „Învață să programezi cu Alice”, 

organizată anual de ADFABER. Este foarte greu să te numeri printre premianți, deoarece nu sunt 

premiate decât trei echipe de gimnaziu și trei echipe de liceu. Temele sunt dificile: lecții interactive, 

jocuri educaționale, softuri educaționale. Proiectele sunt foarte complexe; un proiect bun necesită 

cunoștințe foarte avnsate și este greu să găsești elevi de gimnaziu dispuși să se pregătească 
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suplimentar și muncească o lună de zile, cu migală, la realizarea decorului, personajelor, 

procedurilor care le dau viață. 

 Cu toate acestea, efortul depus an de an a fost încununat de succes. Anul acesta am avut bucuria 

ca echipa de la Școala Gimnazială ”George Călinescu”, 

alcătuită din elevele de clasa a șaptea Nechita Andreea 

și Ianovici Raluca, să obțină premiul I pentru proiectul 

lor, o lecție interactivă intitulată „Pericolele 

internetului”.  

 În acest proiect, elevele au creat 23 personaje umane 

(profesoara și cei 22 elevi), au mobilat o sală de clasă, 

au făcut proceduri pentru mersul biped, pentru ridicat 

mâna, pentru așezat pe scaun și ridicat de pe scaun. 

Așezarea în clasă este așa cum era în școala lor la 

începutul anului școlar. Lecția debutează cu întrebări din 

lecția anterioară, urmează introducerea noilor cunoștințe, 

făcând apel la ceea ce elevii știu deja, iar la final este 

simulat un test grilă.  

 Înainte de înmânarea premiilor, toate echipele au 

participat la un interviu cu Alin Chiriac de la Adfaber, 

pentru a împărtăși cum a fost experiența lor cu Alice, ce 

provocări au avut lucrând la proiect și cum le-au depășit. 

Premiile au fost consistente, iar bucuria reușitei le-a încurajat mult pe eleve să se implice și în 

viitor. 

Resurse 

Alice 3 poate fi descărcat de la adresa:  

http://www.alice.org/get-alice/alice-3/.De asemenea, pe 

site-ul http://www.alice.org/resources/ se găsesc 

numeroase resurse, sub formă de tutoriale video sau audio, 

lecții, cărți și propuneri de proiecte, precum și resurse 

audio pentru crearea proiectelor. 

Interviurile cu echipele câștigătoare din acest an:  

https://www.youtube.com/watch?v=aioIUi7S9Zw&ab_channel=ADFABER 

Demo-ul la proiect: www.lilianaursache.ro/GC/demo.mp4 

Bibliografie 

1. Învățăm să programăm cu Alice – Ursache Liliana și Neculcea Gabriela, Editura 

Docucenter, Bacău, 2017 

2. Learning to Program with Alice – Wanda Dann, Stephen Cooper, Randy Pausch, Prentice 

Hall, 2004 

3. Starting Out with Alice. A Visual Introduction to Programming – Tony Gladdis, Pearson 

Higher Ed, USA, 2010. 
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Instrumente digitale aplicate la orele de Informatică 

Gilda Handrea, Școala Profesională „Ionel Teodoreanu”, Victoria, Iași 

 

 Pe fondul schimbărilor rapide şi progresului tehnologic înregistrat, s-au deschis noi perspective 

pentru practica educaţională, aceasta fiind completată cu metode moderne de predare-învăţare şi 

evaluare, metode specifice societăţii informaţionale. La acel moment se vorbea despre e-learning, 

învăţământ la distanţă, instruirea online și ca o provocare pentru noi.  La acest moment, odată 

cu situația produsă de nevoile medicale, ne-am văzut forțați să ne adaptăm foarte rapid și să ne 

însușim noi metode de predare – evaluare și mediul de instruire online devenind o normalitate. 

 Resursele web contribuie la schimbarea tipului de predare dintr-un model static într-unul 

dinamic. În situația în care am fost nevoiți ca predarea să o facem prin intermediul mijloacelor 

digitale, am constatat că există o mulțime de resurse de învățare, predare, evaluare pe diferite 

platforme educaționale. 

 Cu predilecție, la orele de informatică la clasele de gimnaziu, am folosit platforma Google 

Classroom și MEET pentru conexiunea sincron cu elevii. 

 Ținând cont de programa școlară de la clasele de gimnaziu, am folosit, din pachetul Google, 

aplicațiile specifice (documente, prezentări, foi de calcul și site-uri) și de asemenea, aplicațiile 

echivalente din Office Microsoft. Aceste aplicații sunt activate pentru fiecare elev pe domeniul de 

școală și au acces la ele din adresa de mail asociată. 

 
 Pentru aplicația Scratch, utilizăm platforma https://scratch.mit.edu/ la care pentru utilizarea 

corectă ne logăm pe platformă. Aplicația o utilizăm la toți anii de studiu din ciclul gimnazial. 

 
 La nivel global, Scratch este utilizat pentru a învăța și exersa programarea de la nivelul de 

grădiniță până la liceu. Scratch îi ajută pe elevi să gândească creativ și sistematic și să lucreze 

colaborativ, învățând concepte de programare într-o manieră vizuală, prin crearea de animații și 

jocuri. 

 Tot în ajutorul orelor de programare, am venit cu platforma Hour of code 

https://hourofcode.com/ro  cu care am suplimentat și înveselit starea de spirit al elevilor și chiar de 

la distanță fiind, i-am ajutat să lucreze în echipă. 
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 Ora de cod a început ca o introducere în ora de informatică, concepută pentru a demitiza 

„codul”, pentru a arăta că oricine poate învăța elementele de bază și pentru a lărgi participarea în 

domeniul informaticii. În perioada în care s-a revenit fizic la școală, elevii s-au bucurat de apropiere 

și de lucrul în echipă cu aplicațiile prezentate anterior.   

 
 Pentru elevii de la clasele a VII

a
 și a VIII

a
, pentru partea de programare și pentru cei care dețin 

doar telefoane, ca dispozitive, am folosit compilatorul online C++ 

(https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler).  

 Pentru aplicații de desenare, folosim Paint online de pe site-ul 

https://jspaint.app/#local:a228c9b5bd7a2, aplicație accesibilă de 

pe orice dispozitiv mobil. 

https://wordart.com/?fbclid=IwAR2ayFHT-dcC1oPoj-

IICyXCbxUTvQqMbI19aN0CM2A-2Vpr7IvTVnFXf8Q   

 WordArt.com este un creator online de artă cloud. Această 

aplicație le permite elevilor, să creeze o imagine artistică 

compusă din cuvintele din lecția curentă de informatică, prin care 

șii vor fixa cu mult mai multă ușurință.  

 
Adăugăm cuvintele ce dorim să apară în pagină  

    
și apoi vom selecta forma în care vor apărea ca produs final. 
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 Alegem fontul cu care vor fi scrise cuvintele și orientarea acestora, de asemenea și paleta de 

culori. 

 
Produsele finale se prezintă ca în imaginile de mai jos. 

 
 Aceste instrumente le folosim cu precădere în activitatea de predare/învățare. Sunt pe piața 

digitală și foarte multe produse care acoperă activitățile de evaluare. Eu am preferat să evaluez 

produsele create de elevi și mai puțin să utilizez quiz-uri, pentru a le stimula creativitatea. 

 

Bibliografie 
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9. https://jspaint.app/#local:a228c9b5bd7a2 
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Exerciții cu succes 

Raluca Motrescu, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași 

  

 Prezentul articol dorește să aducă în atenție câteva exerciții și modalități de utilizare a 

platformelor digitale, în contextul școlii online. Prin aceste exerciții doresc să pun în evidență ce 

abilități și deprinderi câștigă elevii prin efectuarea lor. Voi prezenta câteva, care au reușit să 

încurajeze elevii și să stârnească interesul pentru rezolvarea lor. Exercițiile prezentate folosesc 

platforma și aplicațiile Google Classroom.  

Utilizarea Google Maps  

 Competențe dobândite de către elevi interdisciplinaritate, gândire logică și crearea de 

conexiuni între cunoștințele dobândite la materii diferite și de a le aplica practic, abilități de folosire 

a Google Translate. 

Exercițiul 1.  Moș Crăciun pleacă din Laponia și vrea să ajungă cu daruri la copiii din Europa. În 

drumul său până să ajungă în România, trece prin mai multe țări (Finlanda, Suedia, Norvegia, 

Danemarca, Olanda, Franța, Italia, Grecia, Bulgaria, România). Marcați cu Google Maps traseul 

lui Moș Crăciun prin capitalele țărilor prin care a trecut și cu ajutorul lui Google Translate 

spuneți-i „La mulți ani !” în limbile țărilor respective. Realizați un tabel în Google Docs pentru 

acest lucru.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.1- Traseul lui Moș Crăciun prin țările menționate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig2. Tabelul în Google Docs 
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Observații. Acest exercițiu a fost foarte bine primit de elevi. În afară de călătoria imaginară, a stimulat 

interesul copiilor pentru alte limbi străine pe care nu le cunosc, dorința de a ști mai multe lucruri despre țările 

respective, de a cunoaște care sunt capitalele lor. Din punct de vedere al lucrului cu Google Maps a trebuit să 

găsească modalitatea de a stabili un traseu și dacă acesta este cel mai eficient. Se recomandă lucrul 

individual sau în echipe de maxim 2 elevi.  

Utilizare Google Drawings și Jamboard 

 Competențe dobândite de către elevi  interdisciplinaritate, gândire logică și crearea de  

abilități de folosire a aplicației Jamboard, încurajarea perseverenței în găsirea soluției. 

Exercițiul 2.
1
 Problema celor 9 puncte. Unește cele 9 puncte prin 4 linii fără a ridica creionul de 

pe hârtie.  

 Desenul inițial se face cu Google Drawings. Acesta este salvat în My 

Drive ca o poză, după care este importat în JamBoard. Aici se poate lucra la 

căutarea soluției fără a deteriora imaginea inițială. Se intervine cu radiera 

peste imagine.  

 Jam Board este o unealtă concepută pentru lucrul în special de pe 

dispozitive mobile, utilă în timpul conferințelor, a grupurilor de lucru. Prin 

partajarea fișierului fiecare poate interveni în rezolvarea problemei.  
Fig.3. Desenul în Google Drawings 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4 Încercări cu jamboard 

Observații. Acest exercițiu în afara lucrului cu Jamboard și Drawing, încurajează elevii să facă mai multe 

încercări, să persevereze în găsirea soluției. Faptul ca jamboard pune la dispoziție layere, care pot fi 

îndepărtate sau șterse, fără a afecta desenul inițial, îmbunătățește implicarea elevilor în găsirea soluției. 

Lucru individual sau grupe de 2 elevi. 

Utilizare Google Sheets 

 Competențe dobândite de către elevi  interdisciplinaritate, elemente de educație financiară 

prin întocmirea unei evidențe, gândire logică și organizatorică, crearea de  abilități de folosire a 

aplicației Google Sheets și nu în ultimul rând empatie și contribuție la rezolvarea unei probleme de 

interes social. 

Exercițiul 3. Doriți să cumpărați cadouri pentru copiii defavorizați. Pentru aceasta trebuie să 

strângeți suficienți bani, încât să 

cumpărați cele necesare. Într-un 

Google Sheet țineți evidența banilor 

strânși din acțiunile pe care le-ați 

făcut și afișați câți bani mai aveți 

nevoie pentru a atinge suma 

necesară.  
      Fig.5 Foaie de calcul pentru suma de bani strânsă  

                                                           
1 Ivan Moscovich- Marea carte a jocurilor minții, pag.61  
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Observații. Acest exercițiu în afara lucrului cu Google Sheets, învață elevii să găsească soluții la o problemă 

reală, să administreze o sumă de bani câștigată și îi încurajează să o cheltuie în scop umanitar. 

Utilizare Voice Typing 

 Competențe dobândite de către elevi cunoasterea comenzilor Google Docs sau a altor aplicații 

cu funcție voice typing, gândire out the box, implementarea obișnuinței de a găsi o soluție la o 

problemă. 

Exercițiul 4. Citiți un text cu voce tare și urmăriți înregistrarea lui cu voice typing sau 

alte aplicații pentru dispozitivele mobile. 

Observații. Acesta este un exercițiu de rezolvare a unei situații, atunci când metoda cunoscută 

este mai greu accesibilă. Nu înlocuiește lecțiile de tastare rapidă însă s-a dovedit o alternativă 

apreciată de scriere a unui text atunci când nu sunt urmărite abilitățile de tastare. Foarte utilă 

elevilor care lucrează de pe telefoane și tablete, unde tastarea este dificilă.  

Fig 6. Semn grafic pentru Voice Typing 

Utilizare Google Translate 

Exercițiul 5. Îmbunătățiți traducerea textului folosind Google Translate.  

         

 

 

 

 

 

 

 
Fig.7. Textul și traducerea inițială 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. După modificare și trimiterea textului 

Observații. Acest exercițiu l-am aplicat cu succes atât la clasele de gimnaziu cât și la liceu, mai ales la cei 

interesați de profilul umanist, fiind foarte bine primit și care a stimulat interesul lor pentru găsirea soluției 

optime de traducere. Se lucrează frontal cu întreaga clasa, alegându-se răspunsul cel mai bun, pentru același 

fragment de text, sau individual ori pe grupe mici de elevi pe fragmente diferite de text. Se stimulează lucrul 

în echipă și contribuția în sprijinul comunității. 
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Robomind 

      Georgeta Moraru – Palatul Copiilor, Iași 

 

 Etapele inițiale de învățare a programării sunt dificile chiar și pentru elevi mai mari, de liceu. 

Din fericire, există aplicații și platforme de învățare care fac ca programarea calculatoarelor să fie 

accesibilă tuturor copiilor, indiferent de vârstă.  

Acestea se grupează în două mari categorii: 

 din prima categorie fac parte acele aplicații și platforme de învățare care permit formarea 

gândirii algoritmice, a raționamentului logic și însușirea unor concepte informatice 

elementare 

 din a doua categorie fac parte aplicațiile și platformele de învățare care au în vedere 

însușirea de către cursanți a unor limbaje de programare. 

 O aplicație din prima categorie este RoboMind. Elevii începători învață elemente de bază ale 

programării calculatoarelor, prin deplasarea robotului Robo al aplicației pe un traseu dorit, pe o 

hartă pusă la dispoziție de aplicație sau pe o hartă pe care ei înșiși o pot construi 

(http://www.robomind.net/mapeditor) sau îi pot da anumite sarcini pe care acesta le îndeplinește. 

Robotul Robo este capabil să execute mai multe acțiuni: se poate întoarce, se poate uita în jur, poate 

muta obiecte și poate vopsi cu culoarea albă sau neagră etc.  

 Pentru a-l pune pe Robo să execute sarcinile în mod corect, elevul trebuie să utilizeze în mod 

logic și creativ instrucțiunile pseudo-limbajului de programare Robo. 

Limbajul Robo cuprinde două tipuri de instrucțiuni: 

 instrucțiuni de bază pentru deplasarea robotului, ridicarea sau mutarea pieselor; 

 instrucțiuni ale programării structurate (inclusiv comentarii și proceduri). 

 Instrucțiunile de bază pentru manevrarea robotului pot fi introduse în editorul de texte din partea 

stângă a ecranului sau prin utilizarea butoanelor unui panoul „remote control”. Instrucțiunile de 

bază, care sunt specifice aplicației, sunt date mai jos: 

 

mergi înainte n pași 

mergi înapoi n pași 

ia-o la stânga 

ia-o la dreapta 

mergi la nord n pași 

mergi la sud n pași 

mergi la est n pași 

mergi la vest n pași 
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ia piesa 

pune jos piesa 

mănâncă piesa 

 

desenează cu culoare albă 

desenează cu culoare neagră 

oprește desenarea 

 

răstoarnă moneda pentru o alegere      

aleatorie („dă cu banul”) 

 Robo dispune și de senzori care-l ajută în luarea deciziilor. Senzorii returnează un rezultat de 

timp logic: 

 
 La acțiunile de bază ale robotului se adaugă și instrucțiunile repetitive și instrucțiunea if. 

Instrucțiuni repetitive: 

a) repeat(n) {...instructions...} - repetă instrucțiunile dintre acolade de exact n ori. 

repeat(3) 

{ 

paintWhite 

forward 

right 

forward 

left 

} 

b) repeat {...instructions...} - se repetă instrucțiunile dintre acolade la nesfârșit 

repeat 

{forward(2) 

right} 

c) repeatWhile(condition){...instructions...} - se repetă instrucțiunile dintre acolade cât timp 

condiția pusă rămâne adevărată 

paintBlack 

repeatWhile(frontIsClear) 

{   forward 

} 

Instrucțiunea if apare în cele două forme: 

a) if(condition){...instructions...} - instrucțiunile dintre acolade vor fi efectuate doar dacă condiția 

este adevărată 

if(leftIsWhite) 

{ left 

 forward(1) 

 paintBlack 

 stopPainting 

 backward(1) 
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 right} 

b) if(condition){...instructions...}else{...instructions...} 

if(leftIsWhite) 

{ left 

 forward(1) 

 paintBlack 

 stopPainting 

 backward(1) 

 right 

  } 

else 

{  

forward(3)  

} 

 Limbajul Robo permite utilizarea procedurilor, recomandate în cazul utilizării unei secvențe de 

instrucțiuni de mai multe ori. Procedure name(par1, par2, ... , parN){...instructions...} - definește 

o nouă procedură cu numele dorit. Procedura poate avea zero sau mai mulți parametri (aici ei sunt 

numiți par1, par2,. . . , par N - aceștia  sunt variabile care pot fi utilizate în instrucțiunile dintre 

acolade).  

forward(1) 

rectangle(3,2)  

forward(3) 

rectangle(1,4)  

procedure rectangle(width, height){ 

 paintWhite 

 repeat(2) 

 { forward(height) 

  right 

  forward(width) 

  right 

 } 

 stopPainting}                  

Procedurile pot fi definite recursiv. 

toWall() 

right 

forward 

procedure toWall() 

{  

     if(frontIs(Obstacle) 

      {   

        return    

      } 

      else{ 

          forward 

          toWall() 

      } 

}  
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Metode activ-participative în predarea-învățarea-evaluarea disciplinelor de profil, la clasele 

cu specializarea Tehnician operator tehnică de calcul 

Adriana-Rodica Luca, Adrian Luca,  Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

 

 Disciplinele din domeniul Electronică și automatizări au o pondere importantă în cadrul 

învățământului tehnic. Astfel, începând cu clasa a IX-a și până la finalul liceului, programa școlară 

prevede discipline (module) precum Tehnologii generale în electronică și automatizări, Electronică 

și măsurări tehnice, Bazele electronicii analogice, Bazele electronicii digitale, Asamblarea 

calculatoarelor personale, Sisteme de operare și aplicații pentru terminale inteligente, Securitatea 

sistemelor și a rețelelor locale de calculatoare etc.  

 Metodele activ-participative reprezintă o modalitate prin care procesul instructiv-educativ are 

scopul de a avea absolvenți bine pregătiți, precum și formarea de persoane cu resurse în permanență 

adaptabile la solicitările sociale și psihologice ale vieții. În contextul actual, marcat uneori de lipsa 

motivației pentru actul învățării de către elevii învățământului profesional și tehnic, cadrele 

didactice trebuie să folosească metode, tehnici, procedee noi, atractive și să se adapteze permanent 

cerințelor instruirii moderne. 

 O metodă nu este rea sau bună în sine, ci depinde foarte mult de competențele cadrului didactic 

de a o aplica în funcție de nivelul elevilor de înțelegere și de a o adapta la o anumită realitate, care o 

poate face mai mult sau mai puțin eficientă. O metodă poate fi folosită în diferite momente ale 

lecției, poate fi aplicată individual sau unui grup de elevi, scopul fiind același: de a angaja elevul în 

activitate, de a-i stimula motivația, capacitățile cognitive și creatoare. 

 Vom prezenta în continuare câteva aplicații ale metodelor activ-participative folosite în procesul 

de predare-învățare-evaluare a disciplinelor de la clasele cu specializarea „Tehnician operator 

tehnică de calcul”. 

1. Metoda ciorchinelui 

Disciplina: Tehnologii generale în electronică și automatizări - clasa a IX-a  

Tema: Mărimi fizice folosite în tehnică  

Cuvântul cheie: măsurare 

tensiune

temperatură

intensitate

forță
noduri

mach m/s

presiuneviteza curent

lungime

volum

informație

sunet

presiune
acustică

nivel
zgomot

arterială

umiditate

duritatea
apei

electrică

tensiometru

timp

pH

sec.

ceas

voltmetruV

H

m
3

K

A

N
PaBar

l

litru

Mb

dB

°C

L

°F

măsurare
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 Completarea ciorchinelui implică din partea elevilor realizarea de conexiuni între noțiuni de la 

discipline diferite (măsurări tehnice, fizică, chimie etc.), punând astfel în valoare valențele 

interdisciplinare ale acestei metode. 

 Ciorchinele, care cuprinde cât mai multe cuvinte corect asociate și a fost completat respectându-

se limita de timp, este notat și arătat celorlalți elevi. 
 

2. Diagrama Venn 

Disciplina: Bazele electronicii analogice, clasa a X-a 

Unitatea de învățare: Tranzistoare cu efect de câmp 

 elevii au de realizat o diagramă VENN în care vor prezenta comparativ două tipuri de 

tranzistoare: tranzistorul TEC-J și tranzistorul TEC-MOS; diagrama va fi realizată la finalul 

unității de învățare, având un rol important în recapitularea, fixarea și consolidarea 

cunoștințelor. 

Tranzistorul
TEC-J

Tranzistorul
TEC-MOS

- curentul circulă
în volumul

semiconductorului
- curentul circulă
la suprafaţal
semiconductorului- este mai simplu de

fabricat
- este fragil, necesitând
precauţii la utilizare- este des folosit în 

circuitele integrate

- are zgomot redus

- tranzistoare
comandate în tensiune

- au rezistenţă de intrare
foarte mare

- amplifică numai
în tensiune

- sunt tranzistoare
unipolare (conducţia

este asigurată de
purtătorii majoritari

de sarcină)

- curentul de intrare
este foarte mic
(de ordinul nA)

 

3. Autoevaluarea și interevaluarea 

3.1. Disciplina: Bazele electronicii analogice – clasa a X-a 

Unitatea de învățare: Diodele semiconductoare 

 elevii au fost împărțiți în patru grupe de câte patru elevi; toate grupele au trebuit să conceapă 

un test (fără însă a-l rezolva), care să respecte anumite cerințe: tematica (de exemplu dioda 

redresoare), numărul de întrebări (5 întrebări), tipul de itemi folosiți (cu mai multe variante 

de răspuns, cu enunțuri al căror răspuns poate fi adevărat/fals, cu realizare de asocieri între 

noțiuni, întrebări cu răspuns scurt sau enunțuri lacunare etc.), timpul de lucru, eventual și 

baremul de notare. 

 după ce testele au fost realizate, grupele schimbă testele între ele, astfel încât fiecare grupă 

va rezolva testul conceput de altă grupă. 

 evaluarea are în vedere două aspecte: modul cum a fost realizat testul și modul de rezolvare 

a acestuia. 

3.2. Disciplina: Asamblarea calculatoarelor personale, clasa a XI-a 

Tema: Structura unui sistem de calcul. 

Această sarcină de lucru poate fi rezolvată în mai multe moduri: 
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 elevii primesc un rebus pe care trebuie să îl completeze; 

 elevii concep singuri un rebus, plecând de la cuvântul cheie din coloana A-B; 

 elevii rezolvă rebusul pe care alți colegi l-au conceput;  

 Elevii evaluează rebusul colegilor ținând cont de: corectitudinea enunțurilor, forma de realizare, 

respectarea temei, respectarea timpului de lucru. 

 În acest mod, elevii conștientizează și importanța unui enunț corect și complet. 

 

       
A 

      

 
1               

     

      
2           

  

      
3               

    
4                 

 

   
5               

   

    
6       

      
7                     

   

   
8               

   

   
9                 

  

     
10       

     

       
B 

      
Definiții: 

A-B – Transpune pe hârtie informația din calculator. 

1. Stochează date și instrucțiuni; 

2. Periferic folosit pentru deplasarea cursorului pe ecran. 

3. Permit conectarea dispozitivelor periferice; 

4. Funcția de prelucrare este asigurată de componenta ... ; 

5. CRT, LCD sau LED; 

6. Această memorie stochează BIOS-ul; 

7. Este componentă activă a unui cooler; 

8. Echipament periferic ce transformă un text sau o imagine analogică, în format digital; 

9. Componenta logică a unui sistem de calcul; 

10. Memoria volatilă. 

       
A 

      

 
1 M E M O R I E 

     

      
2 M O U S E 

  

      
3 P O R T U R I 

    
4 H A R D W A R E 

 

   
5 M O N I T O R 

   

    
6 R O M 

      

7 V E N T I L A T O R 
   

   
8 S C A N N E R 

   

   
9 S O F T W A R E 

  

     
10 R A M 

     

       
B 
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4. Metoda cubului 

Disciplina: Sisteme de operare și aplicații pentru terminale inteligente, clasa a XI-a 

Unitatea de învățare: Instalarea și configurarea aplicațiilor specifice.  

 elevii au fost împărțiți în patru grupe de câte șase elevi; fiecare grupă are „asociată” o față a 

cubului, pe care o vor completa conform indicațiilor primite în fișa de lucru; 

 după completarea cerințelor se reunesc fețele cubului discutându-se pe marginea soluțiilor 

date și făcându-se anumite completări. 

Fișă de lucru 

Comparați două programe antivirus, folosind metoda cubului și completați fețele cubului conform 

indicațiilor: 

1. Descrie  - rolul programelor antivirus și prezentarea celor patru componente esențiale, ce 

caracterizează un astfel de soft – scan, clean, guard, information – specifică rolul lor; 

existența unui sistem de protecție proactiv bazat pe algoritmi de analiză euristică, care 

determină „o barieră” ce protejează programul în sine de eventuala distrugere a protecției 

antivirus; 

2. Compară - 2 asemănări și 2 deosebiri dintre cele 2 programe antivirus  - de exemplu dacă 

permit sau nu blocarea paginilor web suspecte sau dacă au actualizări automate și 

planificator de sarcini sau cu ce sistemul de operare sunt compatibile; putem vorbi de 

protecția împotriva viermilor, a virușilor, a troienilor, a virușilor polimorfe, a macro-

versiunilor, a spyware-ului, a dozatoarelor, a adware, a utilităților hackerilor și a scripturilor 

rău intenționate; 

3. Analizează  - solicitare resurse, pașii de instalare/versiuni/eficiență pentru cele două 

programe antivirus, posibilitatea de a se instala pe dispozitive diferite, analiza unui set de 

capabilități tehnice, cost estimat; 

4. Asociază - evaluarea interfeței cu utilizatorul, setul de capabilități tehnice, evaluarea 

facilităților în muncă – scanarea întregului hard sau/și pe secțiuni individuale, timpul în care 

se realizează operația, respectiv modul de operare la care trebuie ținut cont că unele 

programe antivitus verifică fișierele când sistemul este 

pornit, iar altele atunci când sunt apelate fișierele;  

5. Aplică - când, cum și unde pot fi utilizați practic, 

timpul de lucru în activitatea de scanare a aceluiași 

director; timpul „folosit” de actualizare - automată sau 

manuală, posibilitatea de a verifica memoria de sistem, 

care permite să detectarea de viruși ce nu există ca 

fișiere (de exemplu, codificate sau slammer); 

6. Argumentează – argumente  pro sau contra pentru 

afirmațiile de mai sus. 

 

5. Observația dirijată și investigație cu ajutorul animației 3D 

Disciplina: Asamblarea calculatoarelor personale, clasa a XI-a 

Unitatea de învățare: Descrierea componentelor şi parametrilor unui sistem de calcul 

 Pentru a observa și înțelege modul în care sunt instalate componentele unui calculator, fără ca 

elevul să fie tentat să-și demonteze calculatorul propriu - în cazul orelor online, putem folosi 

facilitățile oferite de soft-ul educațional interactiv mozaBook și platforma mozaWeb, care pun la 

dispoziția utilizatorilor animații 3D, pe baza cărora elevul poate observa și înțelege anumite 
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amănunte, iar noi putem să realizăm fixarea, consolidarea și evaluarea noțiunilor studiate. De 

exemplu accesăm animația 3D Componentele unui calculator: 

 
 Aceasta se poate folosi și pentru autoevaluare -  accesând perechea pentru periferice  sau 

componente, explicațiile dispar din cadrul elementului video și apar întrebări care solicită indicarea 

poziției ocupate de o componentă sau alta: 

 
 Pentru verificarea cunoștințelor se poate folosi editorul de teste (instrument încorporat în 

mozaBook) și realiza un caiet. pentru tema respectivă, încărcând publicația pe mozaWeb, putem 

sincroniza contul cu ajutorul unui dispozitiv USB. 

 Publicația realizată, poate fi inserată ca link în Classroom și folosită în timpul lecției sau ca 

temă pentru acasă, dacă elevul are cont pe mozaWeb. La accesarea link-ului, elevul va fi direcționat 

pe platforma mozaWeb, iar după autentificare va putea viziona materialul. 
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Obs. Există posibilitatea ca evaluarea să se facă imediat, dacă folosim lansatorul, indicându-se 

numărul răspunsurilor corecte și greșite. 

 

Concluzii 

 Există o mare diversitate de moduri în care tinerii învață în școală, dar și în afara ei. Din acest 

punct de vedere nicio situație de învățare nu seamănă cu alta, deoarece învățarea este un act 

personal, care aparține fiecărui individ în parte. Orice elev este unic în felul său, prin urmare fiecare 

activitate/acțiune de învățare este unică și diferă de la elev la elev.  

 Nicio metodă nu este unicul și singurul mod eficient care se poate aplica într-o situație de 

învățare. Nici unei metode nu i se poate acorda valoare absolută, ea neputând fi la fel de potrivită 

pentru toți elevii. Dacă o metodă este considerată bună pentru unii elevi, ea nu va fi la fel de 

eficientă pentru alții. Fiecare metodă reprezintă doar o posibilitate între alte posibilități de 

predare/învățare; fiecare metodă este o nouă încercare pentru a găsi o cale eficientă pentru învățare.  

 Aplicarea diversificată a metodelor ușurează trecerea cu ușurință de la o activitate la alta, de la 

un nivel cognitiv la altul. Varietatea oferă individului șanse multiple, punându-l în situația de a-și 

atinge performanța maximă la care poate ajunge.  

 Diversitatea previne și înlătură monotonia, plictiseala, oboseala și riscurile unei scăderi a 

randamentului în activitatea de pregătire teoretică și practică. Nu în ultimul rând, acest lucru face 

învățarea individuală mai atractivă și impune o mai mare răspundere atât din partea profesorilor cât 

și din partea elevilor. 

 Este important să nu cădem în capcana clișeelor sau a tiparelor, ci să avem curaj să adaptăm, să 

completăm și să reinventăm metodele de predare/învățare, fie ele clasice sau moderne, în contexte 

noi. Apelând la originalitate, diversitate și intredisciplinaritate, vom fi răsplătiți prin rezultatele 

elevilor noștri. 
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Minirobot mobil controlat prin bluetooth 

Petronel Trofin, Cornelia Costei, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

 

Domeniul roboţilor mobili. Introducere  

 În domeniul roboticii, roboţii mobili ocupă un loc relativ modest comparativ cu roboţii 

manipulatori, ceea ce se explică în primul rând prin faptul că mediul industrial a folosit cu 

precădere până în prezent soluţiile tradiţionale pentru rezolvarea sarcinilor specifice transferului de 

materiale.  

 În cazul general, un robot mobil este un vehicul dotat cu un anumit grad de autonomie, capabil 

să execute o clasă de sarcini utile (Mircea Niţulescu, Sisteme robotice cu capacitate de navigaţie). 

Din acest punct de vedere există o gamă largă de configuraţii ce pot fi încadrate:  

 un vehicul dotat cu roţi este considerat robot mobil dacă dispune de un anumit grad de 

autonomie în navigaţie;  

 roboţii manipulatori convenţionali cu destinaţii industriale pot dobândi mobilitate prin 

instalarea pe o platformă mobilă;  

 roboţii proiectaţi pentru aplicaţii speciale, al căror sistem de locomoţie se bazează pe şenile, 

structuri păşitoare, şerpuitoare sau alte soluţii neconvenţionale.  

Structura mecanică a roboţilor mobili este formată din: 

 sistemul de locomoţie (pe şenile sau roţi), prin care se asigură deplasarea robotului pe o 

suprafaţă de lucru (în cadrul unei autonomii sporite); 

 sistemul de manipulare, care asigură poziţionarea şi orientarea organului de lucru. 

Robotul mobil în procesul de deplasare pe o anumită traiectorie este caracterizat  prin 3 funcții: 

 funcţia de locomoţie; 

 funcţia de percepţie-decizie; 

 funcţia de localizare. 

 Funcţia de locomoţie cuprinde sistemul de acţionare electric (de propulsie) şi sistemul de 

sprijinire (suspensie). Modalităţile de propulsare sunt dintre cele mai diverse: pe roţi, cu jet de apă, 

cu aer etc; 

 Construcţia şi utilizarea roboţilor mobili menţine în actualitate problemele generale ale roboţilor 

manipulatori: mecanica versatilă şi fiabilă, sisteme de acționare performante, sisteme senzoriale 

capabile să controleze cu rapiditate şi precizie o clasă largă de parametrii, algoritmi şi sisteme de 

conducere cu funcţionare adaptive în timp real, etc.  

 În acelaşi timp însă se cer rezolvate probleme noi, a căror complexitate este direct proporţională 

cu gradul de autonomie ce se doreşte obţinut: cunoaşterea scenei de operare şi reactualizarea sa 

dinamică, determinarea unei traiectorii optime din punct de vedere al sarcinii curente şi al 

interacţiunii cu scena de operare, localizarea permanentă a robotului în scena de operare, tratarea în 

timp real a unui volum mare de informaţii diverse, asigurarea independenţei energetice, 

coordonarea funcţională cu celelalte sisteme conexe în scopul realizării funcţiei propuse, etc.  

 Deoarece o autonomie relativ completă, comparabilă cu cea umană, rămâne încă un deziderat al 

roboticii, problemele enumerate sunt ponderate corespunzător clasei de aplicaţii la care trebuie să 

răspundă robotul. Alegerea unui optim între performanţe şi cost constituie şi pentru roboţii mobili 

factorul economic primordial al promovării lor în domenii diverse, cu importante beneficii 

materiale şi/sau sociale.  

 Lucrarea de faţă descrie de fapt o activitate practică de la orele de laborator pentru calificarea 

tehnician operator tehnică de calcul și se axează pe două părți: 
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 realizarea practică a robotului mobil, din punct de vedere mecanic și electric; 

 comportarea robotului mobil în spațiul de lucru (robot mobil autonom, capabil să ocolească 

obstacolele din raza lui de acțiune). 

   
Realizarea robotului mobil – descriere componente 

Partea mecanică 

A. Şasiul  

 Şasiul robotului mobil trebuie să fie dintr-un material rezistent, capabil să 

susţină toate piesele care urmează a fi montate pe acesta, dar, în acelaşi timp, 

trebuie să fie relativ uşor de prelucrat. Datorită aspectelor discutate mai sus, 

pentru şasiu am ales o placă din PVC. 

B. Motoarele  

Motoarele se împart în două categorii, şi anume:  

 motoare de curent continuu;  

 motoare de curent alternativ.  

Din aceste două variante am ales motoarele de curent continuu. 

C. Roţile  

 Pentru construcţia robotului am ales modelul cu trei roţi, două în partea 

posterioară şi una în partea anterioară. Dimensiunea roţilor este aleasă în funcţie de 

garda la sol dorită, de dimensiunea motoarelor şi cea a robotului. Având în vedere 

că se va rula pe un sol lin, am optat pentru o pereche de roţi cu diametru de 7 cm. 

Roţile sunt conectate direct pe axul motoarelor. Pentru aceasta am folosit 2 discuri 

de conectare roată din componenţa pachetului de la motor. 

D. Acumulatorii  

 Pentru a se putea deplasa, robotul are nevoie de energie electrică. Aceasta energie se poate 

obţine prin intermediul reţelei de electricitate naţională sau a acumulatorilor. În cazul folosirii 

acumulatorilor nu mai apar probleme cum ar fi mobilitatea sau rămânerea fără curent a reţelei, însă 

autonomia sa este mică.  

 Pentru robotul mobil am ales varianta bateriilor alkaline deoarece conferă o mobilitate ridicată 

la un preţ accesibil. 

        
             Baterii alkaline de 1,5 şi 9 V              Cutie 4 baterii AA. 

Partea electronică  

 Partea electronică are rolul de a comanda motoarele robotului mobil pentru ca el să se poată 

deplasa si sa ocolească obstacolele. Partea electronică cuprinde următoarele componente:  
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 placa Arduino Uno V3  

 un driver de motoare L298  

 un un senzor de distanta Sharp digital;  

 un buton reset;  

A. Placa Arduino Uno V3  

 Arduino UNO este o platforma de procesare open-source, bazată pe software și hardware 

flexibil și simplu de folosit. Constă într-o platformă de mici dimensiuni (6.8 cm / 5.3 cm – în cea 

mai des întâlnită variantă) construită în jurul unui procesor de semnal și este capabilă de a prelua 

date din mediul înconjurător printr-o serie de senzori și de a efectua acțiuni asupra mediului prin 

intermediul luminilor, motoarelor, servomotoare, si alte tipuri de dispozitive mecanice. 

 
Placa Arduino UNO

2
 

B. Driver de motoare L298  

 Driver-ul de motoare L298 este utilizat pentru controlul motoarelor de curent continuu folosind 

Arduino. Arduino este capabil sa scoată pe porturile lui o putere foarte mica, total insuficientă 

pentru a învârti un motor. Daca vom conecta un motor electric direct la un port Arduino, cel mai 

probabil vom obține arderea procesorului din placa Arduino.  

 Ca să nu se întâmple acest lucru, avem nevoie de un amplificator de putere, care să ia putere din 

sursa de alimentare (baterie, de exemplu), și să o transmită motoarelor așa cum îi comandă Arduino. 

Acest amplificator poarta numele generic de „driver de motoare". Driver-ul se conectează la 

platforma Arduino folosind 4 pini digitali (3, 5, 6 si 9) prin înfigere directă în pinii plăcii Arduino.  

   
                          Driverul de motoare                                                Conexiunea Arduino - driver de motoare

3
 

 

                                                           
2 https://ftp.utcluj.ro/pub/users/peculea/CAN/Laboratoare/Introducere%20Arduino/Introducere%20Arduino.pdf 
3 http://users.utcluj.ro/~rdanescu/pmp-lab09.pdf 
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Controlul minirobotului mobil  

 Algoritmul de control. După verificarea funcţionării motoarelor se trece la încărcarea 

programului robotului mobil. Acesta trebuie să ajute robotul să se deplaseze prin control bluetooth. 

      
 Partea software a acestui proiect constă în două aplicații, una creată pentru dispozitivele mobile 

ce rulează sistemul de operare Android, și una creată pentru Arduino. Cele doua aplicații pot 

comunica între ele wireless prin Bluetooth. Programul scris pentru dispozitivele mobile are rolul de 

a crea o interfața cu utilizatorul, de a oferi un mod de control asupra robotului. Pe placa de 

dezvoltare Android se afla un program scris in limbajul nativ Android. Acesta are rolul de prelucra 

informațiile preluate de la senzori si de la modulul Bluetooth, si să comande mișcarea robotului. 

Mod funcționare 

 se instalează pe telefonul mobil o aplicație care face legătura prin Bluetooth cu robotul 

mobil (ex. Joystick Commender); 

 se conectează cele 2 dispozitive, prin comanda Connect; 

 cu aplicația de pe telefon se rulează robotul: înainte, înapoi, stânga dreapta sau rotire în cerc; 

Exemple din codul sursa 

Oprirea robotului: 

} else if (joyX == 0 && joyY == 0) { 

    //oprire viteza motor1; 

    //stopmotor; 

    //oprire viteza motor2; 

    //stopmotor; 

    go(0,0); //mergi in punctul de coordonate 0,0 

    Serial.println("stop"); 

Deplasare la stânga a robotului: 

if (joyX < -90) { 

    //motor1 viteza înapoi; 

    //stopmotor; 

    //motor2 viteza înapoi 

    //stopmotor 

    go(-SPEEDLEFT,SPEEDRIGHT);//motor stânga în sens invers, motor dreapta sens direct  

    Serial.println("stanga"); //afișează  “stânga” 

Deplasare la dreapta a robotului 

  if (joyX >= 90) { 

    //oprim motorul1 și motorul2  

go(SPEEDLEFT,-SPEEDRIGHT); //motor stanga deplasare în sens direct iar motor dreapta în sens             

//invers 

Serial.println("dreapta"); //afișeaza dreapta 

Deplasare înapoi a robotului: 

if (joyY < -90) { 

     //oprim cele 2 motoare 
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    go(-SPEEDLEFT,-SPEEDRIGHT); //deplasare motor stanga și motor dreapta înapoi 

    Serial.println("inapoi"); 

Deplasare înainte a robotului: 

  if (joyY >= 90) { 

    //porneste motor1; 

    //stop motor; 

    //porneste motor 2 în sens invers; 

    //oprire motor; 

    go(SPEEDLEFT,SPEEDRIGHT);  //motor stânga și motor dreapta se deplasează în același sens 

    Serial.println("inainte"); //pt. deplasare înainte 

Produs final 

    
Concluzie 

 În proiectarea robotului am optat pentru o soluție cu două roţi motrico-directoare, deoarece 

prezintă avantaje economice şi permit realizarea unui program simplu şi eficient.  

 A treia roată asigură echilibrul robotului şi îi permite acestuia să se deplaseze în direcţia impusă 

de microcontroler, fără a se împotrivi direcţiei respective. Există situaţii în care o roată clasică 

prevăzută cu axă de pivotare ar opune o oarecare rezistenţă până să se poziţioneze pe direcţia 

impusă de roţile spate.  

 Având în vedere viteza de deplasare a robotului mobil, care este una relativ redusă, modelul cu 

trei roţi este o soluţie avantajoasă deoarece este simplă şi eficientă.  

 Robotul prezentat poate constitui bazele realizării unui alt robot mobil, care să fie proiectat 

pentru alte sarcini, eventual împreună cu cea a deplasării într-un mediu nestructurat. 

 

Bibliografie  

1. Mircea Niţulescu, Sisteme robotice cu capacitate de navigaţie, Editura Universitaria 

Craiova, Seria Mecatronică;  

2. Mircea Niţulescu, Roboţi Mobili, Editura Sitech, Craiova;  

3. www.voti.nl;  

4. www.atmel.com;  

5. www.alldatasheets.com 

6. www.turck.ro;  

7. Catalog compact-senzori, Turck;  

8. www.bannerengineering.com;  

9. Catalog produse, Banner;  

10. www.robofun.ro 

 

 

 

 



 

 

47 

Aspecte privind proiectarea didactică utilizând Modelul Addie  

(Analizează, Crează, Dezvoltă, Implementează, Evaluează) și Flipped Classroom 

(Clasa Inversată) 

Ioan Porof, Liceul cu Program Sportiv, Iași 

 

Modelul ADDIE [5], [10], [12], [13], [18] este un model de proiectare didactică (design online) 

care se bazează pe 5 principii: analyze, design, develop, implement, evaluate (analizează, creează, 

dezvoltă, implementează, evaluează) având în vedere nivelul clasei, numărul de ore, obiective/ 

competențe, resurse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În funcție de tipul de învățare (online, face to face, sincron/ asincron, frontal/ grupe/  individual) 

profesorul are roluri diferite în cadrul lecției care este un mix echilibrat al celor 6 tipuri  de învățare: 

achiziție, investigație, discuție, colaborare, practică, producție. Există numeroase  resurse online 

[11], [13], [18] care permit proiectarea activităților didactice pe baza acestor principii. 

 Învățarea răsturnată (Flipped Learning) [4], [7], [8], [9], [10], [14], [15], [16], [17], [19] este o 

abordare pedagogică în care instruirea directă se mută din spațiul de învățare în grup către spațiul de 

învățare individual, iar spațiul de grup care rezultă (clasa) este transformat într-un mediu de învățare  

dinamic, interactiv unde educatorul ghidează elevii pe măsură ce ei aplică conceptele și se 

angajează  creativ cu subiectul materiei. O sală de clasă răsturnată este o strategie de instruire și un 

tip de  învățare mixtă, care își propune să crească angajamentul și învățarea elevilor, făcându-i pe 

elevi să citească la domiciliu și să lucreze la rezolvarea problemelor în timpul cursului.  

 Clasa răsturnată [15], [17], [18] poate, dar nu este 

neapărat necesar să conducă la învățarea  răsturnată. Mulți 

dintre profesori au aplicat ideea răsturnării unei clase, 

punând elevii  să citească texte în afara clasei, să privească 

filme video suplimentar sau să rezolve probleme în plus. 

Pentru a angaja elevii în învățarea răsturnată trebuie să se 

încorporeze în practică următorii 4  piloni: F – Mediu 

Flexibil (Flexible Environment), L – Cultura învățării 

(Learning culture), I – Conținut intențional (Intentional 
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content), P – Educator profesionist (Proffesional educator).Taxonomia lui Bloom [1], [16] pentru 

domeniul cognitiv al învățării este inversată:  

 Există metode diferite de abordare [2], [3], [18]: clasa standard inversată, orientată spre  

discuții, orientată spre demonstrație, metoda grupului, înlocuirea profesorului. 

 Avantajele metodei [2], [6], [19]: amestec de predare directă cu învățarea de tip  constructivist, 

mijloc de creștere a interacțiunii dintre elevi și profesor, modalitate prin care elevii își  asumă 

responsabilitatea pentru propria lor învățare, toți elevii sunt implicați în procesul de învățare,  

conținutul informațiilor este arhivat și poate fi revizuit. 

 Dezavantaje [2], [6], [19]: nu toți elevii au calculatoare sau acces la internet/aplicații, sunt  

părinți care nu sunt de acord cu utilizarea mult timp a calculatorului și a internetului, lipsa  

interesului/ motivației pentru rezolvarea temelor, lipsa unor strategii de evaluare pentru aceasta  

metodă, timpul mare pentru pregătirea lecției, rezistența cadrelor didactice la metodă. 

 

MODELE PROIECT: 

 

PROIECT DIDACTIC – TIC  

Learning Design:  

Context:  

Topic: Componentele calculatorului  

Total learning time: 2 ore  

Designed learning time:  

Size of class:  

Description:  

 Planul de învățare este destinat elevilor din 

clasa a V-a  

 Elevii sunt deja capabili să utilizeze aplicația Classroom și Jamboard, să caute informații pe  

internet și să salveze imagini  

Aims:  

 

PROIECT DIDACTIC – TIC  

Learning Design:  

Context:  

Topic: Componentele calculatorului  

Total learning time: 2 ore  

Designed learning time:  

Size of class:  

Description:  

 Planul de învățare este destinat elevilor din clasa a V-a  

 Elevii sunt deja capabili să utilizeze aplicația Classroom și Jamboard, să caute informații pe  

internet și să salveze imagini  

Aims:  

 Elevii vor realiza un document Jamboard pe baza unui proiect/cerințe  

Outcomes:  

 Elevii vor învăța despre componentele calculatorului, clasificarea acestora și vor realiza un  

document Jamboard prin colaborare 
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 Abilități psihomotorii: elevii vor comunica și coopera pentru a oferi cunoștințele și 

abilitățile, creativitatea în realizarea proiectului sau dezvoltarea temei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT DIDACTIC – Informatică  

Learning Design:   

Context:  

Topic: Desenarea formelor geometrice cu Scratch/ www.code.org 

Total learning time: 2 ore  

Designed learning time:  

Size of class:   

Description:   

 Planul de învățare este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 12-15 ani  

 Elevii sunt deja capabili să explice ce este o problemă, ce este un algoritm și un program 

 Elevii sunt deja capabili să utilizeze aplicația Scratch/ portalul www.studio.code.org și au  

cunoștințe despre formele geometrice  

Aims:  

 Rezolvă o problemă de matematică dată prin scrierea codului  

Outcomes:  

 Utilizează un limbaj de programare  

 Proiectează forme geometrice folosind diferite instrucțiuni  

 Pot îmbunătăți și extinde programul generat  

 Pot folosi blocul „repetare” și înțelege structura repetitivă  

 Abilități psihomotorii: elevii vor comunica, coopera și vor fi creativi în realizarea unui  

proiect. 
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Concluzii  

 educația în perioada de pandemie (online, face to face, hibrid) generează o relaţie complexă  

dintre curriculum, proiectare şi evaluare și este evident că școala viitorului trebuie să țină  

cont de aspectele sociale ale timpului respectiv  

 ideea de bază a tehnologiei didactice „flipped classroom” (clasa inversată) constă în faptul 

că  elevilor li se propune să ia cunoștință cu materialele lecției din timp, studiul independent 

și  apoi utilizarea acestora creativ în timpul și după lecție  

 această formă de organizare a lecției oferă posibilitatea stimulării și orientării elevilor spre  

activitatea participativă reală, asumată  
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Learning Designer - Plan de lecție „Funcții predefinite Excel” 

Daniela Lupuleasa, Colegiul Economic Administrativ, Iași 

 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/ 

 
Start 

 
Proiectăm un plan de lecție apăsând pe butonul Go to the Designer sau Designer 

 
 Pentru a proiecta un plan de lecție nou, se apasă butonul New Design și se șterge planul de 

lecție creat anterior. Se completează secțiunea introductivă: nume, subiect, reperele temporale 

(durata lecției – durata efectivă și planificată), numărul de elevi, descrierea lecției, tipul lecției, 

scopul lecției și obiectivele, conform taxonomiei lui Bloom. Lecția poate fi structurată astfel încât 

să existe activități de pregătire, desfășurate de elevi online, apoi lecția Face to Face, în sala de clasă, 

urmată de rezolvarea temei pentru acasă și consolidarea cunoștințelor acumulate. 
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 Pentru a salva, se apasă butonul Export this design, atât în format word cât și LDJ (Learning 

Designer Javascript). Formatul LDJ poate fi importat pe site. Toate planurile de lecție se salvează în 

secțiunea Personal space/My designs. 

 Site-ul permite proiectarea diferitelor tipuri de activități: achiziție de cunoștințe (Read, Watch, 

Listen), aplicații practice (Practice), colaborare (Collaborate), discuții (Discuss), investigație 

(Investigate) și realizarea unor produse finale (Produce). 

 Planul de lecție este însoțit de diagrama de structură radială a timpului alocat diferitelor tipuri de 

activități, precum și de analiza experienței de învățare a elevilor în ceea ce privește raportul Face to 

face/Online sau În prezența profesorului/În absența profesorului sau Sincron/Asincron, precum și 

forma de organizare a activității didactice. 
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LUCRĂRI RELIGIE 

Instumente digitale aplicate la Ora de Religie 

Andrada-Cristina Rusu, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași 

 

 Contextul pandemic a avut un impact major și un rol motivațional în ceea ce privește formarea 

profesională a cadrelor didactice. Astfel, dascălii au fost nevoiți să adapteze stilul de predare al lor 

și stilul de învățare al elevilor la cerințele impuse de situația epidemiologică conturată pe teritoriul 

României pentru a putea păstra firul activităților deosebite desfășurate în sala de clasă care se 

cereau a fi transpuse, într-un ritm alert și într-un mod necunoscut, în mediul online. 

 Un real sprijn pentru profesori, dar și pentru elevi, a constat platforma educația continuă
4
 care 

propune diferite resurse educaționale specifice disciplinelor de învățământ. În ceeea ce privește 

disciplina Religie s-a creat un inventar de resurse online
5
 organizat sistematc, pe cele trei nivele de 

învățământ: primar, gimnazial și liceal, putând fi accesat facil, mai ales că fiecare resursă online are 

o scurtă descriere oferind detalii despre: cult, tipul și titlul lecției. 

 Acestei inițiative ce aparține Ministerului Educației și Cercetării s-a alăturat și Inspectoratul 

Județean Iași care propune profesorilor ieșeni, și nu numai, o serie de resurse educaționale deschise
6
 

foarte atractive pentru elevi. Astfel, reprezentativ pentru Ora de Religie este ghidul Itinerar prin 

religiile lumii
7
 specific nivelului liceal. Acest ghid prezintă, într-o formă elaborată și complexă, 

marile religii ale lumii, respectând următoarea structură: „(...) în Introducere sunt prezentate sursele 

cunoașterii fiecărei religii, particularităţile și încadrarea istorico-geografică a acesteia. La rubrica 

Știaţi că… veţi descoperi informaţii relevante și, chiar, inedite; la Momentul de reflecţie sunteţi 

invitaţi să faceţi analogii cu Creștinismul, identificând similitudini, iar Link-urile recomandate pot 

reprezenta oportunităţi de cercetare pentru cei interesaţi”
8
. 

 Printre alte resurse educaționale deschise recomandate de Inspectoratul Școlar Județean Iași care 

pot fi utillizate și în cadrul Orei de Religie se pot preciza resursele online create de echipele de 

lucru formate din cadrele didactice care predau disciplinele școlare incluse, alături de Religie, în 

aria curriculară „Om și societate”. Astfel, amintim ghidurile specifice disciplinelor Istorie intitulat 

„Călătorim de acasă. Repere istorice și culturale”
9
, respectiv Geografie denumit: „Geografia de 

acasă”
10

. Cele două ghiduri răspund pozitiv invitației de a iniția un dialog interdisciplinar, de a 

răspunde curiozităților elevilor, și, implicit, de a crea un mediu interesant și atractiv dezvoltării 

procesului instructiv-educativ.  

 Platforma online „Red-religie”
11

 reprezintă un ghid metodic pentru profesorii care predau 

disciplina Religie datorită conținutului bogat de resurse online propuse pentru a putea fi utilizate în 

sala de clasă. Astfel, conținuturile învățării specifice celor trei nivele de învățământ, primar 

gimnazial și liceal, sunt însoțite de „scenariul didactic”, „exerciții de consolidare” și „resurse 

didactice suplimentare”. Aplicațiile online propuse spre rezolvare sunt foarte atractive pentru elevi 

și, în același timp, îi ajută șă-L descopere pe Dumnezeu, să-L iubească și să contureze o relație de 

pace, bucurie și ajutor reciproc cu semenii lor. De asemenea, considerăm că de o importanță majoră 

                                                           
4https://educatiacontinua.edu.ro/ 
5https://educatiacontinua.edu.ro/upload/1604169563_Inventar%20de%20resurse%20online_RELIGIE.pdf 
6http://www.isjiasi.ro/index.php/curriculum-si-inspectie-scolara/resurse-educationale-deschise-isj-iasi 
7http://www.isjiasi.ro/documente/RED/religie/Ghid%20religie.pdf 
8Prof.Dr.Denisia Elena Mănoiu, inspector școlar Religie, Argument în Itinierar prin religiile lumii. Sinteze metodice pentru școala 

online, vol. coordonat de prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, prof. Mihalea Mariana Țura, prof. dr. Denisia Elena Mănoiu, 

Editura Spiru Haret, Casa Corpului Didactic Iași, 2020, p. 5. 
9http://www.isjiasi.ro/documente/socio%20umane/GHID_CĂLĂTORIM_DE_ACASĂ.pdf 
10http://www.isjiasi.ro/documente/geografie/Geografia%20de%20acasa.pdf 
11https://red-religie.ro/red/ 
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sunt scenariile didactice scrise de către profesorii din echipa de lucru a acestui proiect care au 

experieță profesorională și formare didactică inedite bazate pe dragostea lor față de elevii pe care îi 

îndrumă și pe dăruirea de sine față de profesia aleasă dovedite prin cultivarea talanților primți 

împlinind astfel misiunea dăruită lor de către Dumnezeu.  

 Pentru profesorii aflați în primul an de activitate sau pentru profesorii care doresc să-și susțină 

inspecțiile la clasă în vederea obținerii gradelor didactice sau pentru dascălii care doresc să 

progreseze din punct de vedere profesional aceste scenarii didactice reprezintă un adevărat reper și 

ghid metodic.  

 Alte aplicații online propuse pentru a putea fi utilizate în timpul Orei de Religie se regăsesc pe 

platforma e-learning a profesorilor de Religie „e-religie”
12

. Aceasta contribuie la formarea 

duhovnicească a elevilor, dar și a profesorilor, prin intermediul rubricilor Sinaxar, Biblioteca online 

și Videotecă. Cea de-a doua rubrică menționată, Biblioteca online, cuprinde în format pdf nu doar 

acatiste și cărți de spiritualitate, ci și cărți pentru elevi ce pot fi utilizate în diferite momente ale 

lecției, dar și în timpul liber, acasă, împreună cu prietenii și familia. Spre exemplu, pot fi accesate 

online, în format pdf, cărți scrise de doamna Ani-Eliza Busuioc dintre care amintim: „Năpârstoc, 

hai la joc !” și „Ne jucăm și despre Dumnezeu aflăm”. Cele două cărți menționate reprezintă 

culegeri de jocuri și activități care vor fi îndrăgite, în mod deosebit, de elevii claselor primare.  

 De asemenea, aceste jocuri și activități vor putea fi proiectate în sala de clasă sau vor putea fi 

transformate în aplicații online de către profesor cu ajutorul resursei wordwall
13

 care propune spre 

creare activități de tipul „roata aleatorie”, „chestionar-concurs”, „anagrame” „adevărat sau fals”, 

„potrivește” și altele.  Ultima rubrică pe care am specificat-o anterior intitulată „Videotecă” 

propune spre vizionare filmulețe din seria „Trei minunte de ora de Religie” ce pot fi descărcate în 

format mp4 sau vizionate direct pe paginile de youtube ale emisiunii TVR „Universul credinței”
14

, 

televiziunii Patriarhiei Române Trinitas
15

 sau a profesorilor inițiatori și coordonatori ai acestui 

minunat și rodnic proiect de care se bucură atât cei mici, cât și adulții.  

 Alături de aplicațiile online create de profesorii din echipelor de lucru ale platformelor 

educaționale precizate, profesorii de Religie pot propune elevilor activități online create de ei înșiși 

pe care le pot folosi în diferite momente ale lecției. Spre exemplu, în momentele de verificare, 

fixare sau evaluare a cunoștințelor se pot crea activități de tipul celor precizate cu ajutorul aplicației 

wordwall sau se poate crea un menti quiz, varianta standard, joc-concurs alcătuit din cinci itemi cu 

alegere duală sau multiplă, fiecare întrebare având un timp dat de răspuns. Un aspect care oferă un 

grad mai înalt de atractivitate pentru elevi este asocierea fiecărui prenume cu o pictogramă aleasă de 

aplicație. Cu ajutorul aplicației mentimeter se pot crea și activități de tipul„wordcloud”, de clasare a 

unor evenimente sau de exprimare a unei opinii cu privire la o situație dată.  

 Un instrument de evaluare foarte îndrăgit de către elevi este testul KAHOOT care presupune, de 

asemenea, crearea unor întrebări cu alegere multiplă, duală sau de tip eseu, iar fiecărei întrebări îi 

este atribuit un timp de răspuns. Un aspect prin care se deosebește aplicația Kahoot de Menti quiz 

este faptul că odată ce toți jucătorii au răspuns este afișată îndată următoarea întrebare; aplicația 

Menti „cultivă” răbdarea participanților prin așteparea ca timpul setat pentru întrebarea curentă să 

se încheie pentru ca ei să poată răspundă la următoarea întrebare.  

 O aplicație asemănătoare aplicației Kahoot
16

 este aplicația Gimkit
17

, cu deosebirea că timpul 

                                                           
12https://e-religie.ro/ 
13https://wordwall.net/ 
14https://www.youtube.com/playlist?list=PLHbygHpC9wF-m1wXHx7cWFPRdu8SfF-tD 
15https://www.youtube.com/playlist?list=PLx_GBNs8AYzqmUaf0BfEUow63cVRPZN7m 
16https://kahoot.com/ 
17https://www.gimkit.com/ 
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setat include toate întrebările ceea ce presupune ipoteza conform căreia atât întrebările, cât și 

răspunsurile să se repete. De asemenea, trebuie menționat faptul că întrebările și răspunsurile sunt 

afișate doar pe ecranul telefonului participanților, iar pe ecranul partajat de profesor se pot observa 

clasamentul în timp real și finaliștii. Din experința utilizării celor trei aplicații online (Menti quiz, 

Kahoot și Menti) am observat că elevii preferă Kahoot și Menti quiz.  

 O altă aplicație online care este îndrăgită de elevi este Padlet
18

 care presupune crearea unui 

panou ce poate fi de mai multe tipuri și care poate fi personalizat prin încărcarea imaginilor și 

folosirea diferitelor stiluri. Din păcate se pot crea cinci activități în mod gratuit, fapt care presupune 

o bună chivernisire a acestora din partea profesorului. Această aplicație poate fi folosită în 

momentele de fixare și sistematizare a cunoștințelor sau de evaluare.  

 Considerăm că aplicația coggle
19

 poate fi utilizată pentru lecțiile de recapitulare și consolidare 

sau de evaluare a cunoștințelor. Aceasta presupune lucrul în echipe în același timp, încărcarea de 

imagini, link-uri și diferite fonturi. Astfel, elevilor se pot dezvolta abilitățile digitale. La finalul 

acestei activități, harta tematică realizată poate fi salvată în diferite formate, printre care pdf și png. 

Această aplicație vine în sprijinul elevilor care au memorie vizuală dezvoltată. 

 În momentul de comunicare și transmitere de noi cunoștințe se pot folosi manualele digitale, iar 

ulterior aplicația Google Jamboard pentru schița lecției.  

 În concluzie, considerăm că este necesară o diversificare a aplicațiilor online folosite în sala de 

clasă pentru a evita apariția monotoniei și a rutinei. De asemenea, este indicat ca profesorul să fie 

într-o periodică căutare a aplicațiilor online care să cultive dragostea sa pentru catedră și, implicit, 

bucuria participării a elevilor săi la Ora de Religie. 
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Filmul religios ca mijloc de dezvoltare a gândirii creative 

Cristina Bodoașcă, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir ", Iași 

 

 Orele de Religie au drept scop ancorarea elevilor în veșnicie, pregătirea lor pentru comuniunea 

permanentă cu Dumnezeu, sensibilizarea lor cu privire la tot felul de suferințe, care sunt inevitabile 

în viață. 

 La Religie ei învață să aibă o gândire liberă, lipsită de constrângere, într-un climat prietenos. 

Tonul calm poate oferi un grad de receptivitate ridicat al informațiilor transmise. Bucuria de a trăi 

credința poate fi transmisă elevilor numai printr-un limbaj paraverbal echilibrat. 

 Sala de clasă devine un loc de întâlnire a elevilor cu Dumnezeu prin rugăciunile rostite la 

începutul și sfârșitul orelor. Prin folosirea mijloacelor moderne de predare-învățare: calculator, 

video-proiector, internet, acest spațiu devine un „laborator” de stimulare a gândirii interactive, a 

cunoașterii interdisciplinare. Ea devine un loc al unității dintre toți elevii clasei, dar  și un loc al 

generării de idei creative, interes, curiozitate care să se manifeste și în afara sălii de clasă. 

 Elevilor le sunt transmise informațiile necesare prin intermediul celor mai diverse metode, în 

așa fel încât ei să asocieze ora de Religie cu frumosul, armonia și cu firescul lucrurilor. 

 Ca mijloc de formare a sufletului se poate folosi chiar şi forma de artă modernă a filmului. Sunt 

multe filme care arată, fie patimile oamenilor, fie diferite virtuţi creştine. Ele pot învăța cum să 

trăieşti o viaţă creştină obişnuită, cum să tratezi diferite patimi care apar. Prezentarea nu este la un 

nivel duhovnicesc, dar arătându-se comportarea în viaţă, şi având o bază creştină a înţelegerii vieţii, 

aceste filme sunt foarte folositoare. 

 Unul dintre mijloacele de învățământ dinamic este filmul religios, ca sursă de trăire și nu doar 

un izvor de informație. La lecțiile desfășurate on-line se trimite link-ul elevilor sau de  pe platforma 

utilizată se accesează share - screen. În cazul în care, tema filmului este de interes pentru elev, 

randamentul învățării este mai mare. Filmele sunt un mijloc educațional, care-i mobilizează pe elevi 

la anticipare și dialog. Gândirea critică și prospectivă se vor dezvolta, cu precădere, prin întrebări cu 

un caracter anticipativ adresate elevilor, în timpul vizionării filmului. Se urmărește dezvoltarea 

inteligenţei emoţionale a copiilor, prin înțelegerea emoţiilor personajelor şi a abilităţilor pentru 

analiză a experienţelor  acestora.  

 Elevii pot să cunoască mai bine personajele, să-și formeze o imagine mai clară despre acestea, 

să descopere gândurile și sentimentele de care au fost animate, de ce au acționat într-un mod sau 

altul. Ei își pot forma astfel exemple și modele demne de urmat, mai ales din filmele despre viețile, 

minunile și învățăturile Sfinților. Pe acest fond de înțelegere profundă a vieții, elevii pot fi încurajați 

să-și expună impresiile și sentimentele într-o compunere sau eseu.  

 Empatizând cu personajele, filmul poate avea un impact educațional pentru elevi, cu efect 

pozitiv asupra modului de relaționare cu ceilalți. 

Filmul poate fi utilizat în educație la nivelul celor trei laturi ale procesului educațional: predare, 

învățare, evaluare, cât și în procesul consilierii carierei și dezvoltării personale. Acesta poate fi 

folosit în predare pentru a stimula și încuraja implicarea educabililor, pentru a promova gândirea 

critică și abilitățile de analiză, pentru a ajuta la memorarea noilor cunoștințe.  

Etapele de lucru 

1. Se va alege un film (artistic, documentar) a cărui temă trebuie să fie corelată cu obiectivele 

activității și a cărui durata se va încadra în scenariul activității (curriculară sau extracurriculară); 

 

2.Se vor stabili punctele / momentele în care se va opri vizionarea filmului (pentru discuţii). 
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Punctele / momentele trebuie să fie relevante (se recomandă ca opririle să se facă la momentele în 

care elevii pot primi un imbold pentru a gândi profund şi de a anticipa ce se va întâmpla în 

continuarea filmului). 

 

3. Se vor decide / formula întrebările care vor fi adresate elevilor înainte de a viziona filmul şi în 

timpul opririlor. Întrebările ce urmează după vizionarea filmului pot fi de tipul: Care sunt lucrurile 

esențiale care s-au petrecut? Ce ați trăit vizionând acest material? Ce experiențe personale vă  

evocă acest film? Concepțiile voastre despre viață corespund cu valorile personajelor din 

materialul vizionat? Ce putem învăța de la personajele filmului? Ce relevanță are pentru fiecare 

tocmai ceea ce tocmai am vizionat? Ați avut experiențe asemănătoare? Cum puteți  folosi 

informația descoperită în viața personală sau în relațiile cu ceilalți? 

 

4.Se va oferi un timp scurt, precizar de la început, pentru reflecție în legătură cu materialul vizionat. 

 

5.Se va dezvolta o activitate de învățare activă în cadrul căreia participanții vor interacționa unii cu 

alții, vor răspunde la întrebări și dezbate probleme și concepte prezentate în film. 

 

6.Se va structura o discuție în jurul acestor întrebări-problematici în micro-grupuri sau cu toată 

clasa. 

 

Temele de reflecție propuse elevilor se pot concretiza într-o compunere la clasele de gimnaziu sau 

într-un eseu la elevii de liceu. 
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Manualul digital şi importanţa lui pentru implementarea educaţiei digitale la disciplina 

religie 

Alin Gabriel Amîrzoaei, Şcoala Gimnazială Hărmăneştii -Vechi 

 

 Un conţinut pentru implementarea educaţiei digitale poate fi Manualul digital. Acest produs 

digitalizat poate fi utilizat cu succes în procesul instructiv-educativ din mai multe considerente: de 

ordin practic, tematic şi curricular. În primul rând, consider că este mult mai uşor de accesat şi 

putem să-l avem tot timpul la îndemână. De asemenea, oricând şi oriunde ne putem reaminti unele 

cunoştinţe accesând informaţia în prealabil după orice dispozitiv ce poate să-l stocheze într-o bază 

de date. Mai putem avea şi posibilitatea de a compara datele şi informaţiile din mai multe edituri, 

dar şi posibilitatea de actualizare rapidă a informaţiilor în comparaţie cu manualul clasic, editat. 

Manualele digitale sunt o resursă educaţională modernă ca rezultat al imaginaţiei, iniţiativelor, 

experimentelor şi promovărilor, cercetării şi dezvoltării noilor tehnologii în educaţie, în procesele 

sistemului de învăţământ. De altfel, considerate din categoria instrumentelor de lucru suport pentru 

învăţare, acestea sunt reflexia unei concepţii a unui grup de lucru, situată necesar în prelungirea 

concepţiei curriculare în actualitate, exprimată prin documente de politici educaţionale şi prin 

documente curriculare. 

 În lume, astăzi, aceste resurse educaţionale în format digital şi-au făcut apariţia în foarte multe 

ţări dar şi la noi. Din punct de vedere tehnic, manualul digital este independent de platformele e-

Learning şi reprezintă un produs software (aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice 

tip de tehnologie (desktop, laptop, tableta, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser. 

 Din perspectiva relevanţei, acest suport digital este utilizat cu succes astăzi în şcoală, pentru că 

poate satisface unele cerinţe legate de diferenţierea pe niveluri de cunoştinţe, un surplus de 

informaţii necesare, transmise elevilor într-un timp limitat dar şi acurateţea cu care se pot clasifica 

unele informaţii centrate pe elev. 

 Suportul digital al informaţiei transmis prin conţinutul manualului trebuie să fie conform 

programei şcolare în vigoare, dar poate aduce un plus de informaţii şi clarificarea unor noţiuni prin 

extensii digitale fără a forţa pe toţi elevii dintr-o clasă să parcurgă aceeaşi informaţie. Un elev poate 

fi interesat numai de un anumit aspect al temei prezentate fără să parcurgă unele informaţii deja 

asimilate. În acelaşi timp, colegul său poate să acceseze alte criterii de selecţie ce-i facilitează 

înţelegerea şi asimilarea unor conţinuturi. Deci, în ceea ce priveşte acest criteriu calitativ al utilizării 

manualului digital putem spune că este oportun şi adecvat mediului şcolar actual. 

 Accesibilitatea este un alt criteriu pe care acest conţinut de tip e-learning îl întruneşte. Dă 

posibilitate utilizatorului să stabilească dacă suportul curricular se potriveşte cu nevoile lui şi îl 

ajută pe elev să devină conştient de achiziţiile pe care le realizează, de progresul în însuşirea 

materiei, să determine în fiecare moment stadiul în care se află în raport cu obiectivele învăţării. De 

asemenea, la disciplina Religie am observat că mai toate editurile care au promovat pe lângă 

manualele clasice şi suporturile digitale editate fie în mediul on line pe platforme educaţionale, fie 

pe CD-uri au ţinut cont de modul de structurare a fiecărei unităţi de conţinut, care este prezentat 

logic şi uşor de înţeles, iar instrucţiunile sunt clare facilitând nivelul de înţelegere şi ţinând cont de 

principiul particularităţilor de vârstă. 

 Validitatea este un alt aspect pe care manualul digital îl întruneşte într-o anumită măsură. Din 

punct de vedere tehnic/informatic, manualul digital este independent de platformele e-Learning şi 

reprezintă un produs software (aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de 

tehnologie (desktop, laptop, tabletă, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser, iar din 
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punct de vedere fizic există stocat pe un CD ce însoţeşte manualul tipărit. Din punct de vedere al 

conţinutului, manualul digital cuprinde integral conţinutul manualului tipărit (ce are reprezentări 

statice), având complementar (în locul ilustraţiilor, tabelelor, exerciţiilor, etc. de pe hârtie) elemente 

specifice precum: exerciţii interactive,  jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care, prin 

utilizare, aduc un plus de profit cognitiv.  

 Manualele  trebuie să îmbogăţească procesul de predare-învăţare-evaluare cu activităţi 

multimedia interactive, iar cel mai important element de noutate adus de manualele digitale este 

reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII) ce pot avea următoarele clase 

de complexitate şi care oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe 

întreaga durată de utilizare (atât individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat, interactiv, 

complex (aplicaţii software complexe). Astfel, prin manualul digital se atinge un nivel superior al 

procesului de predare-învăţare-evaluare prin atributul de imersiune (virtual reality şi augmented 

reality) pe care un eveniment de învăţare continuu (manual digital) îl conferă procesului didactic, 

faţă de un eveniment de tip discret (RLO, Reusable Learning Objects) şi faţă de experienţa 

acumulată de elevi sau cadrele didactice în utilizarea de software educaţional (lecţii interactive) prin 

laboratoarele virtuale pentru fizică, chimie, biologie, etc.  

 Manualul digital reprezintă o abordare nouă în implementarea componentei TIC în procesul de 

predare-învăţare-evaluare, şi de aceea nu este formatul PDF şi nici formatul static HTML al 

manualului tipărit. 

 În ceea ce priveşte atractivitatea manualului digital este foarte uşor de sesizat modul în care 

informaţiile ne sunt prezentate într-un mod mult mai prietenos, variat şi sensibil stimulând 

motivaţia pentru studiu prin bogate reprezentări grafice, explicaţii diversificate şi chiar unele 

materiale audio-video ce stimulează introspecţia şi gândirea creativă a elevului. Pentru disciplina 

religie exemplificăm cu platforma e-religie.ro unde manualul digital este însoţit de exerciţii 

interactive de tip e-learning, videoclipuri, prezentări de filmuleţe explicitare, hărţi interactive, etc.  

 Considerăm de un real folos şi oportună ideea implementării noilor tehnologii în sistemul 

educaţional actual pe motivul diversificării metodelor şi tehnicilor de lucru, pe care şcoala de azi le 

cere. Nevoia de colaborare şi interferenţa unor situaţii, care cer distanţarea socială impuse de noile 

reguli de comunicare la nivel instituţional din diferite motive, în principal cel al păstrării sănătăţii 

trupeşti, cere o reorientare a utilizării la clasă şi în mediul online a unor materiale didactice adaptate 

situaţiilor excepţionale. De aceea, manualul digital poate fi o soluţie fiabilă noilor condiţii impuse. 

Recomandăm tuturor profesorilor şi elevilor selectarea unor astfel de surse informative, bineînţeles 

după o expertiză de specialitatea şi, neapărat conformă regulilor impuse de Ministerul Educaţiei și 

Cercetării.  
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Spiritualitate și accente metodico-pedagogice în învățământul primar și gimnazial pentru 

comunitatea românească de pretutindeni, în contextul digitalizării 

Claudiu Costel Hâncu, Sergiu Constantin Tudose, Ana Maria Tănase, Lilioara Tudose  

Introducere 

 De-a lungul timpului au circulat mai multe teorii despre originea romilor, multe sub o aură 

mitică, de legendă, fără însă a putea fi demonstrate și științific. Astfel, din cauza aurei de mister 

atribuită de europeni au apărut teorii care susțin origini cât se poate de diverse și fanteziste: 

strămoșii romilor ar fi fost urmașii vechilor egipteni, sau descendenți ai personajului biblic Ham, 

unul din cei trei fii ai lui Noe (Facerea 5,32), sau chiar urmași ai atlanților (locuitori ai orașului 

pierdut Atlantida). Lista aceasta ar putea continua, însă majoritatea specialiștilor în istorie rromă 

sunt de acord asupra unui lucru: originea indiană incontestabilă a romilor. Aceste confirmări 

istorice asupra originii și spiritualității romilor, pot constitui repere, mai ales pentru noi, cadrele 

didactice, care funcționăm într-o școală incluzivă, cu elevi romi in proporție de peste 50%. 

Istoria marilor religii indiene cuprinde:Hinduismul, Brahmanismul, Jainismul șiBuddhismul. 

Hinduismul vedic (aprox. 1 800 – 800 î.Hr.) 

 În limba sanscrită Veda înseamnă „cunoaștere”, „înțelepciune”. Vedele sunt culegeri de texte 

sacre. Vedele au fost transmise, ca și celelalteculegeri religioase, pe cale orală, timp de mai multe 

secole. În religia indiană există un mare număr de zei. Zeii vedici se împart în două grupuri opuse și 

parțial ostile: asurii (duhurile bune) și devii(duhurile rele).  

Brahmanismul 

 Brahmanismul este o formă a religiei trăită de preoții hinduși (brahmanii), în care zeii vedici 

sunt adorați în continuare, în prim plan aflându-se ceitrei zei:Brahma, creatorul Universului;Vișnu, 

păstrătorul Universului;Shiva, distrugătorul Universului.Apar divinități feminine, credința în 

reîncarnare,Karma (prin comportarea sa omul își poate singur făuri soarta la viitoarea lui 

reîncarnare).Cultul religios poate fi practicat doar de către aristocrație, iar literatura religioasă crește 

în importanță.  

Jainismul  

 Jainismul a apărut în sec. VI î. Ch. și propovăduia învățătura potrivit căreia întreaga lume 

materială e un rău, iar omul trebuie să seelibereze de ea. Cerea un ascetism sever, unii dintre adepții 

săi refuzând să se îmbrace (călugării „îmbrăcați cu cer”) sau să omoare ori să mănâncevreun 

animal. Cu timpul au fost construite temple și sanctuare, unele dintre ele fiind săpate în 

stâncă.Rezumând, jainismul poate fi restrâns la învățătura celor trei Giuvaieruri: 

Primul Giuvaier: Dreapta credință– Jina a descoperit dreapta credință care duce la Adevărul 

Absolut.Al doilea Giuvaier: Dreapta cunoaștere – cuprindemai multe etape, doar cei care au 

devenit Jina pot atinge perfecțiunea.Al treilea giuvaier: Dreapta purtare – cuprinde cele cinci mari 

legăminte ale călugărilor (să nu ucizi, să nu minți, să nu furi, să nu ai relații sexuale, să nu aduni 

averi pe acest pământ) șicele cinci legăminte mici ale laicilor: să nu fii violent, să fii cinstit, să fii 

sincer, să fii fidel în căsnicie, să renunți la bogății efemere. 

Buddhismul  

 Buddhismul este o religie care apare în Indiaîn secolele al VI-lea – al V-lea î. Ch., fiind 

întemeiată de Buddha („Iluminatul”). Fiind o religie mai simplă, buddhismul s-a răspândit foarte 

mult. Acum încep să seconstruiască temple din dorința brahmanilor de aiînvinge pe buddhiști. 

Doctrina și cultul brahmanerau strict aristocratice,de aceea buddhismula cuprinsmajoritatea 

populației. Au apărut zeiimântuitori pământeni(Krișna și Rama).Religia buddhistă nua fost 

structurată șiscrisă, fiind transmisăpe cale orală de la Buddha către discipoliisăi.  
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Prezenţa rromilor în orientul apropiat şi în Imperiul Bizantin 

 Limba rromilor prezintă importante influențe din limbile altor popoare, fapt care i-aajutat pe 

lingviști să stabilească traseele migratorii ale acestora. Astfel, în estul ImperiuluiBizantin (Turcia de 

azi), s-a petrecut despărțirea lor în trei grupuri: ramura Lom sau de nordși-a continuat drumul spre 

nord - vest prin Caucaz și pe latura de nord - vest a Mării Negre;ramura Dom sau de sud - vest, s-a 

îndreptat către Siria, Palestina, Egipt; ramura Rrom sau ceade vest, cea mai reprezentativă pentru 

rromii de azi, și-a continuat drumul în ImperiulBizantin, iar de aici către Europa Centrală și de Vest. 

 În Imperiul Bizantin rromii au primit denumirea de athinganoi, atribuită inițial uneisecte 

religioase atestate în zonă. Semnificația acestui cuvânt era de neatins. Prima informațiecare se 

referă, probabil, la strămoșii rromilor, provine dintr-un manuscris hagiograficdescoperit la 

Mănăstirea Iviron din Athos „Viața Sfântului Gheorghe”, un episcop deConstantinopolscris în 

intervalul anilor 1058 - 1068. Așadar, nu este vorba deSfântul Gheorghe martirizat de împăratul 

Dioclețian, la anul 303, ci de un monah.. 

 După un popas în Imperiul Bizantin, de câteva veacuri, rromii au trecut în PeninsulaBalcanică, 

probabil în contextul dezvoltării și expansiunii puterii otomane, mai ales dupădebarcarea turcilor la 

Gallipoli, martie 1354. Gallipoli devine cap de pod, pentru expansiuneaturcilor în Europa. În zece 

ani, mai multe așezări din Tracia bizantină au căzut în mâiniledinastiei Osman, inclusiv cetatea 

Adrianopole. Amintirea invaziei turcilor selgiucizi era poateîncă vie în memoria rromilor din 

Bizanț, fapt care determină o deplasare masivă a acestoracătre Dunăre, spre Europa Centrală. 

Prezența rromilor în Peninsula Balcanică este atestată dinperspectiva numelui și a ocupațiilor avute: 

1348 - țarul Ștefan Dușan legiferează dările înpotcoave pe care trebuia să le achite „cingarie”; 1368 

- la Zagreb sunt menționați „țiganii” - 1378 – sunt atestate, în Bulgaria, „bordeiele egiptenilor”. 

Termenii folosiți de popoarele cu care rromii au interacționat derivă din grecesculathinganos/ 

athinganoi - tsiganos (lb. greacă), Zigeuner (lb. germană), zingari (lb. italiană),tzigányok  (lb. 

maghiară), țigani/ ațigani (lb. română) etc. 

Aşezarea rromilor în spaţiul românescşi realităţi social - economice din epocă 

 Prima atestare documentară privind prezenţa rromilor în spaţiul românesc datează din1385, 

când domnitorul Țării românești, Dan I, dăruia Mănăstirii Tismana şi „40 de sălaşe deaţigani”. 

Posesiunile dăruite Mănăstirii Tismana aparţinuseră Mănăstirii Vodiţa, care, încontextul 

evenimentelor militare de la sfârşitul domniei lui Vladislav Vlaicu (1364 - 1377), afost închisă. 

Ulterior, informaţiile despre ţigani, în Ţara Românească, devin tot mainumeroase. Astfel, în anul 

1388, domnitorul Mircea cel Bătrân dăruia Mănăstirii Cozia, careera ctitoria sa, „300 de sălaşe de 

ţigani”. Din secolul al XV-lea, toate mănăstirile şi mariiboieri posedau robi rromi.  

 La est de Munții Carpați, în Moldova, o primă atestare documentară privind existențarromilor 

datează de la anul 1414, din vremea domnitorului Alexandru cel Bun, care dăruia treisate 

slujitorului său, Toader Pitic, pentru „credincioasa lui slujbă”. De remarcat faptul cătextul acestui 

document deși datează din anul 1414, el se referă la o situație anterioară - „undeau fost cneji Lie și 

Țigăneștii”. Același domnitor dăruia Mănăstirii Bistrița, în anul 1428, „31de sălașe de țigani și 12 

bordeie de tătari”. De asemenea, și în Moldova, informațiile privindrobi rromi ai mănăstirilor și ai 

boierilor se înmulțesc.În Transilvania, prima informație privind prezența rromilor provine dintr-o 

donație sauconfirmare făcută de domnitorul Mircea cel Bătrân către boierul Costea din Țara 

Făgărașului.Astfel, acesta avea în stăpânireși 17 țigani de cort. În cadrulrelațiilor politice și 

militaredintre Țara Românească adomnitorului Mircea cel Bătrânși Regatul Ungariei, condus 

deregele Sigismund deLuxembourg, confirmate printratatul de la Brașov, din anul1395, domnitorul 

românstăpânea cu titlu de feud ȚaraFăgărașului. Rromii au sosit înȚările Române nu într-unsingur 
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val, ci pe parcursul maimultor secole, determinați. probabil, și de evenimentele politice și militare 

din Peninsula Balcanică, în contextul invazieiturcilor otomani.  

Concluzii 

 Pentru a se putea integra mai ușor în spațiul european și a se putea bucura de anumite facilități, 

romii au îmbrățișat credința creștină. Totuși anumite automatisme (de ex. Credința în baht– norocul 

personificat al romilor) s-au perpetuat până astăzi, ele părând  a fi ecouri venite din negurile istorice 

ale originii indiene a romilor.  

 Peste acest strat și substrat de credințe si practici pline de superstiții s-a adăugat factorul creștin, 

care, totuși, nu a reușit să le dizolve în totalitate, deoarece țin de identitatea etnică și genetică a 

romilor. Este remarcabil faptul că, nicăieri în lume, unde sunt minorități rome, acestea nu au fost 

niciodată pe deplin asimilate, ele continuând să-și păstreze limba, obiceiurile și modul de viață. În 

acest sens, contextul digitalizării învățământului poate constitui un factor de coeziune între diferite 

culturi, dacă se vine în sprijinul familiilor cu evidente lipsuri de infrastructură tehnologică, sau 

poate constitui un motiv în plus de separare, inclusiv spirituală. 

 La Școala Gimnazială Zmeu, am încercat să răspundem prompt nevoilor tuturor copiilor, mai 

ales în această perioadă de grea încercare, dar ne-am confruntat cu probleme diverse, cea mai 

întâlnită fiind lipsa infrastructurii. Școala on-line a fost un „rău” necesar, o experiență care s-a 

dovedit a fi incapabilă să egaleze prezența fizică la ore, în ciuda faptului că fiecare cadru didactic a 

încercat, prin metode și practici atractive, să mențină viu interesul copiilor.  

 Totodată, elevii rromi ai Școlii Gimnaziale Zmeu, fac parte din neamul ursarilor – lăutari. 

Aceștia au un talent nativ într-ale dansului și a muzicii ,,după ureche,,. Avem înființată o trupă de 

dansuri tradiționale rrome, formată din zece băieți și zece fete, toți elevi ai școlii noastre. Trupa de 

Dansuri, a participat la nenumărate concursuri, serbări școlare, zile ale comunei. Printre care vom 

aminti: ,,Românii au talent,, , participarea la o emisiune a postului de televiziune Etno Tv, 

transmisia în direct a Trupei de Dansuri, la un alt post de televiziune Est Meridian Piatra – Neamț, 

etc. Elevii noștri nu se dezmint, și sunt foarte buni și la Olimpiadele Școlare, Județene, Naționale și 

Internaționale de Limba Și Literatura Rromani, unde am avut și Premiul III la Faza Internațională 

de Limba și Literatura Rromani. 

Nimic nu poate suplini accesul fizic la educație, în vederea unei dezvoltări complete și armonioase 

a elevilor: personală, emoțională, spirituală. 
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Metode reziliente folosite în cadrul orei de religie 

Silviu Ioan Bozariu, Școala Gimnazială  „Veniamin Costachi”, Sinești 

 

 Pentru noi toți, pandemia a testat rezistența noastră, capacitatea noastră de a face față 

turbulențelor. Pe această cale, apare, în atenția noastră, conceptul de reziliență. Reziliența reprezintă 

dorința de revenire, de recuperare, de trecere dintr-o perioadă de stres, într-o perioadă de readaptare 

la realitate. Face referire, în mod special, la capabililitatea de a rezista sau de a reveni repede din 

condiții dificile, recuperarea făcându-se în mod ușor și repede după o situație dificilă. 

 Contextul pandemic al ultimului an a condus la schimbarea cadrului educațional. Atât 

profesorii, cât și elevii și-au văzut reduse la minimum interacțiunile cu ceilalți, profesorii au 

regândit strategiile educaționale, au revăzut manualele de pedagogie, iar elevii au fost nevoiți să 

apeleze la mijloacele tehnice moderne pentru a ține pasul cu noile standarde educaționale.   

 În cele ce urmează, îmi propun, în câteva rânduri, să prezint modurile în care am pus în practică, 

în cadrul orei de religie, metode reziliente care au avut scopul de a facilita acomodarea 

(reacomodarea) elevilor în școală. 

Exercițiul 1 

 Activitatea este de intercunoaștere/autocunoaștere. Revederea după perioada online a însemnat 

și bucuria regăsirii cu ceilalți. Multitudinilor de întrebări, reacții și opinii a trebuit să le găsesc o 

direcție constructivă. Astfel, ca un răspuns la dorința elevilor de a povesti experiențele personale, 

le-am propus acestora, într-o primă întâlnire, să ne familiarizăm unii cu ceilalți, în felul acesta, 

redescoperind și abilitățile sociale. De asemenea, activitatea vine să testeze 

și atenția elevilor, pentru că, în măsura timpului disponibil, exercițiul poate 

testa capacitatea elevilor de a-i asculta pe ceilalți (exemplu: Cine a zis că 

are trei frați?).  

Fișă de lucru 

1. În partea centrală a siluetei primite notează numele si prenumele 

tău. 

2. Sub nume scrie calitatea ta dominantă. 

3. În zona capului notează o dorință pe care să ți-o îndeplinești anul 

acesta școlar. 

4. Pe brațul drept trece din câți membri e compusă familia ta. 

5. Pe brațul stâng notează ce vrei să fii când vei fi mare. 

6. Pe piciorul drept scrie un lucru care iți place sa îl faci. 

7. Pe piciorul stâng scrie un lucru care nu îți place să îl faci. 

8. Prezintă informațiile în fața celorlalți.  

Exercițiul 2 

 Perioada pandemică a presupus cultivarea și dezvoltarea virtuților. Una din virtuțile la care se 

face referire des este răbdarea. Pentru aprofundarea acestei virtuți, profesorul va propune elevilor un 

mic fragment din filmul Ce que le jour doit à la nuit (Ceea ce ziua datorează nopţii). 

 Secvența selectată ni-l prezintă pe personajul principal al filmului, Jonas, un algerian, care vine 

ca elev nou într-o școală franceză. Este primit cu ostilitate de către colegi, întrucât acţiunea filmului 

se petrece pe fondul războiului de independenţă al Algeriei, care dorea să se elibereze de sub 

dominaţia franceză. Jonas devine victima câtorva colegi. Pe considerente rasiale, aceștia îl jignesc și 

chiar îl violentează. A doua zi, Jonas, vine la şcoală plin de răni, iar învăţătorul îl întreabă ce a păţit. 

El răspunde că semnele se datorează unei căzături pe pietrele de lângă ţărm, însă învăţătorul nu îl 

https://www.cinemagia.ro/filme/ce-que-le-jour-doit-a-la-nuit-567909/
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crede şi îl lovește pentru a spune adevărul. Jonas refuză să-i numească pe cei care l-au lovit, dând 

dovadă de demnitate şi de o mare nobleţe sufletească şi, pentru acest motiv, devine prieten foarte 

bun cu cei ce l-au violentat. După vizionarea secvenței, profesorul va iniția o dezbatere - Are voie să 

prigonească un creştin pe cineva de altă religie? Elevii vor extrage, din secvența aceasta aspectele 

pozitive și negative, accentul punându-se pe virtutea răbdării și roadele acesteia în viețile noastre. 

Putem vorbi și de ascultare activă
20

, profesorul îndeplinind în această situație și rolul de sfătuitor, 

pentru că activitatea aceasta pune la îndemână un cadru propice abordărilor și metodelor menite să 

construiască încrederea elevilor de a-și rezolva probleme corect din punctul de vedere al moralei 

creștine.             

Pentru a oferi activității un caracter dinamic, se poate opta pentru o așezare pe grupe a clasei.

 Folosind metoda platoul cu idei, fiecare echipă va trebui să extragă aspectele pozitive și cele 

negative desprinse din secvență. Se rotește fișa și se face schimb de idei, centrul fișei reprezentând 

punctul de vedere comun. La final, liderul fiecărei echipe va trebui să înfățișeze concluziile grupei. 

Ulterior, acestea vor fi notate pe tablă.  

Exercițiul 3 

 Următoarea activitate se poate desfășura în cadrul orei de religie, ca activitate de tip 

problematizare. Pentru a oferi o notă interactivă orei, profesorul poate propune elevilor, în funcție 

de tema lecției, scurte exerciții în care să spună cuvinte care să nu conțină litera -a: ex. Ce calități 

trebuie să aibă un creștin?
21

  

Exercițiul 4  

Activitate de conștientizare
22

: 

 „Uneori, când oamenii au o părere proastă despre propria persoană – sau poate când refuză să-și 

asume responsabilitatea propriei vieți -, ei își aleg cunoștințe noi după exact aceeași tipologie care 

în trecut s-a dovedit că nu le aduce decât probleme”
23

.      

 Unul din cele mai mari daruri ale omului este capacitatea de a învăța. Modalitatea cea mai 

eficientă de a învăța este modelarea, metodă naturală de învățare a abilităților. În mod conștient sau 

inconștient, fiecare dintre noi dispunem de resurse sau competențe unice care pot fi folosite și de 

alți oameni. A avea în proximitatea noastră modele umane pozitive, presupune scoaterea la lumină a 

strategiilor folosite de aceștia și replicarea lor în viața noastră.   

 Exercițiul își propune dezvoltatea capacității de discernere a modelelor, analizarea experienței 

proprii, ulterior trecându-se la aplicarea și ajustarea strategiilor împrumutate: 

PERSOANA 1 

Conștient 

Grijuliu 

Manierat 

Creativ 

Atent 

Autentic 

Influent 

PERSOANA 2 

Supus 

Stresat 

Fățarnic 

Fricos 

Dezinteresat 

Nepoliticos 

Disprețuitor 

 Pe care dintre cele două persoane descrise mai sus o preferi? 

                                                           
20 Thomas Gordon; Noel Burch, Profesorul eficient, traducere din engleză de Ioan Sava, Editura Trei, București, 2011, p. 98 
21 Adaptare după Sultanul capricios, la Anca Simona; Adelina Ban, 101 de jocuri de succes pentru grupurile cu tineri¸ ediția a II-a, 

Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006 
22 Adaptare după Test de conștientizare, la Andy Szekely, Manifestul educației, ediția a II-a, Editurile Act și Politon, București, 

2020, pp. 13-14 
23 Jordan B. Peterson, Cele 12 reguli în viață, traducere din engleză de Florin Tudose și Vlad Vedeanu, Editura Trei, București, 2018, 

p. 109 
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 Cu care dintre cei doi ai dori să stai în bancă? 

 Pe cine ai prefera să-l ai ca prieten? 

 Alege din cele două coloane acele însușiri pe care consideri că te caracterizează? (minim 5 

însușiri) 

 După ce ai ales însușirile, completează schema de mai jos, apoi împărtășeste colegilor 

rezultatele la care ai ajuns. 

 

        

           

 

 

 

 Demersul nostru a vizat prezentarea unor metode de lucru, prin intermediul cărora copiii pot 

învăța că în orice există o lecție, iar ora de religie, un cadru de dezvoltare și modelare personală.  

Ora de Religie rămâne, în orice situație, locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Profesorul și elevii 

sunt parteneri în această călătorie, iar școala rămâne locul care prilejuiește întâlnirea cu oameni care 

ulterior îți pot modela viața. Dincolo de metodele prezentate, ora de religie întemeiată pe 

Evanghelia lui Hristos nu este despre ce suntem, ci despre ceea ce am putea deveni, prin 

conclucrare cu Dumnezeu.   
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Metode de predare modernă 

Munteanu Carmen 

  

 Metodele de predare moderne sunt acele metode care îl pun pe elev în situația de a dobândi 

cunoștințele printr-un efort propriu de investigație experimentală. 

A. Brainstorming-ul 

 Este un tip de discuție în grup prin înlesnirea căutării și a 

găsirii celei mai adecvate soluții, prin contribuția adusă de 

fiecare participant la discuție. 

Are loc în trei etape: 

1. Profesorul adresează o întrebare; 

2. Elevii oferă diverse răspunsuri; 

3. Profesorul evaluează răspunsurile; 

Se bazează pe două principii: 

1. Orice persoană are capacitatea de a contribui cu soluții; 

2. Cantitatea de informații vehiculată va duce la creșterea calității soluției; 

B. Jocul de rol 

Este o metodă modernă de predare care constă în provocarea unei discuții 

plecând de la un joc pe o problemă cu incidență directă asupra unui subiect ales. 

 

Avantaje Dezavantaje 

Activează elevii din punct de vedere cognitiv, 

afectiv, acțional, punându-i in situația de a 

interacționa; 

Este o metodă greu de aplicat pentru că presupune 

și aptitudini regizorale și actoricești; 

Pune in evidență modul corect sau incorect de 

comportare in anumite situații; 

Proiectarea și pregătirea cer timp și efort din partea 

cadrului didactic; 

Este una din metodele eficiente de formare rapidă și 

corectă a convingerilor, atitudinilor și 

comportamentelor; 

Este posibilă apariția blocajelor emoționale; 

C. Diagramele Venn 

 Au scopul să evidențieze asemănări, deosebiri și 

elemente comune în cazul a două concepte, personaje 

sau evenimente 

 După vizionarea mai multor imagini, dezbateri  și 

discuții se pot realiza diagramele Venn.  

 Elevii pot lucra individual, în perechi sau în grup, 

ca la final să se realizeze diagrama Venn. 

 Aceste diagrame pot constitui o modalitate de 

evaluare sau pot fi folosite la scrierea unui eseu 

sau a unei compuneri 

D. Metoda acvariului 

 Fishbowl sau metoda acvariului urmăreşte ca elevii 

implicaţi să fie puşi, alternativ, în dublă ipostază: pe de 

o parte, participanţi activi la o dezbatere, pe de altă 

parte, observatori ai interacţiunilor care se produc. 
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E. Algoritmizarea 

 Se bazează pe folosirea algoritmilor în cadrul predării. Aceștia presupun scheme, operații 

prin parcurgerea cărora se rezolvă diferite probleme 

asemănătoare. 

 Ține de dimensiunea mecanică a învățării pentru că 

presupune repetiția anumitor etape până se ajunge la 

rezolvarea mai rapidă a problemelor. 

F. Metoda ciorchinelui 

 Este o metodă grafică de organizare și integrare a informației în 

cursul învățării, dar și a evaluării. Această metodă permite corectarea și completarea informațiilor 

pe care le dețin elevii, îi încurajează pe elevi să gândească liber și deschis. Este un brainstorming 

necesar prin care sunt evidențiate legăturile dintre idei, sunt realizate asociații noi de idei. 

Avantaje: 

 Se încurajează participarea întregii clase  

 Poate fi folosita la evaluarea unei unități de conținut  

 Stimulează conexiunile dintre idei  

 Caută cai de acces prin propriile cunoștințe  

G. Metoda mozaicului (Jigsaw) 

Etape: 

1. Clasa se grupează aleator în grupuri de 4-5 elevi (nr. 

grupelor=nr. părților lecției); 

2. Fiecare elev din grup primește un nr. de ordine; 

3. Se discută pe scurt conținutul de însușit, indicându-se părțile alcătuitoare; 

4. Se distribuie materialul de învățat, acesta va trebui predat de către elevi; 

5. Fiecare elev se ocupă de partea de conținut care are același nr. de ordine pe care îl are el; 

6. Se constituie grupurile ,,expert”, alcătuite din elevii care au același nr. (grupa nr. 1), iar ei își 

însușesc partea care i-a revenit; 

7. Se reconstituie grupurile ,,casă”, fiecare membru predând partea care i-a revenit în grupul 

,,expert”; 

8. Educatorul întreprinde evaluarea și face recomandări. 

H. Metoda cubului 

Presupune utilizarea unui cub: 

 F1-Descrie – Cum arată? 

 F2-Compară – Cu ce se aseamănă și de ce diferă? 

 F3-Asociază – La ce te face să te gândești? 

 F4-Analizează – Din ce e alcătuit? 

 F5-Aplică – Cum poate fi folosit? 

 F6-Argumentează pro sau contra – E bun sau rău? De ce?  

Etape: 

1. Profesorul anunță tema pusă în discuție; 

2. Împarte clasa în 6 grupuri; 

3. Prezintă cubul cu fețele divers colorate (1 culoare-1 întrebare); 

4. Elevii rezolvă sarcina pe grupe; 

5. Elevii prezintă rezultatul întregii clase. 

*profesorul=consultant/observator 
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I. Instruirea programată 

Este o metodă polifuncțională prin intermediul căreia se aplică principiile ciberneticii la nivelul 

activității de predare-învățare-evaluare, concepută ca un sistem dinamic de 

elemente și interrelații. 

 mijloace specifice: fișele programate, manualele programate, 

mașinile de învățat (calculatoarele);  

 principii vizate: principiul pașilor mici, principiul răspunsului efectiv, 

principiul confirmării imediate, principiul ritmului individual; 

Programarea lineară Programarea ramificată Programarea combinată 

tip skinnerian tip Crowder alternanță 

scop: eliminarea erorilor elemente ,,distractoare” 
 

răspuns formulat din 

memorie 

răspunsuri gata construite, 

elevul alege pe cel corect  

răspuns corect -> secvența 

următoare   

răspuns greșit -> se clarifică 

secvența 

eroare -> sub-programă de 

sprijin  

J. Metoda Explozia stelară (Starbursting) 

 

Este o metodă de stimulare a 

creativității care se bazează pe 

formularea de întrebări pentru 

rezolvarea de probleme și noi 

descoperiri. 

Obiective 

 formularea de întrebări și realizarea de conexiuni între ideile descoperite în grup, prin 

interacțiune sau individual prin rezolvarea de probleme 

 dezvoltă și stimulează creativitatea individual și de grup, exprimarea liberă și spontaneitatea 

 dezvoltă și creează gândirea cauzală, inteligențele multiple, atenția distributivă, limbajul 

 se utilizează în convorbiri, povestiri, jocuri didactice, activități de evaluare 

K.  Metoda învățării prin descoperire 

Elevii se confrunta cu o situație-problema, iar pentru soluționarea ei nu se cunoaște nici o 

metodă. Rezolvarea se poate găsi doar prin descoperire si presupune: 

organizarea si corelarea de date, structurarea si interpretarea lor, exersarea 

operațiilor gândirii si folosirea unor principii care necesita intuiție, 

imaginație si creativitate. 

Avantaje: 

 Creează premisele necesare unei activități intelectuale intense 

 Rezultatele descoperirilor constau în achiziții trainice  

 Contribuie la însușirea unor metode de descoperire  

Dezavantaje: 

 Elevul trebuie sa aibă un nivel minim de cunoștințe despre tema aleasă spre discuție   
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1. Cucoș, Constantin, Pedagogie generală. 
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Tehnici de învățare eficientă 

Munteanu Carmen 

 

 

Diapozitiv 

1 

Definiții ale învățării

După F. Dors și P. Mercier, ,,învățarea constă în a dobândi sau a modifica o

reprezentare a mediului”. Această caracterizare, deși indică aspectul esențial, elimină

latura afectiv-motivațională a vieții psihice, a cărei pondere nu este, totuși, neglijabilă. De

aceea, mai adecvată e definiția lui A. N. Leontiev, după care ,,învățarea constituie procesul

dobândirii experienței individuale de comportare”.

O serie de pedagogi ai zilelor noastre, printre care îl cităm

pe J. Bruner, au accentuat ideea că ,,Nu predăm o materie pentru

a produce mici <<biblioteci vii>> în acea materie, ci pentru a- l

face pe elev să gândească el însuși, să ia parte la procesul de

creare a cunoștințelor.”. Așadar, esența unui proces eficient de

învățare constă în dezvoltarea gândirii abstracte, în crearea

independenței și inițiativei în soluționarea problemelor complexe.

2

 

Diapozitiv 
2 

‣ Învăţătura fără gândire este muncă pierdută, gândirea fără
învăţătură estepericuloasă. (Confucius)

‣ Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate,
cum să înveți.” ( Nicolae Iorga)

3

 

Diapozitiv 
2 

4
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Diapozitiv 
4 

a învăța să înveți=a avea puterea, abilitatea de:

◊ a utiliza mai multe forme ale cunoașterii;

◊ a persevera în efortul de a învăța continuu;

◊ a organiza eficace propriul proces de învățare;

◊ a manageria economic timpul;

◊ a depăși obstacolele pentru a învăța cu succes;

◊ a aplica și transfera cunoștințele însușite într-o

varietate de contexte;

◊ a avea încredere în sine, în potențialul propriu;

5

 

Diapozitiv 

5 

Tehnicile de învățare, concept subordonat strategiilor și metodelor, sunt, în cazul

învățării școlare, în clasă, rezultatul alegerii profesorului în funcție de: obiectivele

pedagogice stabilite, constrângerile materiale, forma și natura conținuturilor, nivelul

grupului, așteptările actorilor implicați. În cazul învățării individuale, acasă, ele țin de

modul în care individul își gestionează timpul, de experiența cu astfel de procedee tehnice

alese, de ordinea în care se aplică, de înțelegerea unor comportamente de învățare

controlabile. Fiecare dintre tehnicile de învățare accelerată și eficientă este rezultatul unor

descoperiri şi insight-uri din psihologie, pedagogie și neuroștiințe, având la bază lungi ani

de studii şi de cercetare ştiinţifică. Descoperindu- le și aplicându-le, timpul este salvat, iar

învățarea, brusc, mai intersantă!

6

 

Diapozitiv 
6 

În clasă

• Învățarea activă-solicită elevului și cadrului didactic
dezvoltarea unui parteneriat dinamic în care rolul
determinant îl are repartizarea în mod egal al
responsabilității învățării. Într-un asemenea context, elevii
acumulează cunoștințe, dezvoltă un limbaj adecvat
conținuturilor printr-un demers orientat către descoperire, al
cărui scop fundamental este cunoscut de ambii actori
educaționali. Esențială în această strategie este perceperea
profesorului în rolurile de facilitator și, totodată, de resursă.

7

 

Diapozitiv 

7 

Strategiile educaționale bazate pe învățarea activă pot fi
gândite ca un continuum, în care includem: activitățile interactive,
mobilizarea elevilor în sesiuni destinate cercetării, autoevaluarea,
evaluarea și notarea reciprocă, studii de caz, proiecte, portofolii,
jocul de rol, problematizarea, brainstorming-ul.

Și metoda dezbaterii poate fi utilizată în cadrul strategiilor
didactice active. Aceasta se focalizează asupra interacțiunii
specifice procesului de predare și învățare din carul clasei.
Dezbaterile pornesc, de obicei, de la o serie de subiecte sau teme
controversate, care au susținători, dar și opozanți în interiorul
colectivului.

8
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Diapozitiv 

8 

• Învățarea dirijată- își are originile în teoria
constructivistă a lui Vîgotsky (mai precis în
fundamentarea conceptului de ,,zonă de
dezvoltare proximă”) și practica învățării
mediate a lui Feuerstein. Vizează recunoașterea
existenței unei zone de dezvoltare la care elevul
are acces prin medierea unui adult. Prin
intermediul învățării mediate, elevul va
achiziționa noi abilități și va fi capabil să le
transfere în situații noi de învățare, relativ
asemănătoare cu cele deja parcurse.

9

 

Diapozitiv 
9 

• Activitatea de grup. În cadrul activității de grup, elevul vine în contact cu
multiple modalități de abordare a sarcinilor ce aparțin colegilor săi.
Creativitatea îi este stimulată. Ideile enunțate pot fi preluate și îmbunătățite de
către elevi. Activitatea în cadrul grupului stimulează participanții și le dezvoltă
competențele, fiecare venind cu propria contribuție în rezolvarea sarcinilor,
potrivit abilităților și capacităților individuale.

10

 

Diapozitiv 
10 

Capacitatea de monitorizare corectă pentru calitatea rezultatelor

activităților școlare reprezintă o calitate rară în rândul elevilor,
autoevaluările multora fiind cel puțin imperfecte. Caracteristica de bază a
tehnicilor de învățare eficientă este stimularea pentru a utiliza informații cât
mai obiective în monitorizarea propriului progres. De cele mai multe ori,
evaluările lor iau în calcul cu precădere senzații subiective, vagi și deseori
eronate, cum ar fi senzația difuză de cunoaștere a materialului imediat după
prima lui învățare. Informațiile obiective cu privire la progresul personal de
până în acel moment presupun, însă, investirea unui efort suplimentar.

Acasă

11

 

Diapozitiv 

11 

O sursă majoră a monitorizării
progresului o reprezintă experiențele
subiective pe care le resimte elevul în
acele momente vizavi de sarcină (ex.
ușurința cu care își amintește anumite
informații). Astfel de experiențe
subiective, relevante pentru
monitorizarea metacognitivă, își au
originea în fenomenul mai general al
fluenței cognitive. De aceea, se
recomandă a se include în activitatea
de învățare lucruri care să uimească
elevul, să îl distreze, să îl facă curios,
să îl entuziasmeze sau să-i creeze
orice alt sentiment– fie chiar și
neplăcut, numai să îl facă să simtă
ceva, să nu îl lase indiferent.

12
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Diapozitiv 

12 

Este nevoie ca elevul să aibă tentative de amintire mai mult sau

mai puțin completă a informațiilor memorate, el obținând astfel o
caracterizare obiectivă a cantității de informații pe care a reușit să le rețină.
Chiar și acest efort al reamintirii crește acuratețea judecăților de învățare,
influențând apoi pozitiv modul în care elevul își gestionează etapele de
învățare. Generarea de cuvinte-cheie crește și mai mult calitatea
monitărizării memoriei, ea oferindu- i elevului prilejul culegerii unor indici
obiectivi cu privire la măsura în care stăpânește informațiile învățate. De
asemenea, tehnica presupune investirea unui timp mai redus decât
sumarizarea informațiilor. Efectul maxim se obține atunci când cuvintele-
cheie sunt generate nu imediat după momentul învățării, ci la un anumit
interval.

13

 

Diapozitiv 

13 

O altă strategie mentală sugerată în cazul

cititului e autoexplicarea, care, spre deosebire de
celelalte, presupune un efort ce ar trebui realizat
chiar în timpul activității respective. În studiile pe
această temă, subiecților li se solicită ca, în timp ce
parcurg textul, să își explice relațiile logice și
cauzale dintre ideile prezentate. Astfel de solicitări
cresc acuratețea cu care subiecții își evaluează
propria comprehensiune a textelor citite, ajungând
astfel să ia decizii mai bune cu privire la strategia
de recitire a lor pentru a le înțelege pe deplin.

...

14

 

Diapozitiv 
14 

În ceea ce privește

autotestarea, sunt mai multe
variante. Una este cât se
poate de contraintuitivă: în
loc să învățăm și apoi să dăm
un test de cunoștințe (așa
cum se procedează, de fapt,
la școală), ar fi indicat să
dăm mai întâi testul, să
vedem unde am greșit, și
apoi sa citim materialul.
Studiile arată că în felul
acesta crește cu 40%
reținerea informațiilor pe
care le-am greșit la test.

O altă variantă a fost

descoperită de cercetătorii de

la California Institute for

Technology. Ei recomandă să

căutăm singuri relații logice

sau cauzale între informații

iar apoi să primim răspunsul

corect. Însă trebuie să existe

un interval de timp variabil

între susținerea soluției

noastră și aflarea celei

corecte. Acest interval are

rolul de a ne manipula atenția

și a întreține curiozitatea.

15

 

Diapozitiv 
15 

Elevul se poate evalua pe baza aspectelor care țin de materialul studiat, cum

ar fi clarificarea cu care sunt expuse ideile; un text confuz ridică automat semnale
de alarmă cu privire la capacitatea de a- l stăpâni, chiar și după mai multe etape de
învățare și chiar dacă în realitate el a fost asimilat la un nivel satisfăcător.
Cunoștințele metacognitive relevante pentru sarcină contează și ele: încrederea în
propriile abilități de a rezolva probleme de chimie se transferă pe parcursul sarcinii
efective de rezolvare a unor astfel de exerciții asupra evaluărilor operațiilor
realizate.

16
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Diapozitiv 

16 

Alți autori, cum ar fi Kristin Jensen
Sullivan, de la De Anza College, examinează
un alt set de căi în studiul său intitulat
,,Effective and Efficient Learning Strategies”.
În principal, sunt avute în vedere:

☺managementul timpului-autoorganizarea
programului, a calendarului trimestrial,
lunar, săptămânal, zilnic;

☺luarea de notițe-cu întrebări predictive
adnotate pe margine, în format ¾, cu
elemente vizuale, texte explicate și
eventuale mici răspunsuri;

☺harta conceptuală-cuvinte, imagini,
matrice, fluxuri informaționale, cu
principale puncte și subpuncte, cu mici
detalii sau exemple;

17

 

Diapozitiv 

17 

Palatul memoriei

„Este una dintre cele mai eficiente, dar şi complexe, strategii de memorare a
unor seturi mari de informaţii”, spune James Legge.

Aplicată încă din Grecia Antică, tehnica palatului memoriei implică
vizualizarea spaţială pentru reţinerea unor informaţii, cum ar fi cifre, feţe sau liste de
cuvinte.

„Pentru a-ţi aminti cifrele în ordine, trebuie doar să faci o plimbare pe acelaşi
drum pe care l-ai făcut atunci când ai stocat informaţia”, explică James Legge.

18
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Pentru a găsi cele mai eficiente tehnici de

învățare, trebuie să înțelegem faptul că creierului:

-îi place să exploreze și să înțeleagă lumea;

-îi place să stabilească conexiuni, completând lacunele

existente;

-se dezvoltă pe bază de tipare/structuri de arhivare, cu

trasee specifice și sub formă de rețele;

-îi place să imite prin modelare;

-nu funcționează bine în condiții de stres excesiv.

19
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Diapozitiv 

20 

Pentru a utiliza aceasta tehnică, vizualizează un
loc complex, în care ai putea stoca fizic un set de
amintiri. De cele mai multe ori, acest loc ia forma unei
clădiri, cum ar fi un palat, dar poate lua și forma unui
drum cu mai multe adrese. În versiunea palatului, în
fiecare cameră va fi depozitată o anumită amintire pe
care dorești sa o accesezi ori de câte ori dorești.

În ciuda unei eficiente și a unei utilități
deosebite, tehnica a căzut în dizgrație odată cu
inventarea tiparului. Cărtile fiind mult mai ușor
disponibile, a existat o mult mai mică necesitate a unor
astfel de puteri de memorare. Cu toate acestea,
popularitatea metodei a trăit o renaștere în a doua
jumătate a secolului 20, în special în cadrul
competițiilor internaționale de memorie, în cadrul
cărora participanții o privesc ca fiind instrumentul
principal pentru amintirea unui număr mare de
elemente.

21
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Învață predând

O metodă eficientă constă în

învățarea unor subiecte și mai apoi

prezentarea lor, întocmai ca un

profesor, fie unui grup de colegi, fie

părinților. Este important ca, atunci

când se explică altora noile cunoștințe,

să NU se folosească exact cuvintele și

formulările din textul inițial, ci să se

reformuleze. Trebuie neaparat eliminat

tonul formal și limbajul academic.

Memorarea pe baze mnemonice

În cazul învățării pentru o

materie la care trebuie să fie memorați

mulți termeni și formule, se recomandă

asocierea lor cu alte informații. Elevul

poate să își pună întrebarea ,,La ce mă

duce cu gândul acest lucru?”, pe urmă să

asocieze răspunsul cu imagini, fraze sau

chiar povești, acronime, acrostihuri,

rime, cântece, elemente bizare. 22
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MNEMOTEHNICA

MNEMOTÉHNICĂ s.f. Complex de reguli care au ca scop însușirea și păstrarea în
memorie a unor informații necesare; mnemotehnie; mnemonică. [< fr.
mnémotechnique, cf. gr. mneme – memorie, techne – artă].

Mnemotehnica reprezintă un ansamblu de procedee care ușurează memorarea și
reproducerea unor cunoștințe pe bază de asociații.

23
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,,Mă străduiesc  să învăț bine!"

Obiective Conținut tematic Metodologie

Însușirea și adaptarea 
mnemotehnicilor în funcție de 

disciplină/ arie curriculară

Mnemotehnici Problematizarea

Exercițiu individual ș i în grup

Analiza exemplelor

24
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Metoda grupării Sistem mnemotehnic

bazat pe localizări 

Procedeul asocierii 

numerice

Cât de repede putem memora o
l ista de termeni?

În câteva minute, condiția fiind
aceea de a grupa termenii după un
cri teriu (conținut, formă, mărime,
apartenență, etc.), chiar și artificial
(grupare după litera de început,
grupare în ordine alfabetică).

Principiul de bază pentru acest
sistem îl consti tuie imaginarea unui
spațiu ( casa, camera, buzunar, etc.)
și localizarea fiecarui termen de
memorat într-un loc anume. Este
vorba de stabilirea unei relatii

logice specifice între ceea ce se
memorează și obiectul din spațiul
imaginat.

Exemplu : Codul mnemotehnic
a l fabetic A-Z

Procedeul se bazează pe asocierea
ci frelor (perechi) cu cifre pe care le
utilizăm foarte des . Trebuie, însa,să
avem gri jă la ordinea perechilor de
ci fre. Importanța procedeului
constă în acordarea unei

semnificații logice ci frelor sau
perechilor de cifre.

25
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Metoda celor 5 ,,R”

ecord : ascultarea atentă e primul pas în a lua notițe;

educe : sumarizarea ideilor principale și renuntarea la
detaliile care nu ajută prea mult

ecite : reformularea ideilor reținute și repetarea lor;

eflect : află cum anume te pot ajuta informațiile pe care le-ai
învățat și cum le poți lega de restul lucrurilor pe care deja le
știi;

eview : sumarizarea pe o singură foaie de hârtie a
informațiilor pe care le-ai asimilat în ora respectivă.

26
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Metoda RICAR

Inițialele ce formează numele acestei metode provin de la cele 5 etape:

1. Răsfoirea generală a materialului; subiectul își formează o opinie generală asupra
conținutului, pe baza planului de organizare a ideilor în raport cu economia generală a
textului; se recomandă alocarea a 5-8% din timp.

2. Întrebări; subiectul formulează un set de întrebări-cheie asupra textului cu privire la
utiltatea lui, semnificații, relevanță; se recomandă alocarea a 10-12% din timp.

3. Citire activă; subiectul realizează lectura atentă a textului, identifică tema și ideile
principale, produce/ierarhizează ideile după importanță; 15-20% din timp.

4. Aprofundarea mesajului; subiectul reține ideile prioritare, se depășesc obstacolele de
înțelegere, se fixează și se corelează nodurile cognitive, se consemnează ideile de bază;
45% din timp.

5. Recapitulare; subiectul revede, verifică și sintetizează cele reținute, stabilește noi
corelații, face evaluări și unele transferuri; 15% din timp.

27
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Tehnica SPIR

Reprezintă, în esență, un mod de abordare a
lecturii prin exerciții de învățare selectivă, dar profundă,
a ideilor-sinteză din textul de lectură. Esențiale în
desfășurarea acestei tehnici sunt următoarele etape:

• S (Survey): explorarea perceptiv-mentală, cu abordarea
generală a textului;

• P (Preview): preselecționarea anticipativă a ceea ce
interesează;

• I (Inview): analizarea textului în detaliu, urmărindu-i-
se esența;

• R (Review): recapitularea completă, cu acțiuni de
revedere a conținutului din perspectiva elementelor
importante identificate, urmate de structurarea și
notarea a ceea ce s-a reținut/învățat din lectura
efectuată.

28
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Concluzie 

 Piramida învățării
24

 – ilustrează procentul în care copiii reușesc să rețină informațiile, în funcție 

de metoda de predare utilizată. Acestea sunt procente medii, însă, în funcție de personalitatea 

fiecărui copil, ele pot varia. Se recomandă utilizarea alternativă a diferitelor metode, pe parcursul 

aceleiași ore, pentru a putea captiva și cointeresa cât mai mulți elevi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Învățarea deprinderilor practice și a noțiunilor științifice prin expunere orală și citit are o 

eficiență extrem de scăzută (<5%) și, de aceea, în învățământul de masă se utilizează foarte frecvent 

demonstrațiile teoretice și cele frontale sau se apelează la metodele multimedia. În școlile care 

dispun de laboratoare și echipamente specifice, elevii realizează uneori experimente, însă de foarte 

puține ori ajung să expună ipotezele și concluziile propriei experiențe.  

 David Kolb (1984), cel care a ilustrat teoria învățării experiențiale, a propus o tipologie a 

trăsăturilor individuale de învățare, pornind de la faptul că fiecare procesează și asimilează 

informația în funcție de experiența anterioară. Modelul imaginat 

de Kolb, este circular și, după opinia sa, este nevoie de patru 

tipuri de abilități pentru o învățare optimă – efectuarea unei 

sarcini. Acestea aparțin domeniilor experienței, observației 

reflexive, formării de concepte abstracte și experimentare activă. 

Conform acestei teorii, o învățare completă trebuie să includă 

cele 4 stadii, iar în funcție de stilul fiecăruia proporția dintre 

acestea variază. 

 

                                                           
24 https://researchandeducation.ro/2017/03/15/metode-de-invatare-de-la-2-la-99-de-ani.html 
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Calitatea rezultatelor învățării independente va fi certă
în măsura în care elevul va alterna inteligent activitatea de
studiu cu pauzele de odihnă, refacere, relaxare sau reflecție.
Are loc, de asemenea, creșterea coeficientului motivațional,
pe de o parte, și, pe de alta, prevenirea la timp a
supratensionării cognitive, reducerea disonanțelor
emoționale, a oboselii și a surmenajului.

În teoria și practica managementului învățării, în
SUA, se recomandă practicarea unor pauze de relaxare la
intervale de o oră, trei ore și șase ore de studiu (tehnica
naping), durata medie progresivă fiind de circa 10-15-20
minute.

29
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LUCRĂRI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
Decodificarea textului liric în condițiile învățării on-line 

Gabriela Știfiuc, Școala Gimnazială  ,,Alexandru cel Bun”, Iași 

 

Introducere 

 Dezvoltarea accelerată a tehnologiei, dar mai ales situația epidemiologică actuală de la nivel 

mondial au determinat o regândire a învățământului. În condițiile de față, noi, profesorii, am fost 

provocați începând din martie 2020 să căutăm, să selectăm și să creăm cele mai bune strategii 

didactice prin care să putem preda, dar și evalua în condițiile învățării on-line. Personal, am fost 

deschisă la tot ceea ce apărea nou, am fost autodidactă, am urmat cursuri de formare, mă înscriu și 

acum la orice webinar care mă poate ajuta să fac activitățile mai interesante și mai interactive 

pentru elevii mei de clasa a II-a.   

 Exemple de bune practici – scenariu interdisciplinar pe baza textului-suport 

,,Colindătorii”, de George Coșbuc 

 Am desfășurat împreună cu elevii clasei a II-a D o activitate integrată, pornind de la poezia 

,,Colindătorii’’, de George Coșbuc. Unele momente au fost realizate în sistem sincron pe platforma 

Zoom, iar altele s-au desfășurat asincron, elevii primind sarcini de lucru pe Google Classroom. Am 

utilizat aplicațiile whiteboard.fi pentru munca independentă, Kahoot, Mentimeter unde am creat 

resurse, iar elevii au folosit asincron Chatter Pix Kids. 

 Scopul activității a fost familiarizarea cu textul liric (titlu, autor, strofă, versuri) – textul-suport 

fiind poezia ,,Colindătorii’’ a lui George Coșbuc, iar ca obiective am urmărit: să citească corect, 

conștient, fluent versurile, să alcătuiască propoziții cu termenii noi, să scrie însușirile unor cuvinte 

din text, să unească cu ajutorul săgeților cuvintele care rimează, să precizeze valoarea de adevăr a 

unor propoziții legate de conținutul poeziei, să completeze online alte titluri care se potrivesc 

versurilor, să deseneze o scenă referitoare la poezie, să recite cu intonație a doua strofă, dar și să 

cânte un colind folosind aplicația Chatter Pix Kids. 

 
 În prima parte a lecției, elevii s-au familiarizat cu conținutul celor două strofe, au citit poezia pe 

un ton liniștit, potrivit stării create de versurile lui George Coșbuc. Au subliniat cuvintele 
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necunoscute pe manualul tipărit, au observat imagini sugestive de pe internet pentru cuvintele 

,,iesle”, ,,stână”, ,,păstor” prin intermediul share screen, au apelat apoi la dexonline.ro pentru a afla 

definițiile acestor termeni, au citit și vocabularul din carte, iar apoi au scris în caiete explicația 

aflată. Au exersat înțelegerea acestor noțiuni prin alcătuirea de enunțuri proprii prin aplicația Padlet 

https://padlet.com/stifiuc_gabriela/nsp1smauss11cdxf și au notat în caiete cele mai reușite 

propoziții cu aceste cuvinte. 

 Au citit apoi selectiv versurile care indică anotimpul acțiunii, cele care se referă la nașterea lui 

Iisus Hristos, strofa care se referă la copii, strofa care ne amintește de un miracol ș.a. Folosind 

aplicația whiteboard.fi, elevii au putut vedea și completa însușirile potrivite unor termeni din 

poezie, apoi au unit cu ajutorul unor săgeți cuvintele care rimează, scriind în același timp în caiete.  

 Pentru a verifica dacă au înțeles conținutul poeziei, am creat cu ajutorul aplicației Kahoot un joc 

prin care elevii trebuiau să descopere dacă propozițiile scrise sunt adevărate sau false. 

https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=cf402b42-e1ab-4bb0-8d9e-f559ac979e44 

 La finalul activității, i-am provocat să fie inventivi și să scrie prin aplicația Mentimeter alte 

titluri care s-ar potrivi poeziei lui George Coșbuc. 

 Pe platforma Classroom, în sistem asincron, le-am propus să asculte individual un cântec cu 

toate strofele poeziei deoarece în manual este doar un fragment din textul liric, să deseneze o scenă 

care se desprinde din conținutul poeziei, apoi să folosească aplicația Chatter Pix Kids pentru a recita 

a doua strofă sau să cânte un colind. 

https://youtu.be/sVK0vwSLDOg, https://youtu.be/rRwszgnsn_Q. 

 

Concluzii   

 Învățarea on-line are multe beneficii deoarece este știut faptul că elevii actuali sunt nativi 

digitali. Activitatea desfășurată a fost deosebit de atractivă pentru copii, aceștia fiind foarte activi și 

extrem de captivați de resursele create de mine sau de cele selectate de pe internet. Toate aplicațiile 

folosite i-a determinat să învețe mai ușor, mai plăcut și au dus la înțelegerea mai profundă a textului 

liric. 

Bibliografie 

1. https://youtu.be/b-YifYudLvM 

2. https://www.youtube.com/watch?v=dFP8OroCzXg 

3. https://images.app.goo.gl/mThx8LUeEFvn1vMX9, 

https://images.app.goo.gl/KtjQF4zWfZiSyGeU6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

Despre magia învățării cu Kahoot! - în învățământul primar 

Angela Rotaru, Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani 

 

 În ultimii ani am integrat cu succes în activitatea de predare-învățare- evaluare  dispozitivele 

mobile. Printre motivele utilizării acestora în lecții se numără: larga răspândire a acestora în rândul 

elevilor (aproape fiecare elev are deja un smartphone sau/și o tabletă), obișnuința elevilor de a le 

folosi (elevii folosesc curent diferite aplicații pe smartphone-uri) și, nu în ultimul rând, dezvoltarea 

foarte mare a aplicațiilor educaționale care, odată instalate pe tablete sau smartphone-uri, pot fi 

folosite independent de conexiunea la internet. 

 Printre provocările folosirii dispozitivelor mobile în școală se numără și dificultatea de a 

convinge elevii să le folosească în timpul orei numai în scop educațional. Profesorii trebuie să 

formuleze reguli foarte clare și să observe cu atenție cum folosesc elevii dispozitivele mobile în 

timpul orei. De asemenea, cadrele didactice trebuie să pregătească foarte bine aceste acti-vități, să 

atribuie elevilor sarcini clare și să dea feed-back, să folosească aceste activități pentru a impulsiona 

elevii să devină mai implicați în procesul învățării și a le facilita învăța-rea în contexte cât mai 

diferite. 

 Am descoperit magia Kahoot în urmă cu 5 ani. Kahoot! Este o platforma de învățare bazată pe 

joc. Am creat jocuri pe care le-am utilizat la clasă, iar elevii mei nu s-au mulțumit doar să învețe și 

să joace kahoot, ci și-au creat conturi și au devenit creatori de jocuri.  Aplicația Kahoot! am utilizat-

o la toate disciplinele atât  in predarea cât și în fixarea cunoștințelor, în lecții de recapitulare, 

evaluare formativă cât și sumativă. Perioada de pandemie ne-a pus în situația de a ne să ne adapta 

stilurile de predare-învățare-evaluare, în care să utilizăm tehno-logia ca sursă și resursă.  

Puteti să creați propriul kahoot în câteva minute, urmând pașii: 

1. Pentru crearea unui cont se accesează pagina www.getkahoot.com, opțiunea Sign up for 

free! unde se vor înregistra datele personale.  

 
2. Pentru crearea unui test se alegeți comanda Create a new kahoot care deschide pagina unde se 

vor înregistra datele testului. Prin opțiunea Ok, go! se trece la scrierea întrebărilor, apăsând, pentru 

fiecare întrebare nouă opțiunea Add question. 
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3. Introduceți titlul testului și o scurtă descriere. 

4. Adăugați o întrebare - tipul intrebării (una dintre variantele):Test, Adevărat sau fals, Tastați 

răspunsul, Puzzle, Sondaj, Nor de cuvinte, Deschis, Braistorm,  Slide 

 
5. Selectați: 

 tipul de întrebare; 

 limita de timp, mai mare sau mai 

mică, depinde de nivelul de vârstă 

căruia se adresează testul; 

 opțiunea de răspuns 

Importanța utilizării aplicației kahoot: 

 Obiectivitatea evaluării rezultatelor 

 Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a fost 

defavorizat într-un fel sau altul. 

 Feed-back imediat pentru elev și profesor 

 Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul dându-și 

astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își poate 

proiecta  mult mai rapid activitățile reglatoare. 

 Reducerea factorului stress 

 Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, 

relaxant. 

 Centralizarea și stocarea rezultatelor 

 Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a acestora permite 

crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor de cunoștințe, dobândite 

la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevilor pe o 

perioadă mai lungă de timp. 

 Diversificarea modalităților de evaluare 

 Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina şi monotonia. 

 Interactivitatea 

 Dezvoltarea atenţiei distributive, a spiritului competitiv şi a încrederii. 

 Pentru a începe jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se alege comanda Classic, 

pentru a oferi acces individual elevilor. După încărcarea testului se va genera un cod, format din 6-7 

cifre.  
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 Elevii pot intra în aplicația Kahoot!, de pe mobil, introducând acest cod. După opțiunea Enter, 

fiecare elev își va scrie propriul nume (Nickname), 

iar după opțiunea Ok, go! fiecare elev va fi 

înregistrat în joc și își va vedea numele la 

videoproiector. Cadrul didactic verifică dacă toți 

elevii sunt înscriși și pornește testul prin 

opțiunea Start. Apare întrebarea și apoi variantele 

de răspuns, cărora le sunt atribuite figure 

geometrice, pe fond colorat diferit. Aceleași forme 

geometrice apar și pe dispozitivele elevilor, de 

unde vor alege și vor atinge varianta corectă. După 

terminarea timpului sau după ce au răspuns toți 

elevii, va apărea situația cu răspunsurile tuturor. 

Prin comanda Next se va trece la întrebarea 

următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea, în 

timp real, culoarea verde, dacă au dat un răspuns 

corect sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost 

incorect. La sfârșitul jocului apare podiumul. Prin 

opțiunea Get results se văd punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi salvate în calculator prin 

opțiunea Save results  unde se vor vedea elevi care au răspuns corect și la care întrebări au fost și 

răspunsuri incorecte. 

 Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, cu ajutorul 

opțiunii Edit. 

Avantajele utilizării aplicației Kahoot!: 

 pentru profesori:  

 îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare; 

 dezvoltarea competențelor digitale; 

 îmbunătățirea creativității în proiectare. 

 pentru elevi: 

 îmbunătățirea competențelor digitale; 

 dezvoltarea auto – controlului;  

 respect reciproc; 

 dezvoltarea încrederii de sine. 

 Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, ei nu simt că 

sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală în mediul 

școlar, în educație și în învățarea pe tot parcursul vieții. 
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Îmbinarea metodei mozaicului cu alte metode în procesul de predare – învățare – evaluare 

Mihaela Nicuriuc, Școala Gimnazială „Ghe. Ciobanu", Andrieșeni 

 

 Mozaicul este o metodă modernă de învățare bazată pe colaborarea dintre elevi, având ca 

principiu învățarea unii de la alții. Astfel, predarea se va face de către acei elevi-experți sub 

supravegherea atentă a învățătorului. 

 Desfășurarea acestei metode presupune parcurgerea următoarelor etape sub atenta observare a 

învățătorului: 

 împărțirea colectivului de elevi în grupe de câte 4 elevi numerotați de la 1 la 4; 

 împărțirea fișelor cu cerințe, aceste fișe cuprinzând aceeași cerință în funcție de numărul 

fiecăruia, deci vor fi 4 cerințe; 

 regruparea elevilor în funcție de numărul fiecăruia, formându-se astfel alte 4 grupe, care vor 

avea aceeași cerință; 

 rezolvarea cerinței în grup; 

 regruparea inițială și predarea celorlalți conținutul de către fiecare membru; 

 evaluarea activității de către învățător. 

Funcția formativă a acestei metode este dată de faptul că: 

 dezvoltă gândirea logică; 

 dezvoltă gândirea critică; 

 dezvoltă gândirea independentă; 

 dezvoltă și stimulează cooperarea; 

 stimulează încrederea în forțele proprii; 

 stimulează și dezvoltă responsabilitatea. 

 La clasa a III-a , metoda se poate folosi în lecția de predare intitulată Ordinea efectuării 

operațiilor din unitatea de învățare. Împărțirea numerelor naturale 0 – 1000, respectând același 

scenariu descris mai sus, tema centrală putând fi împărțită în patru sub-teme, care vor constitui 

conținutul învățării de pe fiecare fișă, și anume: 

 ordinea efectuării operațiilor de adunare, scădere și înmulțire; 

 ordinea efectuării operațiilor de adunare, scădere și împărțire; 

 ordinea efectuării celor patru operații; 

 ordinea efectuării operațiilor când sunt prezente și paranteze. 
 

Fișa numărul 1 

1. Calculați, respectând ordinea efectuării operațiilor: 

7 x 8 + 3 x 9 = 

10 + 8 – 4 x 3 = 

7 x 6 – 12 + 7 x 10 = 

2. Înlocuiți casetele cu semnele operațiilor corespunzătoare astfel încât relațiile să fie adevărate: 

5        5         5 = 30 ( 5 + 5 × 5 )  

4        4         4         4 = 16 ( 4 + 4 × 4 – 4 )  

10      8         8         2 = 18 ( 10 – 8 + 8 × 2 ) 

3. Verifică relația. Notează cu A (adevărat) sau F (fals). 

80 – 7 x 9 + 4 x 3 = 6 x 8 + 5 x 4 – 2 x 9 

4. Pentru a-și înfrumuseța sala de clasă, 9 copii au adus câte 3 zambile, 7 copii au adus câte 5 

narcise și 5 copii câte 3 frezii. Câte flori s-au adus în total? 
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Fișa numărul 2 

1. Calculați, respectând ordinea efectuării operațiilor: 

9 + 21 : 3 – 12 : 4 = 

81 – 48 : 6 + 30 : 5 = 

24 + 24 : 4 – 30 : 6 = 

2. Înlocuiți casetele cu semnele operațiilor corespunzătoare astfel încât relațiile să fie adevărate: 

5        5       5       5 = 1 ( 5 + 5 : 5 – 5 ) 

7        7        7       7 = 13 ( 7 – 7 : 7 + 7 ) 

9        9        9       9 = 19 (9 + 9 + 9 : 9 ) 

3. Verifică relația. Notează cu A (adevărat ) sau F (fals ). 

100 – 90 : 9 + 80 : 8 = 100 – 60 : 6 + 20 : 2 

4. La un concurs sportiv au participat 12 fete și 18 băieți. Ei s-au împărțit în 3 grupe. Câți copii sunt 

într-o grupă? 
 

Fișa numărul 3 

1. Calculați, respectând ordinea efectuării operațiilor: 

9 + 5 x 6 – 25 : 5 = 

15 – 15 : 3 + 2 x 5 = 

400 + 8 x 5 – 72 : 9 = 

2. Înlocuiți casetele cu semnele operațiilor corespunzătoare astfel încât relațiile să fie adevărate: 

2        2        2        2        2 = 5 ( 2 + 2 × 2 – 2 : 2 ) 

8        8        8        8        8 = 71 ( 8 – 8 : 8 + 8 × 8 ) 

5        5        5        2         5 = 14 ( 5 – 5 : 5 + 2 × 5 ) 

3. Verifică relația. Notează cu A ( adevărat ) sau F ( fals ). 

100 – 9 x 9 + 24 : 8 = 5 x 8 + 8 : 4 – 4 x 5 

4. Într-o sală de spectacol cu 100 de locuri s-au ocupat 7 rânduri cu câte 8 locuri și 3 rânduri cu câte 

9 locuri. Câte locuri au rămas neocupate? 
 

Fișa numărul 4 

1. Calculați , respectând ordinea efectuării operațiilor: 

18 + 2 x 8 : ( 10 – 2 x 3 ) = 

( 25 + 20 ) : 5 – ( 19 + 5 ) : 8 = 

36 : 6 + 4 x 2 x 5 – ( 20 – 12 : 3 ) = 

2. Înlocuiți casetele cu semnele operațiilor corespunzătoare astfel încât relațiile să fie adevărate. 

Folosiți și parantezele rotunde, dacă este cazul. 

2       2        2        2 = 12 2 ×( 2 + 2 × 2 ) 

4       4        4        4 = 20 ( 4 + 4 : 4 )× 4 

2       8        9        3 = 10 2 ×( 8 – 9 : 3 ) 

3. Verifică relația. Notează cu A ( adevărat ) sau F ( fals ). 

10 + ( 10 : 10 + 10 ) – ( 10 x 1 + 10 ) = 9 + ( 9 : 9 + 9 ) – ( 9 x 1 + 9 ) 

4. La o florărie s-au vândut 20 de ghivece cu petunii din cele 50 existente, restul fiind așezate câte 3 

în cutii. Câte cutii s-au folosit? 

 Pentru asigurarea feed-back-ului se poate aplica tehnica Floarea de lotus sau un joc didactic. 

Pentru aceasta, după ce sarcinile de învățare au fost rezolvate, învățătorul va prezenta elevilor din 
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cele 4 grupe o floare a cărei petale lipsesc. Pentru a reface floarea, fiecare grupă va trebui să rezolve 

exercițiile de pe petale pe care le vor trage la sorți. După rezolvarea exercițiilor de pe petale se va 

scrie tema principală în mijlocul florii. 

 Dat fiind faptul că floarea de lotus are opt petale, fiecare grupă va primi câte două , pe care pot 

fi scrise următoarele cerințe: 

1. Calculează: 

6 : 6 + 6 x 6 – 6 = 

( 25 + 20 ) : 5 – ( 19 + 5 ) : 8 = 

2. Calculează, scriind rezolvarea într-un exercițiu, produsul dintre suma și diferența numerelor 5 și 

3. Află câtul dintre produsul numerelor 4 și 6 și diferența numerelor 54 și 46. 

4. Calculează suma dintre produsul și câtul numerelor 6 și 2. 

5. Se dau numerele: 

a = 7 – 7 : 7 + 7 x 7 

b = 4 x 4 – 4 :4 + 4 

 Aflați suma și diferența lor. 

6. Verifică relația: 

 200 + 5 x 8 + 63 : 7 = 150 + 6 x 9 – 45 : 5 

7. Încercuiește rezultatul corect: 

 6 x 4 + ( 25 : 5 – 5 ) = 25, 24. 

 28 : 7 x ( 35 : 7 + 2 ) = 24, 28. 

8. Un grădinar a cumpărat 6 ghivece a 3 lei bucata, 4 ghivece a 5 lei bucata și 2 ghivece a 10 lei 

bucata. Ce rest primește de la 100 lei? 

Aplicarea metodei Mozaic în lecțiile de matematică prezintă următoarele avantaje: 

 contribuie la anihilarea ,, efectului Ringelmann (lenea socială) prin implicarea activă, 

conștientă și responsabilă a tuturor elevilor; 

 contribuie la dezvoltarea spiritului cooperant al elevilor; 

 facilitează formarea și dezvoltarea încrederii în forțele proprii a elevilor; 

 contribuie la dezvoltarea motivației intrinseci a elevilor; 

 poate fi combinată și cu alte metode; 

 poate fi aplicată atât în lecțiile de predare, cât și în cele de recapitulare și sistematizare a 

cunoștințelor. 
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Instrumente digitale aplicate în învățământul primar 

Elena Radu, Școala Gimnazială ,,Ion Ghica”, Iași 

 

 În literatura de specialitate, se vorbește tot mai mult despre educația secolului XXI,  care 

presupune, că trebuie să învățăm să conviețuim, să acționăm, să adunăm cunoștințe, să învățăm 

pentru întreaga noastră viață.  

 Elevilor, în școala secolului XXI, trebuie să le dezvoltăm următoarele abilități: lucrul ȋn echipă 

- care îi ajută pe elevi să fie organizați, să respecte termenele și să accepte schimbul de idei; spiritul 

antreprenorial – care presupune economie, finanțe, și management ce se poate învăța încă din 

clasele mici; tehnologia– elevii trebuie să  învețe cum să folosească noile tehnologii pentru a 

învață, a crea și a descoperi; comunicarea - elevi trebuie să învețe să vorbească fluent, să își 

exprime părerile liber, cu propriile argument; inteligența emoțională – elevii trebuie să 

conștientizeze propriile sentimente și să le folosească în viața socială; rezolvarea problemelor – 

elevii trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru rezolvarea propriilor probleme de viață. 

 Tehnologia a evoluat, în contextul actual, iar școlile au achiziționat aparatura care vine ȋn 

sprijinul profesorului, ȋn procesul de învățare – predare - evaluare. Profesorii au urmat cursuri de 

formare on-line sau au participat la webinarii învățând să predea sincron, asincron sau hibrid,          

au ȋnvățat să utilizeze diferite platforme: GSuite, Google Classrroom, Kinderpedia, Livresq etc., dar 

și cum să facă material didactic digital pe aplicații atractive, cum ar fi: Chater Pix Kids, Word Art, 

Wordwall, Socrative, Padlet, Quik, Flipgrid, Stop Motion ș.a. 

 Utilizarea tehnologiilor la clasă, stimulează și ajută elevii să se angajeze într-

un anumit tip de învățare și creează un mediu de învățare activ. Folosirea 

tehnologiilor pot face conținutul predat mult mai interesant și învățarea distractivă. 

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

funcție de nevoile elevilor.  

 Printre cele mai utilizate aplicații cu impact la elevi, pe care eu le-am aplicat la 

clasă, sunt: Word Art, Kahoot.it, Chatter Pix Kids, ASQ, Canva, Padlet, Quick story, 

Wordwall, Socrative, Book Creator etc. 

 Word Art este o aplicație ce poate fi, cu ușurință, folosită începând 

cu clasa pregătitoare, stimulând creativitatea elevilor. Aplicația poate fi 

folosită atât în lecțiile de predare-învățare, cât și în lecțiile de evaluare. În 

această aplicație poți exersa sau evalua cunoștințele. 

 O aplicație la îndemâna cadrelor didactice este Chatter Pix Kids prin 

care copiii pot da viață personajelor îndrăgite sau mai puțin îndrăgite, pozitive/negative. De 

exemplu, copiii au dat viață personajelor din povestea  ,,Ciuboțelele ogarului”. Personajele negative 

pot explica de ce au ajuns să se comporte urât cu cei din jur și pot fi puse să-și ia angajamentul ca 

acest comportament indezirabil să nu se mai repete. Personajele pot fi desenate de copii, așa cum și 

le imaginează ei, și apoi vor fi fotografiate și prelucrate ȋn aplicația Chatter Pix. Copiii vor fi 

bucuroși pentru reușita lor.  
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 Profesorii pot vedea cât de bine și-au ȋnsușit elevii mesajul textului, momentele desfășurării 

acțiunii, personajele, cunoștințele, în general, realizând 

concursuri pe aplicația Kahoot.it  prin pot evalua 

cunoștințele elevilor despre textelor literare citite. La fel de 

bine această aplicație pate fi utilizată la activitățile 

extrașcolare. 

https://create.kahoot.it/details/1960a054-af53-4f75-a54a-

ac80d5d900cd 

https://create.kahoot.it/details/6692dc2a-e484-4746-87b8-861ed30b1aad  

 Wordwall este o aplicație la ȋndemâna fiecărui profesor ce poate fi utilizată pentru 

recapitularea, sistematizarea sau evaluarea cunostințelor la gramatică, matematică etc. 

https://wordwall.net/resource/2937014/subiectul-sistematizare-recapitulare-iv-c 

 Canva este o aplicație atractivă utilizată pentru exersarea deprinderilor, aplicarea cunoștințelor 

în realizarea unor felicitări, afișe, anunțuri, sistematizare și recapitulare, evaluare și, la fel ca Word 

Art, stimuleazã creativitatea elevilor. 

 

 

 

 

 Book Creator este aplicația care îi stimulează pe elevi să 

fie creativi, să realizeze cărțile pe care și le doresc cu imaginile 

și exercițiile  preferate, pe care să le prezinte într-un mod 

elegant colegilor.   

Platforma educațională ASQ este platforma ideală pentru evaluarea elevilor.              

Platforma Edpuzzle oferă posibilitatea cadrelor didactice, 

dar și elevilor de a testa cunoștințele. 

https://edpuzzle.com/media/60008d4efe7d25423d9edec2 

https://edpuzzle.com/media/6015ad4a1ed5144264c016c5 

Alte aplicații utile în predare-învățare-evaluare mai sunt 

Quick story, Jigsaw pluzzle. 

https://www.jigsawplanet.com/6111  

Această tehnologie a realității virtuale oferă elevilor o 

valoroasă oportunitate de a învăța într-o anumită manieră 

inovativă care creează o amintire durabilă și de impact în 

mințile lor, iar ȋnvățarea devine mai distractivă și ajută elevii 

să rețină informațiile pentru un timp mai îndelungat.  
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Instrumente digitale folosite în  activitatea de predare – învățare - evaluare 

Laura Elena Străchinaru, Școala Gimnazială  „Iordache Cantacuzino”, Pașcani 

 

 În perioada pandemiei, în activitatea de predare – învățare - evaluare, am folosit aplicații 

digitale, utile, atractive, care au fost în acealași timp foarte îndrăgite de elevi. 

Una dintre aplicații folosite a fost PADLET 

A. PADLET - Aplicații  PADLET.COM 

 Am făcut cont pe www.padlet.com 

 Am selectat Make a padlet 

 Am selectat șablonul (imaginea de fundal), am pus un titlu, la descriere am scris cerința. 

 Am trimis linkul copiilor care au scris apăsând pe + din dreapta jos. 

 Am folosit aplicația la ora de LLR, ca secvență de învățare legată de înțelegerea aprofundată 

a unui text citit. 

 La ora de AVAP am folosit  aplicația pentru a afișa lucrările. 

B. Aplicația IDEALBOARDZ – un organizator al răspunsurilor copiilor pe diferite teme 

 Am făcut cont pe https://idealboardz.com/,  https://idealboardz.com///idealboardz.com 

 Am apăsat pe Create my own idea board 

 Am pus un titlu și am definit secțiunile (din care vor rezulta trei coloane pentru răspunsurile 

elevilor) 

 Am copiat linkul și l-am trimis copiilor în timpul orei  

 Am dat share screen și am vazut în timp real răspunsurile lor. 

C. Aplicația MENTIMENTER.COM 

 Învățătorul  își face cont pe mentimenter.com 

 Creează prezenatarea care conține o întrebare și alege modul în acre să afișeze răspunsurile 

elevilor 

 La oră, copiii intră pe menti.com și introduc codul de 7 cifre generat atunci cînd s-a creat 

prezentarea ( le este comunicat la oră) 

 Copiii răspund la întrebare, iar învățătorul cede în timp real răspunsurile lor 

 Învățătorul dă share ca să vadă toată clasa ce rîspunsuri s-au primit 

D.  BAAMBOOZLE.COM - Concursuri de întrebări pe echipe folosit la verificarea cunoștințelor      

 Învățătrul își face cont pe baamboozle.com 

 Apasă Make a game 

 Dă un titlu testului și scrie ceva la Description 

 Scrie întrebrea, apoi răspunsul corect și îi acordă un punctaj, continuă la fel cu întrebările 

 Fiind concurs pe echipe, trebuie să aibă grijă să fie un număr egal de întrebări pentru echipe 

 Testule gata.Apasăpe Play, setează numărul de echipe și afișează jocul pe ecran 

 Citește întrebările pentru fiecare echipă alternativ.Primește răspunsuri  orale, validează 

răspunsurile. 

E. LEARNING APPS – pentru jocuri  interactive 

 Accesez https HYPERLINK https://learningapps.org/://learningapps.org/ 

 Aleg Create App 

 Pick a template - am folosit Group-puzzle 

 Găsesc zeci de exemple de puzzle-uri deja creat pe discipline de studiu 

 Aleg dintre modele unul și modific acel șablon, adaptându-l la neiole mele 

 Aleg o poză care să fie recreată ca un puzzle cu fiecare răspuns corect 

http://www.padlet.com/
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 Trimit linkul https HYPERLINK https://learningapps.org/display?v=poktuzq2t20:// 

HYPERLINK 

„https://learningapps.org/display?v=poktuzq2t20"learningapps.org/display?v=poktuzq2t20 

copiilor și fiecare lucrează individual 

 Pe măsură ce aleg corect piesele dintr-o categorie, se întorc piesele de puzzle 

 Am aplicat la o lecție de istorie pentru verificarea cunoștințelor de la ora anterioară 
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Modalități de realizare a evaluării online. Platforma Exam.net 

Andreea Condurache, Colegiul Național ,,Garabet Ibrăileanu”, Iași 

 

Necesitatea folosirii aplicațiilor electronice și digitalizarea educației sunt deziderate vechi, 

urmărite în școala românească de mai multă vreme, care au început să se concretizeze odată cu 

suspendarea cursurilor în format fizic și intrarea online, din cauza pandemiei de  Covid 19. Acesta a 

fost momentul în care s-a impus folosirea de aplicații, programe și platforme de comunicare online, 

care puteau să asigure nevoile de predare, învățare și evaluare eficientă, în acest context. Totodată, 

aceasta a fost și o provocare lansată cadrelor didactice de a se reinventa, de a căuta permanent 

soluții care să le sprijine activitatea și, de asemenea, care să le dezvolte abilitățile digitale. Și în 

învățământul primar, învățătorii au fost nevoiți să caute forme de a continua învățarea cu mijloace 

online, de a fi creativi, mai ales că elevii cărora li se adresează au o vârstă fragedă. 

Perioada destul de îndelungată în care cursurile s-au desfășurat exclusiv online a impus folosirea, 

nu doar a platformelor care puteau asigura predarea și învățarea, ci și evaluarea. În mediul 

electronic, acestea s-au diversificat foarte mult, pentru a acoperi nevoia de monitorizare a învățării 

în școală și chiar nevoia de susținere a concursurilor extrașcolare. 

Dintre toate aplicațiile de evaluare pe care le-am folosit în această perioadă, am ales să prezint în 

acest articol platforma Exam.net, pe care am folosit-o adesea pentru a da probe de evaluare scrisă 

elevilor mei. Deși este mai puțin cunoscută și este folosită cu precădere în evaluarea elevilor de 

gimnaziu și liceu (am aflat despre ea la un webinar adresat profesorilor de liceu), consider că 

această platformă de evaluare poate fi folosită cu succes și la clasele din învățământul primar. 

Descrierea mea va urmări prezentarea modului în care platforma poate fi folosită, de către 

profesor și de către elevi, avantaje și posibile dezavantaje ale folosirii ei pentru învățământul 

primar, precum și idei de activități în care poate fi introdusă. 

Platforma Exam.net poate fi folosită de către profesori cu ajutorul unui cont al școlii în care 

lucrează și care le oferă posibilitatea de a o folosi în mod gratuit. Conectarea se poate face de pe 

orice browser. Elevii, în schimb, nu au nevoie de cont pentru a se putea conecta, iar acest aspect 

reprezintă unul dintre avantajele folosirii ei. Mai mult decât atât, platforma pune la dispoziția 

tuturor și un tutorial în limba engleză, în care este explicat modul de folosire.  

Exam.net este o platformă prietenoasă, cu o interfață ușor de folosit. Odată creat contul, 

profesorul are atât posibilitatea de a crea teste pe platformă, cât și aceea de a încărca documente 

deja create în format pdf. Eu am încărcat de fiecare dată un document deja creat, pentru că mi s-a 

părut mai ușor de folosit. Pentru a încărca un test nou, folosim opțiunea New exam. 

 
Fiecare test încărcat generează o parolă (Exam key) pe care profesorul o va transmite elevilor săi, 

pentru a se putea conecta. De asemenea, el are posibilitatea de a permite accesul elevilor la fiecare 

test încărcat, prin opțiunea Acces. Elevii se pot loga la platforma Exam.net folosind parola 
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primită, corespunzătoare fiecărui test administrat, vor completa numele și prenumele și vor intra în 

test (folosind opțiunea Fetch the exam, apoi Begin exam), acolo unde pot completa răspunsurile la 

itemii din test direct în aplicație. Opțiunile de tehnoredactare din Exam.net seamănă cu cele din 

Word, elevii putând nota răspunsurile la întrebări în partea de jos a paginii, în timp ce în partea de 

sus pot rula întrebările. 

 
Timpul de lucru poate fi stabilit de către profesor care va alege, fie să dea o probă de evaluare cu 

o limită de timp, fie le va da copiilor o resursă de timp suficientă redactării și autocorectării 

răspunsurilor. Eu am ales de fiecare dată cea de-a doua variantă, dat fiind faptul că folosirea acestei 

platforme a fost multă vreme o noutate pentru elevii mei și ținând cont, în același timp, de nivelul 

lor de vârstă și de experiența redusă de tehnoredactare. 

După ce testul este complet rezolvat, elevul alege opțiunea Summit exam, ce încheie această 

activitate. Testul este trimis profesorului care poate descărca toate răspunsurile elevilor pentru a le 

oferi un feed-back prompt. 

Exam.net poate fi folosită ca formă de evaluare online pentru aproape toate disciplinele din 

învățământul primar, datorită ușurinței de a se utiliza (elevul poate participa la test fără crearea 

prealabilă a unui cont, opțiunile de redactare sunt simple, iar timpul de lucru este generos). De 

asemenea, platforma este ușor de folosit și pentru profesori, aceștia putând încărca orice fel de test 

creat într-un format simplu. Elevii din clasa mea folosesc Exam.net cu ușurință și plăcere. Înainte 

de a le administra primul test, am creat o simulare a testului într-o întâlnire virtuală în care le-am 

prezentat platforma și modul de lucru. 

 Printre dezavantajele folosirii acestei platforme de evaluare, menționez faptul că nu este o 

aplicație interactivă, cu caracter ludic, dat fiind faptul că a fost concepută ca o formă de evaluare 

online adresată elevilor de vârstă mare. De aceea, este recomandabil ca învățătorul să folosească o 

diversitate de aplicații, astfel încât evaluarea să reprezinte un moment plăcut, chiar dacă se 

desfășoară în aceste condiții. Dintre acestea menționez Kahoot, Quizizz, Wordwall, Socrative, 

asq.ro, Ed puzzle, Liveworksheets, Wizer etc. 

 Totodată, este evident că utilizarea resurselor digitale a devenit o necesitate în școala 

românească de secol XXI și că mijloacele de comunicare online vor fi prezente și de acum încolo în 

activitatea didactică. Școala viitorului va fi cu totul diferită de școala de acum câțiva ani, iar cadrele 

didactice sunt nevoite să se adapteze în permanență, să-și adapteze mereu stilul de lucru, metodele, 

dar mai ales resursele. 

Bibliografie 

1. https://www.youtube.com/watch?v=2oul3BrjlN8&t=16s  
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Despre clasa Flipped și învățarea răsturnată 

Lorena Bujor, Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iaşi 

 

Abstract 

 Resursele de învăţare online permit profesorilor să acceseze mai multe resurse care trebuie să 

fie utilizate pentru a crea noi paradigme pentru procesul de predare-învăţare-evaluare. Este perioada 

schimbărilor şi în şcoala românească. Este timpul pentru schimbare și în structurile modelelor de 

formare continuă a cadrelor didactice. Este timpul pentru utilizarea pe scară mai largă a modelului 

Flipped Classroom! 

 

CE este o clasă Flipped ? 

 Flip classroom sau metoda clasei „inversate” este o metodă modernă de ȋnvăţare experimentată 

ȋncă din anii 1990, ȋn SUA, sub coordonarea unor specialiști de la Universitatea din Harvard. 

Aceasta constă ȋn schimbarea rolului profesorului, din persoană care expune/predă un subiect, după 

care elevii primesc sarcinile de lucru/tema pentru acasă, ȋn acela de ȋndrumător, ȋn vederea realizării 

sarcinilor, după ce au vizionat pe internet (acasă și ȋn clasă) un video care le oferă informaţiile 

necesare pentru activitatea practică. 

 Clasa Flipped este un model pedagogic creat în anul 2004 de către Jonathan Bergmann şi Aaron 

Sams, doi profesori de chimie care au lucrat la Liceul Woodland Park din Woodland Park, 

Colorado. Profesorul poate să urmărească felul în care fiecare elev asimilează un anumit tip de 

informaţii, iar elevii pot să-şi manifeste creativitatea. 

 Scopul metodei este de a cultiva experienţe de învăţare variate pentru cei care învăţare, include 

învăţarea prin colaborare, învăţarea bazată pe proiect, învăţarea colaborativă de tip peer-learning şi 

rezolvarea de probleme. 

 Conceptul de „clasă răsturnată” înseamnă a inversa „ordinea” în care se acumulează 

cunoştinţele, se formează deprinderi. Flipped classroom permite elevilor să privească explicaţiile 

acasă şi să se angajeze în teme în şcoală. Cadrele didactice îi ghidează pe elevi printr-o serie de fişe 

de lucru sau activităţi care îi ajută să-şi atingă obiectivele. 

 Clasa Flipped este o modalitate de predare complet diferită de cea clasică unde toate elementele 

clasei sunt inversate. Lange (Lange şi colaboratorii, 2000) afirma: „Inversarea clasei înseamnă că 

evenimentele care au avut loc în mod tradiţional în interiorul clasei au loc acum în afara clasei şi 

invers”. Este deci, acea metodologie care are două părţi: 

 Învăţarea activităţii în clasă;
 

 Activităţi diferite acasă sau în afara clasei. Menţionăm că nu există un singur model de clasă 

flipped.
 

Clasa flipped are un aspect diferit de cel clasic/tradiţional: 

 Elevii lucrează în perechi sau grupe mici;
 

 Băncile sunt asezate în aşa fel încât să faciliteze interacţiunile elev-elev;
 

 Gestionarea educaţiei de la egal la egal şi activităţile practice în aşa fel încât să ajute elevul 

să-şi clarifice şi să aprofundeze acele concept care nu au fost suficient înţeles;
 

 Profesorul are rol de mentor, antrenor, iar elevii devin activ în procesul de învăţare.
 

Ce este învăţarea răsturnată? 

 Flipped Learning (învăţarea răsturnată) este o abordare pedagogică în care instruirea directă se 

mută din spaţiul de învăţare în grup către spaţiul de învăţare individual, iar spaţiul de grup (clasa) 

este transformat într-un mediu dinamic, interactiv, unde profesorul dirijează elevii pe măsură ce ei 
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aplică conceptele şi se angajează creativ cu subiectul materiei. Subliniem faptul că răsturnarea unei 

clase nu conduce neapărat la învăţarea răsturnată. Cei patru piloni ai F-L-I-P sunt: 

 F - Mediu flexibil  (Flexibile Environment); 

 L – Cultura învăţării (Learning culture); 

 I – Conţinut intenţional (intenţional content);  

 P – Educator profesionist  (profesional educator) 

DE CE implementăm o clasă Flipped? 

 Răspunsul este sintetizat în afirmaţia: „Învăţarea devine mai personalizată şi sala de clasă poate 

fi diferenţiată pentru toţi elevii” (Bergmann şi Sams, 2012). 

Avantajele utilizării acestei metode constă în: 

 combinarea metodei de predare directă cu metode de învăţare de tip constructivist;
 

 reprezintă o modalitate prin care elevii îşi asumă responsabilitatea pentru propria învăţare;
 

 reprezintă un mijloc de creştere a interacţiunii dintre profesor-elev;
 

 toţi elevii sunt implicaţi în procesul de predare-învăţare-evaluare;
 

 elevii nu rămân în urmă cu materia deoarece informaţiile le obţin online;
 

 conţinutul informaţilor este arhivat şi poate fi revizuit şi remediat oricând;
 

 telefonul poate fi utilizat pentru accesarea lecţiei oricând şi oriunde. 
 

O activitate de clasă flipped include următoarele elemente:
 

 Denumirea activităţii
 

 Obiective cognitive
 

 Aptitudini noi:
 

 Subiect/Comunitate
 

 Descriere generală
 

 Instrumente
 

 Conţinut electronic
 

 Etape de activitate: preclasă, în clasă, în afara clasei
 

 Reguli
 

 Rezultate
 

 Evaluare/Feedbak
 

 Fiecare profesor are posibilitatea de a individualiza metodele pe care le utilizează adaptând-le 

potrivit unităţii şcolare, elevilor şi abilităţilor personale. Elevii câstigă controlul asupra procesului 

de învățare prin studierea materialelor de curs în afara clasei, folosind lecturi, cursuri video pre-

înregistrate. 

CUM implementăm o clasă Flipped? CUM proiectăm o lecţie flipped?  

 Implementăm o clasă Flipped cu ajutorul „profesorilor-inovatori” care se află într-o clasă 

creativă şi previn abandonul şcolar timpuriu şi au rolul în gestionarea acesteia. Jeff Dunn (2014) a 

prezentat în “Ghidul în 6 paşi pentru flipping your class”şase paşi simpli pentru implementarea 

clasei flipped: 

Stabilirea lecţiei, a rezultatelor învăţării şi conceperea unui Plan de lecţie;
 

 Crearea unui videoclip care să răspundă obiectivelor educaţionale ale lecţiei;
 

 Trimiterea videoclipului către elevi cu menţiunea că va fi discutat în clasă;
 

 Schimbarea atitudinii elevilor;
 

 Discutarea subiectului şi prezentarea unei sarcini de lucru pe grupe mici de lucru;
 

 Regruparea sau aducerea elevilor împreună şi prezentarea activităţilor din grupuri. 
 

 Putem afirma că, activitatea profesorului în efectuarea actului de predare, în diferite structure de 
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cursuri, folosind modelul flipped classroom sau „clasa inversă” cuprinde următoarele forme: 

 Selectează aplicaţii adecvate şi texte pentru a fi utilizate în diverse moment ale procesului 

educaţional; 

 Gestionează, transferă, facilitează, evaluează transferul de competenţe; 

 Utilizează aplicaţii. Tehnologii, medii, web; 

 Creează materiale care să respecte conţinuturile şi nevoile de învăţare ale elevilor; 

 Conectează comunitatea educaţională la lecţii; 

 Urmăreşte progresul; 

 Corectează erorile/exemplifică/cooperează/ajută ethnic/mediază/inovează. 

Implementăm o clasă Flipped şi cu ajutorul altor strategii ce includ: 

 Învăţarea activă; 

 Interacţiunea de la egal la egal; 

 Învăţarea colaborativă; 

 Învăţarea; 

 Dezbateri. 

 Orice planificarea educaţională trebuie să urmeze anumite proceduri în vederea realizării 

scopurilor educaţiei, recunoaşterii contextului actual şi a actorilor implicaţi. Obiectivul proiectării 

unei lecţii flipped este de a maximiza participarea elevilor la lecţiile online şi activităţi offline. 

Trebuie analizat contextual în care va avea loc, stabilirea obiectivelor, a metodologiei de utilizat, 

dezvoltarea de activităţi în sala de clasă şi în afara ei.  

 Planificarea este importantă şi în determinarea volumului materiei ce poate fi predată într-un an 

şcolar. Este important sa fie selectate cele mai relevante conţinuturi ale subiectelor care vor alcătui 

o lecţie.  

 Proiectarea unei unităţi didactice utilizând metodologia flipped are în vedere etapele operative 

pentru implementarea acesteia în predarea tradiţională, adaptarea lecţiei în funcţie de timp şi de 

resursele tehnologice disponibile. După opinia lui Oliveira, Dalila De Andrade (2002) primul pas 

pentru a planifica o lecţie este să stabilim ce avem/există deja, ce vrem să realizăm/obiectivele 

lecţiei şi activităţile care pot fi desfăşurate. 

 

Caracteristicile metodei „the flipped classroom”: 

 „tema”de acasă a elevilor constă în antrenarea lor motivată, cu eforturi creative proprii, în 

procesul de predare-învăţare-evaluare, iar temele date clasic pentruaplicarea şi conslolidarea 

conţinuturilor se efectuează în activitatea colaborativă în sala de clasă;
 

 Mediu flexibil: pereche, grup, individual;
 

 Cultura învăţării: axată pe elev, colaborare, explorare;
 

 Conţinutul intenţional:profesorul-mentor, facilitator, bun organizator şi cunoscător al 

elevilor;
 

 Profesorul: solicitant, plan fexibil, resurse şi tehnici de lucru.
 

Concluzii  

 Clasa de flipped descrie o nouă modalitate de predare prin care elevii vizionează mai întâi un 

material, în afara clasei, iar apoi, în clasă utilizează strategii pentru promvarea abilităţilor superioare 

ale gândirii. Dezvoltarea unui flipped sala de clasă presupune luarea în considerare a următoarelor 

elemente: 

 profesori-inovatori;
 

 clase de creaţie;
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 metodologie flipped;
 

 proiectarea “lecţiei răsturnate”;
 

 dezvoltarea conţinutului didactic în Flipped;
 

 videoclipuri în flipped;
 

 jocuri educaţionale şi debriefing;
 

 canale digitale.
 

 Menţionăm faptul că tehnologia nu va înlocui niciodată un profesor, ci doar permite 

individualizarea şi personalizarea procesului de învăţare creativă facilitând opţiuni şi alegeri. 

 Inovaţia în şcoală este un mod de a gândi care poate consta în multe intervenţii educaţionale. O 

clasă întoarsă nu este o clasă fără profesor, nu este o clasă fără instrucţiuni, prelegeri, evaluări sau 

chiar un spaţiu fizic. Este o metodologie care îşi propune să ajute profesorii să ajungă la elevii care 

sunt pe punctul de a renunţa la cursuri din cauza unor anumite circumstanţe. Este un mod de a 

petrece mai mult timp cu elevii motivându-i să gândească, să reflecteze, să împărtăşească 

cunoştinţele în mod colaborativ. Rolul profesorului este important. El trebuie să creeze şi să 

promoveze mediul în care va avea loc învăţarea, să selecteze materialele, să creeze mediul şi 

activităţile de învăţare. 

 Abordarea flipped class este o tendinţă de creştere în educaţie. Cooperarea din secolul XXI este 

văzută în contextual posibilităţilor nelimitate oferite de tehnologie. Canalele digitale deschid noi 

perspective pentru educaţie oferind oportunităţi comunităţii pedagogice în căutarea de soluţii 

comune pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei. Este un mediu de învăţare în care are loc o învăţare 

personală, o educaţie care ajută elevul să-şi stimuleze potenţialul creativ, intelectual şi comunicativ. 
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Contribuţia obiectului „Dezvoltare personală” la profilul de formare al absolventului de clasa 

a IV - a 

Eugenia Nour, Şcoala Gimnazialǎ „Iordache Cantacuzino”, Paşcani 

 

 Curriculum naţional propune o coerenţǎ unitarǎ a învǎţǎrii pe orizontalǎ şi pe vericalǎ, inclusiv 

între nivelurile de şcolaritate, caracterizat prin centrarea pe elev, centrarea pe competenţe şi 

abordarea integratǎ a învǎţǎrii. Noul curriculum aduce o structurare a nivelurilor de competenţǎ pe 

cicluri de învǎţare.  În acest fel,  profilul de formare al absolventului a diferitelor niveluri de studii, 

constituie o componentǎ reglatoare a Curriculumului naţional. Profilul de formare al absolventului 

de clasa a IV este documentul care descrie aşteptǎrile, competenţele pe care trebuie sǎ le aibǎ la 

sfârşitul celor cinci ani de studii absolventul de ciclul primar:  

https://www.ise.ro/wpcontent/uploads/2015/12/Profilul-de-formare-al-absolventului_final.pdf. 

 Având în vedere aceste componente, fiecare obiect de studiu are o contribuiţie importantǎ 

pentru a întregi  profilul de formare al absolventului, formând cele opt competenţe cheie. Astfel, 

exemplific contribuţia obiectului Dezvoltare personalǎ, prin activitǎţi de învǎţare specifice atribuite 

fiecǎrei competenţe cheie.  

1. Comunicarea în limba românǎ 

 sǎ utilizeze textul literar narativ, liric (poezii), ghicitori, proverbe-ca texte support pentru a 

ilustra conţinuturile programei şcolare de Dezvoltare personalǎ (aprobatǎ prin OM Nr. 

3418/19.03.2013)  din cele trei domenii specifice: autocunoaştere şi stil de viaţǎ sǎnǎtos, 

dezvoltare emoţională şi social, aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru 

viaţă a şcolarului mic; 

 sǎ recunoascǎ personajele textelor în funcţie de unele caracteristici: valori  morale, atitudini, 

meseriile pe care le practicǎ etc; 

 sǎ exprime oral gânduri, pǎrei legate de comportamentele personajelor, utilitatea unor 

acţiuni, profesii, atitudini personale în situaţii similare celor din textile literare support 

utilizate; 

 sǎ realizeze eseuri structurate pe teme care vizeazǎ conţinuturile programei şcolare, ex: Cine 

sunt eu? Igiena mea zilnicǎ, Cum îmi pǎstrez sǎnatatea, Ce ma bucutǎ/întristeazǎ, Cum îmi 

manifest anumite trǎiri: bucuria/tristeţea/frica/furia, Prietenia, Prietenul meu necuvântǎtor, 

Rutina mea zilnicǎ, Timpul-prieten sau duşman, Cum îmi pregǎtesc lecţiile, Cum evit/ 

gestionez situaţiile stresante, Ce-mi place sa fac în timpul liber, Ce voi fi când voi fi mare? 

Meseriile de azi şi din viitor etc ( teme care ilustreazǎ conţinuturile programei şcolare) 

2. Comunicarea în limba strǎinǎ 

 participarea la proiecte educaţionale internaţionale şi posibilitatea exprimǎrii unor pǎreri 

simple, mesaje într-o limbǎ strǎinǎ; 

 posibilitatea de a citi corect numele personajelor, localitǎţilor din lecturile autorilor strǎini; 

 utlizarea unor aplicaţii pe calculatori care necesitǎ aplicarea unei limbi strǎine;  

3. Competențe matematice  şi competențe de bază în ştiințe şi tehnologii 

 sǎ cunoascǎ regulile de igienǎ personalǎ, igiena clasei, locuinţei; 

 sǎ cunoascǎ condiţiile de viatǎ şi modalitǎţi de ocrotire şi ingrijire a animalelor de 

companie; 

 sǎ cunoascǎ condiţiile de viatǎ şi modalitǎţi de ocrotire şi ingrijire a plantelor d;e 

apartament/clasǎ; 

 sǎ cunoascǎ condiţiile de mediu- luminǎ, cǎldurǎ, culoare- şi modalitatea în care acestea 
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condiţioneazǎ şi favorizeazǎ procesul de învǎţare, de pregǎtire a lecţiilor; 

 sǎ cunoascǎ particularitǎţile anatomice ale corpului şi psihicului uman care contribuie la 

sǎnǎtatea fizicǎ şi psihicǎ ca o condiţie esenţialǎ a stǎrii de bine care contribuie la buna 

realizare a activitǎţilor zilnice; 

 sǎ cunoascǎ calitatea materialelor din care este confecţionatǎ imbracamintea de zi cu zi şi 

modaliatea de combinarea a acesteia în funcţie de activitǎţile pe care le desfǎşoarǎ copiii 

zilnic; 

 sǎ cunoascǎ regulile de protecţie a mediului apropiat: camera, clasǎ, şcolǎ, mediul 

înconjurǎtor pentru sǎnǎtatea mediului şi implicit pentru sǎnǎtatea umanǎ; 

 sǎ recunoascǎ şi sǎ planifice în funcţie de reperele orare programul zilnic al elevului 

(învǎţare,  timp liber, odihnǎ)  

4.Competențe digitale 

 sǎ utilizeze telefonul pentru a realiza fotografii, filmuleţe, cautare de informaţii sau 

realizarea unor activitǎţi didactice pe aplicaţii diverse: Google, Kahoot, Mentmeter; 

 sǎ realizeze cu ajutorul aplicaţiilor Google: documente google, Jamboard- proiecte, teme 

creative; 

 sǎ vizioneze şi sǎ posteze  pe YouTube filme, reportaje, emisiuni pe teme diverse pentru 

conţinuturile programei şcolare şi a activitǎţilor de învǎţare realizate; 

 realizarea unor fişe de lucru pe diferite aplicaţii: Wordwall 

 realizarea unor exerciţii tip puuzle pe aplicaţii; 

 realizarea/vizionarea/cautarea de proiecte utilizând aplicaţiile Office: Word sau Power 

Point, Prezi; 

 exerciţii de cunoaştere şi respectarea condiţiilor de utilizare a mediului online, de utilizarea 

în siguranţǎ a unor aplicaţii şi a unor restricţii impuse de mediul virtual pentriu protecţia 

minorilor; 

 „vizite” virtuale la muzeele lumii, obiective culturale, capitale ale lumii, utilizad Google 

Maps, Google Earth; 

 realizarea unor activitǎţi comune cu elevi din alte  clase, din alte localitǎţi utilizând Google 

Meet sau Zoom; 

5. A învăța să înveți 

 sǎ realizeze un program zilnic de învǎţare şi odihnǎ; 

 sǎ exerseze citirea explicativǎ pentru a înţelege şi utiliza în alte context de învǎţare 

informaţiile din textele utilizate; 

 a exersa diferitele stiluri de învǎţare- vizualǎ, auditivǎ, chinestezicǎ- pentru a întelege stilul 

preponderant de învǎţare şi a le utiliza pentru a avea randament şcolar; 

 exersarea unor modalitǎţi de înregistrare a informaţiilor: scheme, notiţe, grafice, hǎrţi 

conceptuale, mentale şi definirea unui stil persanalizat de învǎţare; 

 exerciţii de memorarea a unor informaţii; 

 exerciţii de îmbinarea a activitǎţilor de învǎţare cu timpi de relaxare; 

 exerciţii de verificare a rezultatelor învǎţǎrii; 

6. Competenţe sociale şi civice 

 exerciţii de autocunoaştere pentru definirea aptitudinilor, limitelor, încrederii în sine, 

depǎşirea unor frici etc; 

 exerciţii de identificarea a emoţiilor personajelor sau a celor proprii; 

 exerciţii de citire imagisticǎ pentru descifrarea mesajelor transmise prin nonverbal; 



 

 

97 

 cunoaştrea regulilor de comportament şi realizarea un cod de comportament civilizat în 

clasǎ/şcoala, în societate în diferite ocazii; 

 exerciţii de punere în practică a unor norme şi reguli de conduită în diferite context de viaţă; 

 exerciţii de empatie cu diferite personaje, persoane pornind de la întrebări de tipul: Ce crezi 

cǎ a simţit? Ce ai simţi tu?  

 cultivarea toleranţei prin exerciţii-joc de rezolvare a unor conflicte  prin comunicarea 

asertivǎ; 

 exerciţii de cooperare în cadrul grupului pentru realizarea unor sarcini comune; 

7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat 

 realizarea unor afişe de prezentare a activității grupei, clasei în diferite contexte; 

 exerciţii de realizare a etapelor/ paşilor de lucru pentru realizarea unor activităţi mai 

complexe de învăţare; 

 sǎ realizeze un plan personalizat de învăţare; 

 stabilirea unor planuri de realizare a unor activităţi comune si exerciţii de împărţire a 

sarcinilor în cadrul grupului; 

 să cunoascǎ/recunoască meseriile pe care le-ar putea alege şi să ştie ce competenţe şi 

formare iniţială presupun acestea, utilitatea lor în viaţa cotidiană; 

 exerciţii de joc de exersare a unor meserii; 

8. Sensibilizare şi exprimare culturală 

 cultivarea mândriei naţionale prin expoziţii de desene, activităţi cultural-artistice de 

promovare a frumuseţilor naţionale,  portului popular, bucătăriei specifice româneşti, a 

personalităților culturale, istorice, sportive; 

 activităţi de promovare şi acceptare/toleranţă a diversităţii culturale şi entice a minorităților 

naţionale şi a altor popoare europene; 

 realizarea unor proiecte interculturale de cultivare a comunicării, toleranţei, prieteniei; 

 cunoaşterea şi promovarea unor elemente specifice din cultura organizaţională a şcolii sau 

patrimoniului local 

 organizarea şi participarea la serbări şi activităţi culturale prilejuite de diverse evenimente.  

 

Metode active-participative şi exemple de activităţi de învăţare 

1.Hărtile Conceptual 
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2.Metoda Pălăriilor Gânditoare 

  

  

  
3.Ciorchinele 
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3.Exerciţii Aplicative Wordwall: 

 
https://wordwall.net/resource/3060236/untitled4 

Bibliografie: 

1. ISE-Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului naţional-2015 

2. Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ,  clasa pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

3. https://formare.educred.ro/course 
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Tabla clasică versus tabla interactivă   

Nicoleta Slabu, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași 

 

 Evoluția societății în domeniul stiinței şi tehnicii ne pune astăzi la dispoziție cu generozitate o 

gamă variată de produse înalt tehnologizate care facilitează procesul de educație. Etapa digitalizării 

forțate prin care am trecut ne-a determinat să identificăm,  să testăm, să alegem  şi să utilizăm unele 

dintre cele mai  performante  instrumente.  

 Definiția cuvântului „tablă” apare în dicționar ca fiind „placă de lemn vopsită în negru folosită 

în școli, pe care se scrie cu cretă”. Deja astăzi tabla nu mai este doar neagră, iar creta se mai 

folosește în unele școli doar la desene pe asfalt, fiind înlocuită de markerele de diverse culori. 

 În 1991 în Canada, apare tabla smart, fiind apoi introdusă în școlile de acolo, dar și în cele din 

alte țări. Sunt două variante ale acestei table smart: cea care vine cu un ecran de mărimi apropiate 

cu o tablă din clasă sau ca dispozitive ce preiau aceste funcții, în final utilizatorul beneficiind de 

aceleași servicii. 

 Caracteristicile tablei smart pot fi evidențiate pe două planuri: ergonomic și didactic. Din punct 

de vedere ergonomic, praful de cretă care crea discomfort atât profesorilor cât și elevilor dispare, iar 

necesitatea curățării permanente a suprafeței de lucru prin folosirea unor produse chimice de 

asemenea. 

Din punct de vedere didactic, pot fi menționate o serie de aspecte pozitive: 

 informația poate fi pregătită anterior, putând  fi concepută  în  format letric, vizual, audio; 

ulterior accesul la aceasta se face rapid; 

 informația poate fi stocată, iar mai apoi analizată şi reactualizată; 

 forma textului scris utilizată este una standardizată, prin utilizarea fonturilor; 

 desenele, schițele și graficele sunt realizate cu o mai mare precizie și ușurință, putând fi 

animate, lucru care facilitează înțelegerea noțiunilor; 

 este eliminată teama de a greși, elevii putând relua traseul învățării fără riscul unor costuri 

materiale suplimentare. 

 Cu toate acestea, tabla smart prezintă cel puțin două inconveniente: pe de o parte achiziția 

ințială este destul de costisitoare pentru bugetul actual al școlilor, iar pe de altă parte, dimensiunile 

multora dintre sălile de clasă nu permit locarea unui astfel de dispozitiv, neexistând spațiu suficient 

pentru utilizarea acestuia în condiții optime. 

 Mai mult decât atât, când achiziționăm un dispozitiv nou se va avea în vedere asigurarea 

compatibilității cu echipamentele  existente în instituție  şi a instalării noilor produse de către 

persoane specializate. 

 Mimio Teach ne propune o soluție pe cât de interesantă, pe atât de uşor de pus în aplicare. Orice 

suprafață plană poate fi transformatā într-o tablă interactivă. Ea permite ca, orice sală de clasă 

dotată cu o tablă albă, un computer și un videoproiector să devină o sală interactivă, iar tabla albă – 

smart board. Dimensiunile reduse și sistemul de prindere permit profesorilor să le ducă dintr-o sală 

de clasă în alta, putând fi folosite pe orice tablă albă normală. Cât despre instalare, aceasta se face 

cu ușurință și este compatibilă atât cu versiunile de Windows, cât și cu cele de Mac. 

 Cu ajutorul acestui instrument lecțiile devin mai atractive, elevii se implică și sunt atrași de 

conținutul multimedia. Mouse-ul are o formă prietenoasă, aducând cu un instrument de scris, tip 

marker de tablă, ceea ce îl face ușor de utilizat. Interfața permite utilizarea tablei ca un ecran de 

tabletă touchscreen, de aceea orice aplicație de pe calculator sau laptop poate rula pe tablă, elevii 

putând interacționa în mod direct.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coal%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cret%C4%83
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 Soft-ul cu care vine bara Mimio Teach cuprinde o serie de instrumente ale căror utilizare este 

intuitivă. Profesorul deține controlul asupra activității deoarece, cu ajutorul unui alt mouse, poate 

interveni în orice moment. Softul permite salvarea și în alte formate a materialelor (.jpeg, .pdf) ceea 

ce conferă posibilitatea de a fi utilizate și pe alte device-uri sau pot fi partajate către alți utilizatori, 

fie ei elevi sau profesori. De aceea, ce s-a lucrat la oră pe tablă poate fi salvat și trimis și elevilor 

absenți, asigurându-se astfel fluxul educațional.  

 Partajarea ecranului calculatorului către elevii care desfășoară cursuri în sistem online asigură 

acestora o informație clară și, mai ales, posibilitatea de a interacționa cu elevii din clasă. Astfel, se 

poate lucra în sistem hibrid, elevii din clasă putând colabora cu elevii de acasă, lucrând în același 

timp pe tablă. Acest lucru se poate face în aplicația Zoom. căci există posibilitatea preluării 

controlului de către utilizatorii conectați la întâlnire.   

 Instrumentul prezentat poate completa cu succes manualele digitale, care, așa cum am văzut,  

conțin adesea doar scurte filmulețe cu care nu poți interacționa. Softul ajută elevii să scrie direct pe 

paginile manualului, pot sublinia, pot colora, pot evidenția o informație interesantă sau pot 

completa rebusurile. Posibilitatea de a insera atât imagini cât și filmulețe sau link-uri, posibitatea de 

a deschide numeroase alte pagini, având astfel o tablă nesfârșită, de a salva tot ceea ce s-a lucrat și 

de a reveni ulterior, dacă acest lucru este necesar,  de a distribui materialul celor interesați, face din 

această bară un instrument util în activitatea didactică, prin transformarea  tablei obișnuită în una 

smart. 

 Nu trebuie neglijat efortul depus de cadrele didactice, atât inițial, în cadrul procesului de 

învățare a utilizării device-ului, cât și cel ce presupune crearea de noi materiale, de noi lecții pentru 

activitatea educațională de zi cu zi. Rezultatele însă sunt încurajatoare, deoarece crește implicarea 

elevilor și lecțiile sunt mult mai atractive. În școlile unde aceste dispozitive există deja, studiile 

(Gursula, 2010) arată că profesorii ar intega în activitatea lor aceste dispozitive, dar au nevoie de un 

specialist care să îi sprijine atunci când întâmpină dificultăți. Problemele cu care se confruntă cel 

mai des sunt cele tehnice, de aici și nevoia de suport pe această latură.  

 De aceea, dacă ești un cadru didactic care te-ai împrietenit cu tehnologia, cu siguranță îți vei 

dori să lucrezi cu un astfel de instrument care câștigă tot mai mulți adepți. Iar vestea bună este că 

prețurile (care sunt de obicei primul impediment!) sunt din ce în ce mai accesibile. 

Bibliografie 

1. Gursula, Fatih;  Bilgic Tozmaza, Gulsah, Which one is smarter? Teacher or Board , 

Procedia Social and Behavioral Sciences 2,  5731–5737, 2010. 

2. Popov, Lidia, Unele aspecte didactice în utilizarea tablei interactive la predarea 

disciplinelor informatice, Didactica Pro, nr. 4, 2014. 

3. Vasilescu, Irina, Instrumente TIC la clasă. Cât de mult(e)? Cum? De ce?, Conferinţa 

Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a XIV-a, 2016. 
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Tradiții și obiceiuri Pascale - aplicații utile în desfășurarea demersului didactic 

Irina Eleonora Zaharia, Irina Furedi, Diana Ciobanu, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iaşi 

  

 Realizarea unor resurse digitale în domeniul educației religioase ca instrumente de calitate 

pentru proiectarea și desfășurarea lecțiilor în mediul online ilustrează o nevoie imperioasă în 

contextul nesigur dat de o epidemie.  

 Cert este faptul că în ultimii ani se remarcă o concentrare pe utilizarea instrumentelor digitale în 

crearea lecțiilor interactive. Motivul principal e atracția elevilor pentru acest tip de aplicații, ideea 

de joc, îmbinarea utilului cu plăcutul, a informației și imaginilor care converg către o memorare și 

înțelegere mai facilă a conținuturilor. Propunem așadar câteva modele de astfel de instrumente.       

Wordwall - https://wordwall.net/resource/16427625 

O aplicație foarte eficientă, atât la clasa de elevi, cât și în mediul virtual, deoarece îți oferă 

posibilitatea de a o folosi în orice moment al desfășurării scenariului didactic. Un avantaj deosebit 

al acestei aplicații este reprezentat de modul creativ și interactiv în care poți să expui conținuturile.  
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Blabberize - http://blabberize.com/view/id/2041286 

 Este un instrument de editare a fotografiilor cu ajutorul căreia poți să realizezi animații de 

vorbire dintr-o fotografie sau altă imagine.  Încărcați o imagine de pe computer, selectați o zonă 

pentru a deveni „gura” vorbitoare și înregistrați sunetul folosind microfonul sau încărcați un fișier 

scurt mp4 de pe computer. Asigurați-vă că „permiteți” accesul la microfonul 

computerului. Povestește-ți fotografia în cele 30 de secunde alocate, apoi salvează când este 

completă. Opțiunile includ marcarea blab-ului dumneavoastră „matur” sau „privat”. 
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Transformarea unei imagini într-un puzzle - https://im-a-puzzle.com/ 

 Odată accesată această pagină, va trebui selectată imaginea pe care dorim s-o transformăm în 

puzzle. Se poate alege nivelul de dificultate, care va împărţi puzzle-ul într-un anumit număr de 

piese, de la 12 până la 160 bucăţi. La final, va fi afişat şi timpul în care a fost rezolvat puzzle-ul 

respectiv. Pentru a-l trimite elevilor către rezolvare se foloseşte opţiunea Share – Create Puzzle. 

Se copiază linkul – Copy link si se transmite elevilor.  

  

 
Realizarea unui rebus digital folosind aplicatia LearningApps -  

https://learningapps.org/createApp.php 

 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 materiale didactice sau  utilizatorii 

le pot crea sau modifica după cerințele și ideile personale. Pentru crearea unui rebus digital se 

accesează opțiunea Alcătuiește exercițiu – Rebus. După ce s-au specificat titlul rebusului și 

indicațiile pentru elevi, se trece la introducerea întrebărilor/definițiilor, acestea putând fi de tip text, 

imagine, text audio, audio, video, iar pentru fiecare întrebare/definiție în parte se tastează cuvântul 

soluție. La final, se selectează opțiunea Lansează si Previzualizează. 
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Resursă educațională deschisă pentru învățarea asistată de tehnologie 

Laura Elena Maftei, Şcoala Gimnazială Gâștești, Pașcani 

 

Denumirea resursei educaționale propuse:  Fișă de lucru - Recapitulare capitol introductiv 

Link-ul resursei educaționale, publicată pe platforma Liveworksheets: Fișă de lucru 

(https://www.liveworksheets.com/mb1954480lk) 

Nivelul de învățământ:  primar - clasa a IV-a 

Aria curriculară/disciplina/domeniul: Istorie 

Scurtă descriere:  

Resursa reprezintă o fișă de lucru pentru disciplina istorie. Ea cuprinde: 

 un exercițiu în care trebuie să completeze 3 enunțuri; 

 un exercițiu în care trebuie să găsească valoarea de adevăr a unor afirmații; 

 un exercițiu în care trebuie să bifeze varianta/ variantele corectă/ corecte; 

 un exercițiu în care trebuie să alcătuiască trei enunțuri cu cuvinte date; 

 un exercițiu în care trebuie să realizeze corespondența dintre data și secolul din care face 

parte; 

 un exercițiu în care trebuie să noteze primul și ultimul an dintr-un secol. 

Competențe vizate (din programa şcolară):  

1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate 

1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație 

de învățare 

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice 
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PROIECTUL „PROFESORUL DIGITAL” – EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 
Proiect didactic 

Anamaria Horga, Evelina Iacobeţ, Izabela Mateianu, Ana-Maria Rotaru 

Școala Gimnazială „Alexandrucel Bun” Iași 
 

A. Argument introductiv 

Motto: „Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă” (A. Macedon)  

 

Data: 24.11.2020 

Clasa: pregătitoare  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română  

Tipul de curriculum: nucleu  

Unitatea de învățare: „Ora poveștilor” 

Subiectul: Recapitularea sunetelor și literelor învățate: a, A, m, M, i, I, n, N, u, U, o, O 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice, Matematică și explorarea mediului 

Tipul lecției: Recapitulare și sistematizare 

Denumirea activității: Magia literelor 

Scopul: Dezvoltarea capacității de a utiliza sunetele și literele învățate în contexte diferite de 

comunicare. 

Competențe specifice 

a) Comunicare în limba română: 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.2.  Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.3.  Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

1.4.  Identificarea sunetului inițial și/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziții rostite clar și rar; 

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate; 

b) Matematică și explorarea mediului: 

1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10/ *în concentrul 0-31; 

c) Arte vizuale și abilități practice: 

2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct;  

Competențe derivate 

 C1. - identificarea sunete studiate, având ca punct de sprijin imagini sugestive;  

 C2. - despărțirea cuvintelor date în silabe, precizând numărul acestora; 

 C3. - precizarea poziției sunetelor învățate în cuvintele enumerate;   

 C4. - obținerea de cuvinte prin reașezarea literelor propuse; 

 C5. - formularea de enunțuri, ordonând cuvintele scrise aleatoriu;  

 C6. - realizarea unui puzzle, pe baza informațiilor primite; 

Strategia didactică (activ – participativă) 

Resurse procedurale: conversația euristică, jocul didactic, exercițiul, explicația, învățarea prin 

descoperire, problematizarea, metoda fonetică analitico - sintetică, co - evaluarea, schimbarea 

rolului profesor - elev; 

Resurse materiale: laptop, imagini, creion grafic, creioane colorate, marker, jetoane, boxe, auxiliar 

didactic, scrisoare, bilețele, Power-Point, jocuri Wordwall, JamBoard, Jigsaw planet. 
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Resurse bibliografice 

 https://wordwall.net/resource/6510109/formeaza-propozitii-ordonand-cuvintele 

 https://wordwall.net/resource/6509504/repetam-sa-nu-uitam 

 https://wordwall.net/resource/6507916/literele-m-n-i-u-o 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c2ea75663da 

 https://wordwall.net/resource/6636567/denume%c8%99te-imaginea-desparte-

cuv%c3%a2ntul-%c3%aen-silabe 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM0RzFTAlTDu_8jpQ3j_O4Xm_P4PNVeA

G_vO01wX-YYUJUaA/viewform 

 https://learningapps.org/display?v=pgwzfizxn20 

 Hobjilă, A., (2016) – Limbă și comunicare – perspective didactice. Aplicații pentru 

învățământul primar, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași 

 Bărbulescu, G., Ciogalteu, A., Gunea, C., Radu, M., (2017) – Dezvoltare personală, o altfel 

de disciplină, Editura Litera, București. 

Resurse temporale - 45 minute (Sincron /Asincron) 

Resurse umane:  4 colective de elevi, 4 cadre didactice; 

Forme de organizare a activității: frontală, individuală; 

Contextualitate: Activitatea a fost propusă în cadrul Atelierelor de Bune practici educaționale, 

coordonate de ISJ Iași, în data 30.10.2020 și 4.12.2020, derulate pe platformele de lucru on-line 

Classroom și Zoom. 

B) Design–ul activităţii 

Desfășurarea activității 

1. Momentul organizatoric 

 pregătirea materialului didactic și asigurarea unui climat propice pentru desfășurarea în bune 

condiții a lecției;  

 reamintirea regulilor esențiale pentru desfășurarea activității on-line;  

 observarea sistematică a comportamentului elevilor pentru a evalua capacitatea lor de a se 

organiza în vederea debutului unei activități de învățare; 

2. Introducerea în activitate 

 prezentarea  mesajul invitatului special – Spiridușul Cadourilor, ajutorul lui Moș Nicolae; 

 elevii sunt informați că acesta le transmite faptul că, în acest an, a fost cam somnoros și nu a 

reușit să trimită toate cadourile la timp, prin urmare,  rugămintea lui pentru elevii clasei 

pregătitoare este să îl ajute să livreze cadourile; 

 stabilirea sarcinilor: elevii trebuie să rezolve cerința de pe bilețelul fiecărui cadou pentru ca 

acesta să fie livrat; (Anexa 1) 

3. Comunicarea temei activității și a obiectivelor operaționale 

 în această etapă, elevii află care sunt obiectivele propuse prin activitatea de Comunicare în 

limba română: formularea de propoziții pe baza mai multor criterii, despărțirea în silabe a 

diferitelor cuvinte, reprezentarea grafică a termenilor selectați, citirea 

literelor/silabelor/cuvintelor/ enunțurilor propuse; 

 pentru o participare activă, elevii sunt informați că, rezolvând corect itemii propuși, îl vor 

ajuta pe Spiridușul Cadourilor să livreze darurile tuturor copiilor; 

4. Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor, a deprinderilor 

 se prezintă elevilor primul cadou, acesta având notat pe etichetă  sarcina   care vizează: 

 a denumi obiectele din imagini; 
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 a despărți cuvintele în silabe; 

 a identifica poziția sunetelor învățate în cuvânt; 

 după ce elevii au realizat cu succes cerința, primul cadou se deschide, ei     descoperind ce se 

află în interior și cărui copil i se cuvine darul; (Anexa 2) 

 primul cadou a fost livrat către destinatar, prin urmare, elevii au o nouă  

 provocare: expedierea  celui de-al doilea cadou; 

 pentru a atinge și acest deziderat, trebuie să rezolve o altă sarcină identificată pe bilețel, 

aceasta presupunând utilizarea Roții magice; 

 școlarii au de rezolvat exerciții diverse prezentate prin intermediul aplicației Word Wall: 

 Desparte în silabe cuvântul „om”; 

 Precizează câte cuvinte are propoziția „Mona nu are oi”; 

 Spune care este prima silabă din cuvântul „Mimia”; 

 Află de câte ori se aude sunetul „a” în cuvântul „mina”; 

 Spune un cuvânt care conține sunetul „o”; 

 Rostește un cuvânt care are patru silabe; 

 Alcătuiește o propoziție formată din trei cuvinte; 

 Dă exemplu de patru cuvinte care conțin sunetul „u”; 

 Spune câte litere are cuvântul „ou” (Anexa 3); 

 rezolvând corespunzător toți itemii,  elevii au livrat și cel de-al doilea cadou, iar o nouă 

provocare se ivește, următoarea sarcină pe care trebuie să o îndeplinească constând în 

rezolvarea unui scurt chestionar; 

 acesta a fost realizat tot prin intermediul aplicației Word Wall și cuprinde cinci itemi cu 

alegere multiplă: 

 Câte cuvinte are propoziția „Onu ia oi”? 

 Care este litera care se repetă de cele mai multe ori în cuvântul „mamaia”? 

 Dintre cuvintele „Naomi”, „unim”, „Oana”, „Ion”, care nu are același număr de silabe? 

 Câte cuvinte se pot forma doar cu literele N, I, A? 

 În propoziția „Nu am mure.” câte cuvinte sunt? (Anexa 4. 

5. Obținerea performanței 

 ajutoarele Spiridușului Cadourilor vor rezolva cu succes fiecare sarcină prezentată; 

 pentru a livra un alt cadou unui copilaș, elevii au de rezolvat o nouă provocare, constând în 

a ordona cuvintele pentru a forma propoziții (Anexa 5). 

6. Asigurarea retenției și a transferului 

 se realizează prin intermediul altei sarcini identificate pe bilețelul cadoului; 

 bilețelul presupune   rezolvarea chestionarului postat pe platforma Google Classroom; 

 Chestionarul a fost realizat prin intermediul Formulare Google și cuprinde un număr de 

nouă itemi cu alegere multiplă, fiecărui item fiindu-i asociat un punct, pentru ca,  în final, 

elevii să cumulează 10 puncte (Anexa 6). 

7. Activitate asincron/Activități în completare 

 elevii sunt rugați ca la sfârșitul orei să consulte platforma Classroom, pentru a vedea 

surprizele trimise de spiriduș: un puzzle, un exerciţiu de identificare a sunetului iniţial 

corespunzător cuvântului desemnat de imagine şi realizarea corespondenţei cu litera, o fişă 

de lectură ce cuprinde mai multe cuvinte şi propoziţii; 

 exerciţiul de identificare a fost creat prin intermediul aplicaţiei LearningApps, puzzle-ul a 

fost conceput prin intermediul platformei JigSaw Planet, iar fişa de lectură a fost lucrată în 
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programul Paint; (Anexa 7) 

7. Încheierea activității 

- se fac aprecieri generale și individuale privind activitatea elevilor; 

- prin metoda schimbarea rolului profesor – elev, copiii sunt îndrumați să își adreseze 

întrebări referitoare atât la cunoștințele prezentate în cadrul lecției, cât și la trăirile și 

sentimentele avute pe tot parcursul activității; 

- utilizând co-evaluarea, elevii numesc colegii care să le răspundă la întrebări,  acordându-le 

ulterior stimulative verbale („Bravo!”, „Îmi place răspunsul tău!”, „Foarte bine!”, Ai 

dreptate!”). 

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Denumește obiectele reprezentate 

de imagini, desparte cuvintele în 

silabe și identifică poziția 

sunetelor învăţate în cuvânt! 
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Anexa 7 

LearningApps – Cu ce sunet începe cuvântul?  

  

  

Puzzle - JigSaw Planet 

 

Fişă de lectură – Paint 
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Sugestii metodologice 

Anamaria Horga, Evelina Iacobeţ, Izabela Mateianu, Ana-Maria Rotaru 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași 

 

Lecție de recapitulare – Literele a, A m, M i, I n, N o, O u, U 

Pentru realizarea proiectului didactic, au fost utilizate următoarele platforme și aplicații: 

 WordWall, Paint, JigSaw Planet, Formulare Google, LearningApps 

 Resursele educaționale create sunt pentru disciplina Comunicare în limba română, tema vizată 

fiind Recapitularea  literelor predate. Fiindcă e vorba de clasa pregătitoare, am ales să utilizăm, în 

mod preponderent,  jocul didactic. Având în vedere că, potrivit reglementărilor privind lucrul cu 

elevii în spațiul virtual, activitatea sincron la clasa pregătitoare se încadrează în limita de 20 de 

minute, urmând ca aceasta să fie completată cu activități de tip asincron, resursele concepute 

îmbracă ambele forme, urmărindu-se un echilibru între activitatea frontală și cea individuală. 

 Aplicația Wordwall permite realizarea de activități interactive diverse de tipul: chestionare, 

potriviri de cuvinte, jocuri didactice, punând la dispoziție un sistem de șabloane. Utilizatorul poate 

folosi șabloane deja existente sau le poate personaliza, în funcție de necesități. Aplicația presupune 

crearea unui cont, mai exact solicită un nume de utilizator/adresă de e-mail și o parolă, în cazul 

activităților create sau personalizate.  

Cu ajutorul acestei platforme,   am propus elevilor următoarele activități:

Roata aleatorie verifică noțiuni precum propoziția, cuvântul, silaba, sunetul și litera. Sarcina  
elevilor este să învârtă de roată și să rezolve cerința indicată de săgeată. Pentru a rezolva toți itemii 

propuși, elevii au opțiunea de a-i  elimina pe cei lucrați. Printre exerciții se regăsesc: precizarea 

numărului de cuvinte dintr-o propoziție dată, stabilirea numărului de litere ale unui termen, 

alcătuirea de propoziții folosind cuvintele indicate. În vederea implicării active a elevilor, am plasat 

în centrul ruletei apelativul pe care îl folosim la clasă. 

 
Chestionarul cuprinde o serie de întrebări -  itemi de tip alegere multiplă. Aceștia sunt astfel  

organizați încât să permită trecerea de la simplu la complex, elevii având inițial doar de aflat  

numărul de cuvinte dintr-un enunț, pentru ca, în final, să alcătuiască cât mai multe cuvinte cu litere 

propuse. Jocul oferă elevilor un  feedback imediat , întrucât, în cazul în care un elev  a răspuns 

greșit, este atenționat și i se oferă varianta corectă, aspect ce le permite să se autoevalueze. 
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 Reașezarea unor cuvinte în propoziții corect formulate are ca scop formarea și dezvoltarea 

competenței de lectură în rândul elevilor. Pentru a obține un punctaj cât mai mare, copiii sunt 

sfătuiți să realizeze cât mai puține mutări posibil. 

   

   
 Deschide caseta are la bază un șablon, iar conținutul este adaptat lecției de recapitulare a 

sunetelor și literelor „a”, „A”, „m”, „M”, „i”, „I”, „n”, „N”, „u”, „U”, „o”, „O”, la clasa 

pregătitoare. Jocul conține o serie de imagini, în a căror denumire au fost utilizate doar 

sunetele/literele învățate. Sarcina elevilor este să denumească imaginile, să despartă cuvintele în 

silabe şi să precizeze numărul acestora. În acest sens, e necesar  ca imaginile să fie alese cu atenţie, 

pentru ca acestea să fie clare şi uşor de recunoscut. 
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 Jocurile realizate cu ajutorul aplicației Wordwall au fost îmbinate cu activitatea pe  fișe de 

lucru, realizate în programul Paint. Pentru că noi considerăm că este important să găsim un 

echilibru între metodele moderne și cele tradiționale, în realizarea sarcinilor de lucru am utilizat 

metoda fonetică-analitico-sintetică. Astfel, fiecare copil a trebuit: să recunoască imaginile, să 

despartă cuvintele în silabe, să coloreze bulina corespunzătoarea sunetelor indicate, să recunoască 

literele învățate, să formeze silabe, cuvinte și propoziții. 

 
Jigsaw Planet este o aplicație ce permite utilizarea sau construirea de puzzle-uri, având la  

dispoziție o bibliotecă generoasă, gratuită. Cu ajutorul aplicației Jigsaw Planet a fost realizat un 

puzzle, pe care elevii îl vor putea construi după finalizarea lecției, în modul asincron. Link-ul 

aferent acestui puzzle este postat pe Platforma Classroom și poate fi accesat cu ușurință. 

 Folosirea secțiunii Create a site-ului este posibilă atunci când utilizatorul deține un cont, ca și în 

cazul altor aplicații. Realizarea contului presupune ca acesta să furnizeze un nume de utilizator sau 

o adresă de e-mail și o parolă. Celelalte categorii de puzzle-uri sunt accesibile fără deținerea unui 

cont.  
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Imaginea 1 – Prezentare pagină principală  jigsawplanet.com 

 În secțiunea Create (imaginea 2) se va încărca imaginea, apoi se va alege un titlu potrivit pentru 

puzzle, numărul de piese, forma pieselor, după care se va apăsa butonul Create. Atunci când alegem 

imaginea, vom ține cont de dimensiunea acesteia, de calitatea ei, de numărul personajelor. Numărul 

de piese și forma acestora trebuie să fie în concordanță cu nivelul de vârstă al copiilor. Pentru 

generarea link-ului se accesează butonul Share, iar mai apoi opțiunea Embed (imaginea 3). Se va 

copia link-ul și se va posta/lipi adresa acestuia acolo unde se dorește (imaginea 4) 

 
Imaginea 2 – Prezentarea secțiunii Create 

 
Imaginea 3 – Modalitatea de generare a link-ului aferent puzzle-ului 
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Imaginea 4 – Copierea link-ului generat 

 Puzzle-ul din cadrul lecției de recapitulare a sunetelor și literelor „a”, „A”, „m”, „M”, „i”, „I”, 

„n”, „N”, „u”, „U”, „o”, „O” are 25 de piese, iar elevii, după ce îl construiesc, trebuie să 

denumească imaginea și să identifice de câte ori apare sunetul “m”. Copiilor li se oferă repere și 

indicații pentru construirea puzzle-ului, înainte de a începe realizarea acestuia.  

 Puzzle-urile dezvoltă capacitatea de concentrare, coordonarea, memoria elevilor și le captează 

atenția în diverse momente ale lecției. Sarcinile care pot însoți puzzle-ul pot fi simple sau complexe, 

în funcție de vârsta și nivelul elevilor. La clasa pregătitoare, unde jocul este frecvent utilizat,  

puzzle-urile devin instrumente eficiente în realizarea învățării.  

 O altă activitate utilizată în cadrul lecției propuse a fost realizată pe platforma Google 

Classroom. Cu ajutorul aplicației  Formulare Google  am realizat un chestionar ce cuprinde nouă  

itemi cu alegere multiplă, fiecare fiind notat cu un punct. De asemenea, fiecare item este însoțit de o 

imagine sugestivă care are rolul de a capta atenția micilor școlari. 

 Chestionarele on-line se pot utiliza în cadrul lecțiilor și ca fișe de lucru, având numeroase avantaje: 

feedback-ul imediat, notarea cu rapiditate a unui număr mare de lucrări, stocarea rezultatelor și a 

testelor pentru o utilizare ulterioară, alocarea unui timp limită de răspuns, diferențierea testelor prin 

apariția în ordine aleatorie a itemilor, dispariția subiectivismului. 

Pentru a putea crea un formular Google, trebuie ca utilizatorul să fie logat cu un cont google și să 

acceseze Google Classroom. În pagina de început, se apasă butonul creați și se selectează opțiunea 

Temă cu chestionar. 

 



 

 

119 

 
 Se va deschide o fereastră de editare a formularului în care vom da un titlu și eventual o 

descriere testului. Aici se poate activa opțiunea de chestionar cu punctaj, se setează dacă cel 

chestionat primește feedback imediat sau dacă are acces la istoricul răspunsurilor. Itemii care permit 

acordarea de punctaje sunt: alegere multiplă, casetă de selectare și dropdown list.  

 
 Itemii chestionarului realizat sunt cu alegere multiplă și au atașat o imagine corespunzătoare. 

Vom prezenta mai jos câteva exemple de itemi incluși în chestionar. 

    

 

Se pot adăuga și 

imagini sugestive 
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 Deoarece jocul didactic are o valoare deosebit de importantă în dezvoltarea capacităţii şi 

formarea personalităţii elevilor, am utilizat această metodă și pe baza aplicației  LearningApps.

Sarcina elevilor a fost de a denumi imaginea și de a uni sunetul inițial al cuvântului cu litera 

corespunzătoare. LearningApps este un ajutor pentru profesori, aceștia având posibilitatea de a  

structura materialul pe care doresc să-l predea în cel mai bun mod sau să se folosească de exercițiile 

oferite de colegi, dat, totodată, și pentru elevi. Pentru aceștia, aplicația oferă moduri cât mai 

interactive și atrăgătoare de însușire a noilor informații, prin intermediul platformei elevul  învățând 

mult mai ușor prin descoperire și, mai ales, prin interactivitate. 

Vom atașa mai jos câteva exemple din cadrul exercițiului: 

   

    
Beneficiile acestor activități sunt multiple, printre acestea regăsindu-se: 

 materialele dispun de o grafică și un fundal sonor stimulativ; 

 se poate realiza un clasament care urmărește atât numărul de răspunsuri corecte, cât și 

timpul de execuție, astfel încât elevii să se poată întrece cu colegii, dar și cu ei înșiși, 

existând posibilitatea reluării jocului pentru a progresa; 

 resursele create sunt ușor de partajat prin copierea și postarea link-ului din aplicațiile 

utilizate direct pe platforma folosită la clasă; 

 activitățile propuse prin intermediul acestor platforme captează atenția și curiozitatea 

elevilor, prin elementele surpriză inserate. 

Cu toate că e o perioadă dificilă pentru toți factorii implicați în procesul educațional, e 

important să profităm de acest context pentru a ne dezvolta competențele digitale. Există foarte 

multe platforme și, desigur, interesul cadrelor didactice pentru utilizarea acestora a crescut, dar 

considerăm că este necesar să păstrăm un echilibru între clasic și modern, între activitatea 

independentă a elevului și lucrul frontal, ținând astfel  cont atât de vârsta elevilor, dar și de 

specificul disciplinelor vizate. Totodată,  în vederea eficientizării lucrului în on-line cu elevii, este 

de mare folos munca de echipă a cadrelor didactice și tocmai din acest motiv am propus  o astfel de 

activitate. 
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Proiect didactic 

Iuliana Andreea Paiu, Magdalena Panțiru, Angelica Andrișan, Victoria Hreapcă 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Iași 

Data: 22.10.2020 

Clasa  a IV-a D 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare  

Disciplina: Limba şi literatura română  

Unitatea de învăţare: Pagini alese  

Tema lecției: Scrierea corectă a cuvintelor cea și ce-a  

Scopul lecţiei: dezvoltarea capacităţii de recunoaștere și scriere corectă a ortogramelor cea și ce-a 

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe 

Competențe: 

Limba și literatura română 

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în context de comunicare previzibile 

1.3.Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora 

2.5.Manifestarea interesului pentru participarea la interacțiuni orale 

3.5.Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora 

4.1.Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație în redactarea unui text 

Educație civică 

3.1 Relaționarea pozitivă cu ceilalți ,în rezolvarea unor sarcini simple de lucru 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni 

2.2.Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană 

Obiective operaţionale: 

 O1: să explice scrierea corectă a ortogramelor cea/ce-a, analizând din punct de vedere gramatical 

structura ortogramei; 

 O2: să integreze în enunţuri proprii corecte din punctul de vedere al scrierii şi al  exprimării 

ortogramele cel/ce-l,  respectând condiţiile date; 

 O3: să  completeze enunțuri lacunare cu varianta corespunzătoare a structurii cea / ce-a  

 O4: să diferenţieze enunţurile corecte de cele incorecte, folosind un cod al culorilor 

 O5: să realizeze corespondenţa între variantele potrivite  

 O6: să completeze corect fişa de lucru; 

Strategia didactică 

Metode și procedee didactice: conversaţia, brainstorming, observația, explicația, exercițiul, joc didactic, 

diagrama Venn. 

Mijloace didactice: manuale, caiete, tablă interactivă, fişe de lucru, telefon, laptop, 

Forma de organizare: individuală, frontală, în echipă 

Forme şi tehnici de evaluare: probă orală, observare sistematică, temă de lucru în clasă 

Durata: 45 de minute 

Bibliografie  

1. Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 2014;  

2. Adina Grigore,Cristica Ipate -Toma,Nicoleta-Sonia Ionică… - Limba și literatura romȃnă - 

Manual pentru clasa  a IV-a, editura Ars Libri, 2016, Costești, județul Argeș. 
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Scenariul didactic 

Etapele 

lecției 

Ob. 

op 
Activitatea instructiv-educativă 

Strategie didactică 

Evaluare Metode și 

procedee 

Forme 

de 

organi-

zare 

Mijloace 

didactice 

 

1. 

Moment 

organizatoric 

 

 

  Se asigură climatul favorabil desfăşurării 

orei de Limba și literatura română. Se 

pregătește materialul didactic necesar pe 

parcursul lecţiei. Elevii îşi vor aranja 

manualele şi caietele pe bancă.  

explicaţia 
Indivi-

dual 

caiete 

manuale 

observare 

sistematic

ă 

2.  

Verificarea  

temei și   

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 Se verifică frontal tema pe care au avut-o 

acasă: povestirea ,în scris, a fragmentului 

considerat a fi cel mai impresionant , din 

lectura „Guleraș Cenușiu”, după Dimitri 

Narkisovici Mamin-Sibiriak (manual, pag. 32, 

ex 4).  

 
conversaţia 

 

 

frontal 

 

indivi-

dual 

 

manuale 

caiete 

observare  

sistemati-

că 

aprecieri       

verbale 

3. 

Introducere 

în noua temă 

 

 

O1 

 

 

  Voi folosi platforma Google Classroom 

pentru a le trimite elevilor un joculeț ce 

presupune utilizarea aplicației 

learningapps.org . 

  Îi voi ruga să ordoneze cuvintele astfel încât 

să obțină întrebarea. Ce-a făcut vulpea cea 

rea?    . (Anexa 1) 

 https://learningapps.org/view15042772  

 Vom răspunde la întrebare apoi vom observa 

modul de scriere a cuvintelor cea și ce-a .  

observația 

 

frontal 

 

calculator 

 

răspunsu-

rile 

elevilor 

4.  

Anunţarea 

lecţiei noi şi 

a 

obiectivelor 

 

 Pornind de la propoziția descoperită de copii 

voi anunța titlul lecției de astăzi: „Scrierea 

corectă a cuvintelor cea și ce-a”.  

 Pe parcursul lecţiei vom discuta despre 

situațiile în care se folosesc cuvintele cea și  

ce-a .  

explicaţia frontal 
tablă 

caiete 

observare 

sistemati-

că 

5. 

Dirijarea 

învăţării 

O1 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O3 

 

Elevii notează pe caiete data și titlul lecției. 

Pornind de la exemplul oferit de către joculeț , 

se explică elevilor scrierea corectă a celor 

două ortograme. 

Vom citi definiția și exemplele din manual 

(pag.33). Elevii vor nota pe caiet regulile de 

scriere corectă a cuvântului cea și vor da 

exemple proprii . 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%2

0IV-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/ARS

Libri/Partea%20I/#16  (Anexa2) 

Citim din manual regula de scriere a 

cuvântului ce-a și exemplul oferit . Le atrag 

atenția asupra faptului că după scrierea 

ortogramei ce-a urmează ,de regulă, un verb. 

Elevii vor nota pe caiet și vor oferi exemple 

proprii, scriind fiecare câte o propoziție pe 

whiteboard.fi   .  

https://whiteboard.fi/           (Anexa 2) 

-Îi voi întreba pe copii dacă știu ce cuvinte 

foloseau bătrânii pentru a mâna boii . (Hăis, 

cea !)  . 

-Vom audia cântecul folk Carul cu boi  

(Anexa 3) , ce poate fi găsit pe Google 

Classroom. Voi cere copiilor să menționeze 

strigătul folosit pentru a mâna boii .  

https://www.youtube.com/watch?v=adTjy-

TIW_Q     

 

problema-

tizare 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 
conversația 

 

 

 

 

 

 

Problemati-

zare 

 

 

individ

ual 

frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

Indivi-

dual 

 

 

 

frontal 

 

 

 

calculator 

 

 

 

telefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

 

caiete 

 
observarea 

sistemati-

că 

 

 

 

 

răspunsu-

rile 

elevilor 
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Etapele 

lecției 

Ob. 

op 
Activitatea instructiv-educativă 

Strategie didactică 

Evaluare Metode și 

procedee 

Forme 

de 

organi-

zare 

Mijloace 

didactice 

Vom nota pe caiete faptul că mai putem scrie 

cuvântul cea atunci când este folosit pentru a 

mâna boii sau vitele de la cireadă 

6. 

Obţinerea 

performanţei 

 

O1 

O3 

O5 

O6 

 

 

Elevii vor putea accesa pe platforma Google 

Classroom  o fișă de lucru interactivă, 

realizată cu ajutorul aplicației Liveworksheets  

https://www.liveworksheets.com/gp1406355a

q (Anexa 4) 

Vor rezolva oral și în scris exercițiile pe fișa 

primită,respectând indicațiile primite. 

Tot pe platforma Google Classroom elevii vor 

accesa chestionarul propus și vor rezolva 

exercițiile date. (Anexa 5) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS

dAWVRd5GHPcnhx7X-JhCFLP-

_ZSOVxFFPKnZNezq6mQZmJIA/viewform 

 

exerciţiul 

 
conversaţia 

 

 

demonstrat 

 

 

exercițiul 

 

 

frontal 

 

 

 

indivi-

dual 

 

 

 

 

 

 

fişe cu 

sarcini 

 

 

telefon 

 

 

 

laptop 

 
observarea 

sistemati-

că 

 

 

 

apreciere

a verbală 

7. 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

O4 

 

Elevii vor primi un link  ce conține o fișă de 

lucru interactivă , sub forma unui joc ce 

presupune folosirea aplicației 

learningapps.com . Aceștia vor poziționa 

cuvintele în spațiul corect respectând un cod 

al culorilor.  

Jocul va fi proiectat și pe tablă. 

https://learningapps.org/view13564543 

(Anexa 6) 

exercițiul 
Indivi-

dual 

fișe de 

lucru 

videopro-

iector 

telefon/ 

tabletă 

Autoeva-

luare 

8. Încheierea 

activităţii 
 

Voi aprecia întreaga activitate a elevilor  

acordând calificative, aprecieri verbale. 

Tema pentru acasă: Culegere, pag. 29, ex. 6; 

Pag.30 , 31 – de citit lectura „Vânătoarea lui 

Kaa”, fragment din Cartea Junglei, de 

Rudyard Kipling  . 

 De alcătuit câte cinci enunțuri cu fiecare 

formă a cuvântului cea/ ce-a .  După alcătuirea 

enunțurilor , elevii trebuie să le transcrie în 

aplicația Typatone, pentru a obține un 

cântecel. 

https://typatone.com/    (Anexa 7) 

conversaţia frontal 

 

Caiete 

 

Telefon 

laptop 

Apreci-

erea 

verbală 
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Anexa 1 

 
 

 

https://learningapps.org/view15042772 

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a/Limba%20si%20literatura%20romana/ARSLibri/Partea%20I/#16 

https://whiteboard.fi/ 

? făcut vulpea cea rea Ce-a 
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Anexa 3 

Carul cu boi 

 Cântec folk 

Pân ce electricitate 

Căi ferate şi vapori 

Încă nu erau aflate 

Mergeau toate fără zori 

Căci bătrânii erau moi 

Îşi mânau caruri cu boi 

Hais-Cea, Hais- Cea, Hais- Cea 
 

Azi zburam pe cai ferate 

Prin vagoane indesate 

Sau sunt cu capetele sparte                              https://www.youtube.com/watch?v=adTjy-TIW_Q 

Nemancati si degerati 
 

Decat cu atatea nevoi 

Mai bine cu Car cu Boi.. 

Hais-Cea, Hais-Cea... 

  

Anexa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/gp1406355aq 
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Anexa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdAWVRd5GHPcnhx7X-JhCFLP-

_ZSOVxFFPKnZNezq6mQZmJIA/viewform 

 

Anexa 6.                

https://learningapps.org/view13564543 
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Anexa 7 

https://typatone.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestii metodologice 

Iuliana Andreea Paiu, Magdalena Panțiru, Angelica Andrișan, Victoria Hreapcă 

Școala Gimnazială `Alexandru cel Bun”, Iași 

Scrierea corectă a cuvintelor cea / ce-a 

Pentru realizarea acestei lecții , au fost folosite următoarele platforme și aplicații:  

 Google Classroom, Learning Apps, Youtube, manuale.edu.ro, Whiteboard.fi, 

Liveworksheets, GoogleForms, Typatone 

 În secvența de introducere în noua temă precum și în cea de asigurare a retenției și transferului a 

fost folosită aplicația  LearningApps.org.  

 LearningApps.org este o aplicație Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesele de învățare și 

predare prin module interactive. Aceste module de învățare pot fi integrate direct în conținuturi de 

învățare, dar pot fi și concepute online de utilizatorii înșiși sau pot fi modificate. Utilizatorii pot 

folosi modulele existente, caz în care nu este necesară crearea unui cont. Pentru a dezvolta exerciții 

cu ajutorul aplicației, primul pas îl reprezintă crearea unui cont de profesor. Pentru a concepe un 

exercițiu interactiv, utilizatorii trebuie să respecte pașii indicați.  

 Fiecare șablon existent oferă modele ce vin în ajutorul utilizatorului ce vrea să creeze un nou 

conținut.  
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Pentru lecția „Scrierea corectă a cuvintelor cea și ce-a”, a fost ales șablonul ce presupune 

ordonarea simplă a unor cuvinte, precum și cel 

ce necesită ordonarea pe grupe.  

Jocul care este folosit pentru introducerea în 

noua lecție presupune aranjarea unor cuvinte, 

astfel încât la final elevii să obțină o propoziție. 

Pentru a se verifica, aceștia apasă butonul cu 

bifă ce se află în partea dreaptă a paginii.  

  Al doilea joc, folosit pentru asigurarea 

retenției și a transferului, presupune ordonarea 

pe grupe a unor cuvinte. A fost creată grupa roșie, unde trebuiau duse cuvintele ce necesitau 

scrierea cu cea  și grupa verde ce corespundea cuvintelor ce erau folosite împreună cu ce-a.  La fel 

ca și în cazul primului joc, la final elevii pot obține un feedback, prin apăsarea butonului din partea 

dreaptă, jos. 

 
 Aplicația Whiteboard.fi  este relativ nouă  și oferă o tablă foarte interesantă, ce poate fi folosită 

atât de profesori, cât și de elevi. Ea poate fi utilizată prin crearea unui cont de profesor  și 

achiziționarea unei licențe, caz în care pot exista mai multe opțiuni, dar și în mod gratuit, fără a fi 

nevoie de un cont. Ceea ce face ca aplicația să fie deosebită este faptul că elevii pot scrie pe propria 

tablă, iar profesorul are posibilitatea de a vedea tabla fiecărui copil.   Pentru a utiliza această tablă 

interactivă împreună cu elevii, cadrul didactic trebuie să urmeze următorii pași:  

 Accesarea platformei  

 Crearea unei noi clase 

 Distribuirea linkului  sau codului 

către elevi   

 După distribuirea linkului ce permite 

accesul în clasa creată de către cadrul 

didactic, tablele elevilor vor apărea 

imediat ce aceștia își scriu numele.  

 

 

 

 



 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 Cadrul didactic are posibilitatea de a scrie pe tablă și a trimite conținutul acesteia către elevi, 

astfel încât aceștia să vadă informațiile. De asemenea, elevii pot rezolva exercițiile primite, caz în 

care profesorul poate vedea în timp real modul de rezolvare propus de fiecare copil .  

Câteva dintre beneficiile aduse de această tablă sunt reprezentate de posibilitatea de : 

 a încărca imagini sau documente PDF 

 a folosi liniatura de matematică sau muzică 

 a scrie cu ușurință formule matematice  

 a insera emoticoane  

 a oferi feedback fiecărui elev, după vizionarea tablei 

 a salva tabla  

 a șterge tablele elevilor .  

 În cadrul lecției prezentate, tabla a fost folosită în etapa de dirijare a învățării. Elevii au avut 

sarcina de a scrie pe propria tablă exemple de propoziții ce conțineau cuvintele cea  și ce-a .  

 

 

 

 

 

 

 În secvența de Obținerea performanței, prin Google Classroom, a fost realizat un Quiz, un test 

grilă prin care elevii au dat răspunsuri,  dovedind faptul că au achiziţionat noile cunoştinţe şi au 

dobândit comportamentul dorit. Înainte de realizarea chestionarului, profesorul modifică parametrii 

acestuia și alege tipul de întrebare dorit: 

 răspuns scurt; 

 paragraf – un răspuns mai lung, de exemplu un text/eseu; 

 răspunsuri multiple – elevii aleg una dintre mai multe variante; 

 casete de selectare – elevii aleg mai multe variante simultan; 

 dropdown – elevii aleg o variantă dintr-un meniu care se deschide; 

 scară liniară – elevii aleg una dintre un număr de variante poziționate sub formă de axă; 

 grilă cu mai multe variante – elevii aleg o opțiune dintr-o grilă de variante cu un număr 

stabilit de rânduri și coloane; 

 casetă de selectare sub formă de grilă – elevii aleg mai multe opțiuni dintr-o grilă de 

variante cu un număr stabilit de rânduri și coloane. 

 În cadrul lecției  „Scrierea corectă a cuvintelor cea și ce-a”, au fost formulate întrebări la care se 

putea da un răspuns scurt sau paragraf, dar  au existat și casete de selectare sau dropdown. În acest 

sens, elevii au avut de ales răspunsul corect dintre mai multe variante, au formulat un enunț cu „ce-

a” după o imagine dată, au precizat dacă într-o situație dată se folosește cea sau ce-a, au ordonat 

cuvintele pentru a obține o propoziție logică.  
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 După ce elevii au răspuns la test și au dat comanda Trimite, profesorul poate intra din nou pe 

Google Forms și accesa testul. Va comuta pe fila Răspunsuri, unde va vedea răspunsurile, ca 

Rezumat, pe fiecare întrebare sau pe fiecare elev. Pentru fiecare întrebare se pot verifica 

răspunsurile alese sau scrise. Profesorul alocă  un număr de puncte și adăugă feedback individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O altă platformă folosită în această etapă a lecției este Liveworksheets. Aceasta oferă multe 

posibilități, cum ar fi crearea unor clase virtuale în care cadrul didactic poate distribui elevilor fișe 

ce pot fi rezolvate de pe telefon / laptop sau utilizarea / crearea unor fișe ce pot fi transmise elevilor 

prin intermediul unui link, fără ca aceștia să facă parte dintr-o clasă virtuală.  

Pentru a crea o fișă interactivă, cadrul didactic trebuie să realizeze un document word, să îl 

transforme/salveze în format PDF, apoi să încarce 

fișa respectivă pe platforma Liveworksheets.  

Exercițiile propuse pot lua mai multe forme, elevii 

având posibilitatea de: 

 a completa casetele ,  

 a uni noțiunile ce se potrivesc,  

 a alege varianta corectă / variante multiple 

 a alege valoarea de adevăr  

 a completa puzzle-uri 

 a asculta cerințele  

 În cadrul secvenței ce a presupus utilizarea acestei fișe, 

elevii au avut de completat casetele astfel încât cuvintele 

alese să se potrivească modelului prezentat, să aleagă 

varianta corectă a cuvintelor cea și ce-a și să completeze 

casetele cu antonimele cuvintelor date. La final, aceștia au 

posibilitatea obținerii unui feedback, prin apăsarea 

butonului Finish. Aceștia pot alege să vadă răspunsurile 

corecte sau să trimită profesorului fișa completată.  

 O altă aplicație îndrăgită de elevi este Typatone. 

Aceasta poate fi folosită la orele de Muzică și Mișcare sau 

la cele de Limba și Literatura Română / Istorie / Geografie . 

Această aplicație permite transformarea oricărui text într-un 

cântec ce poate fi transmis apoi altor persoane după 

descărcare sau cu ajutorul unui link .  

În cadrul lecției s-a folosit această aplicație pentru ca elevii 

să realizeze cerința într-un mod amuzant și interactiv. 

Astfel, aceștia au scris direct în aplicație enunțuri ce 

conțineau cuvintele cea și ce-a, apoi au transmis pe Google Classroom cântecul obținut. 
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Ora în digital - Proiect didactic 

Aurelia Vrâncianu, Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Iaşi 

 

Clasa: I B 

Disciplina: Matematică 

Curriculum: Extins 

Aria Curriculară: Matematică și explorarea mediului  

Subiectul: Adunarea și Scăderea numerelor naturale în concentrul 0-9; exerciții și probleme 

Tipul lecției: Consolidare  

Scopul: Consolidarea cunoștințelor și deprinderilor referitoare la numerație, la adunarea și scăderea 

numerelor de la 0 la 9 în structura de joc matematic; 

Obiective operaționale 

 O1 – să efectueze, cu precizie, exerciții de numărare, calcule simple mintale; 

 O2 – să aplice algoritmul de calcul în operațiile de adunare și scădere; 

 O3 – să compună și să descompună numărul 9 din 2,3,4 sau 5 numere; 

 O4 – să efectueze, corect, exerciții de aflare a unui număr necunoscut; 

 O5 – să alcătuiască și să rezolve corect probleme după imagini, cu ajutorul obiectelor în 

miniatură și probleme de perspicacitate și istețime; 

 O6 -  să-și însușească regulile jocurilor și să rezolve sarcini prin joc. 

Strategii didactice 

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, algoritmizarea, problematizarea, munca 

independent, jocul didactic, munca în perechi și pe echipe, lucrul cu manualul. 

Mijloace didactice: planșe, fișe de lucru, mulțimi de obiecte în miniatură. 

Resurse bibliografice 

 Emilia Isar, Adriana Ailiesei, Gabriela Condrea, Culegere- caiet de exerciții și probleme, 

Semestrul I, Editura Tehnopress, Iași, 2001 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=7y3BZ0R6k08 

 

Scenariul didactic 

Nr. 

crt 

Secvențele  

Didactice 
Conținutul Instructiv Educativ 

Strategii  

didactice 
Evaluare 

1. 
Moment 

organizatoric 

Creez condițiile necesare desfășurării corespunzătoare a 

lecției. 

Asigurarea climatului favorabil și trezirea motivației pentru 

învățare.  

Astăzi vom număra, vom rezolva exerciții și probleme și vă 

veți întrece prin joc. 

 Vă urez succes!  

  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

Scriu titlul pe tablă. 

Ce număr și cifră am învățat ultima data la matematică? 

(numărul și cifra 9). 

1. Numărați: 

 Descrescător de la 9 la 0; 

 Din 2 în 2 de la 1 la 9; 

 Din 3 ăn 3 de la 0 la 9. 

2. Dați exemple de num ere cu soț și fără soț. 

3. Exeplificați: 

 Numere mai mici decât 8, dar mai mari decât 2; 

 Numere mai mari decât 3 și mai mici decât 9. 

Ce numere sunt vecinii lui 5? Dar ai lui 7? Dar ai lui 8? 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin aprecieri 

verbale 

evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

număra și de a 

da exemple de 

numere. 
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Nr. 

crt 

Secvențele  

Didactice 
Conținutul Instructiv Educativ 

Strategii  

didactice 
Evaluare 

 

 

 

Calcul 

mintal 

 

 

Rezolvați mintal: 

  +  = 5 

               

 +             = 7  

 

Patru rațe stau pe lac 

Stau de vorbă: mac, mac, mac  

Calcul oral în lanț: 

2 + 1 + 3 + 0 =     ; 3 + 3 + 3 =    ;  2 + 1 + 4 + ?= 9; 

9 – 2 – 1 – 6 =     ;     https://www.ixl.com/math/grade-1 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Se evaluează 

capacitatea 

elevilor de a 

calcula rapid, 

mintal 

3.  
Consolidarea 

cunoștințelor   

1. Lucrul cu manualul concret  

Compunerea numărului 9 cu ajutorul bețișoarelor pe bancă. 

Elevii împărțiți în trei echipe vor compune numărul 9 din 3, 

4, 5 numere (bețișoare).  

2. Moment recreativ: se recită versuri însoțite de mișcare. 

Ceasul  

„Tic-tac, tic-tac  

Bate ceasul ne-ncetat 

Ceasul mare bate tare 

Ceasul mic câte-un pic  

Tic-tac – Tic-tac …” 

Lucrul pe fișe  

Descompuneți numărul 9 după modelul dat pe fișă.  

https://learningapps.org/display?v=pohgk672321 

Propun copiilor un joc: „Campionii”  

Clasa este împărțită pe 3 grupe, pe rânduri de bănci. Fiecare 

grupă va primi „ștafeta” (o coală de hârtie) pe care se 

regăsesc un număr egal de exerciții câte perechi sunt. La start 

începe prima pereche, după rezolvarea primului exercițiu din 

coloană predă foaia mai departe și așa mai departe până la 

ultima pereche. Câștigă echipa care termină prima și  a lucrat 

corect.  

Exemple de exerciții: 

? + 5 = 9;    9 - ? = 2;   4 + ? = 7;  3 = ? – 6;   2 = 7 - ?  

Lucrul cu manualul 

Rezolvați exercițiul ... de la pagina   

Problemă de atenție și perspicacitate 

Imaginați-vă că sunteți pilotul unui avion. Avionul decolează 

de la Iași spre București. Urcă în avion 3 copiii, 4 maturi și 2 

bătrâni. Ce vârstă are pilotul? R: 7-8 ani.  

Moment recreative: se recită versurile însoțite de mișcări:  

„Am un măr rotund, rotund 

Și în el afund, afund 

O sămânță, două,  

Ba, trei dacă plouă, 

Patru de-i răcoare 

Cinci dacă e soare 

Șase-i peste tot 

Șapte, opt când mărul e copt.” 

Compunere de probleme cu material concret 

Grupați miniaturile pentru o problem care să se rezolve prin 

operația de adunare sau scădere. Miniaturile sunt mijloace de 

transport. 

Activitate 

independent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muncă 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul în 

echipă 

 

 

Exercițiul 

 

Evaluarea 

elevilor de a 

compune 

numere 

utilizând 

material 

concret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evaluează 

capacitatea de 

mobilizare și 

viteza de 

rezolvare a 

sarcinilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluarea 

4. 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Conversație de încheiere 

 Voi ce vreți să deveniți când veți fi mari?  

 Ce trebuie să faceți ca să ajungeți? 

Vă doresc să deveniți oameni capabili, foarte buni! 

Conversația 

 

5. 
Încheierea 

activității 

Tema pentru acasă:   

Din manual, pagina…..exercițiile…. 

 Aprecieri 

individuale și 

colective; 

calificative. 
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Aplicaţie practică 
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Proiect de lecție 

Adriana Amaziliţei, Mirela Burlacu, Şcoala Gimnazială  „Alexandru cel Bun”, Iași 

 

Disciplina: Chimie 

Clasa: a VII-a   Nr. Ore/săptămână - 2 ore                                                                                             

Unitatea de învățare:   Chimia, ştiinţă a naturii 

Titlul lecției: Metode de separare a amestecurilor de 

substanţe 

Tipul lecției: Recapitulare, sistematizare şi sinteză a 

cunoştinţelor, cu test integrat 

Durata lecției: 45min 

Competențe generale: 

1. Explorarea unor fenomene şi proprietăţi ale substanţelor întâlnite în activitatea cotidiană. 

2. Interpretarea unor date şi informaţii obţinute în cadrul unui demers investigativ.  

3. Rezolvarea de probleme în situaţii concrete, utilizând algoritmi şi instrumente specific 

chimiei. 

Competențe specifice 

1.1.Identificarea unor proprietăţi/ fenomene, substanţe în contexte cunoscute. 

1.2.Descriere unor fenomene şi proprietăţi ale substanţelor întâlnite în contexte cunoscute prin 

utilizarea terminologiei specifice chimiei. 

2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanţelor şi a relaţiilor dintre ele. 

2.2. Utilizarea tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţi/ fenomene. 

2.3. Investigarea unor procese şi fenomene în scopul identificării noţiunilor şi relaţiilor relevante. 

3.1. Identificarea informaţiior și datelor necesare rezolvării unei probleme în contexte variate . 

3.2. Rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate  

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili: 

 O1. să precizeze corect componentele din amestecurile întâlnite în viaţa cotidiană; 

 O2. să cunoasca diferenţa dintre o substanţă pură şi un amestec, dintre un amestec omogen 

şi un amestec neomogen; 

 O3. să descrie operaţiile specifice metodelor de separare a amestecurilor; 

 O4. să coreleze  alegerea metodelor de separare cu tipul amestecului şi starea de agregarea a 

acestuia; 

 O5. să selecteze si sa cunoasca ustensilele şi aparatura de laborator necesare în diferite 

operaţii de separare. 

 O6. să folosească corect formulele de calcul şi mărimile implicate. 

 O7. să utilizeze adecvat limbajul specific chimiei în diverse situaţii de comunicare, în scris 

şi oral. 

Metode didactice: conversaţia euristică, modelarea, algoritmizarea, problematizarea, rezolvarea de 

exerciţii şi   probleme, descoperirea dirijată. 

Materiale didactice:  calculator, fişe de lucru, aplicaţia google classroom - meet, jamboard, 

chestionar, lecţii ael. 
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Desfășurarea lecției 

Evenimentele 

instruirii 

Ob. 

op. 
Activitatea profesorului 

Strategia didactică 

Evaluare Metode de 

învățământ 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare a 

activității 

Secvența 

organizatorică 

 

 

Verifică prezența elevilor, 

creează condiţiile optime 

pentru desfăşurarea activităţii. 

Conversația 
 

 
Frontală 

Aprecierea 

participării 

active la 

desfăşurarea 

lecţiei. 

 

Captarea 

atenției 

 

 

Anunță tema lecției și 

competențele specifice 

urmărite. 

Conversația 
 

 

 

Frontală 

Observarea 

sistematica a 

comportamen

tului elevilor 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

O1-

O7 

 

 

 

Reactualizarea noţiunilor 

necesare lecţiei noi prin 

întrebări referitoare la 

noţiunile însuşite anterior la 

capitolul „Substanţe pure. 

Amestecuri de substanţe”. 

Verificarea temei pentru 

acasă. 

Conversația, 

explicația 

 

Caiete , 

Tabla 

jamboard 

Frontală 

 

Evaluare 

orală, 

autoevaluare 

Asigurarea 

Feed-back-ului 

 

 

Confirmă și apreciază 

răspunsurile corecte ale 

elevilor. 

Face observații și corecții, 

dacă este cazul. 

 

Explicația 
 

Frontal, 

individual 

 

Obs. curentă 

 

 

 

 

Realizarea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

Elevii accesează link-ul ael 

pentru lecţiile de chimie postat 

pe classroom, „Lecţii pentru 

gimnaziu”. 

Unii dintre ei partajează şi 

realizează activităţile propuse. 

Astfel: 

I. Amestecuri şi metode de 

separare 

   1. Modulul 10- Separarea 

amestecurilor solid - lichid şi 

lichid- lichid 

    2. Modulul 11 - Separarea 

substanţelor dintr-un amestec 

solid- lichid prin filtrare 

    3. Modulul 12- Separarea 

componentelor unui amestec 

prin cristlizare 

II. Metode fizice de purificare 

a substanţelor 

    1. Modulul 2- purificarea 

substanţelor prin distilare 

    2. Modulul 3- Purificarea 

substanţelor prin sublimare 

    3. Modulul 4- Separarea 

substanţelor pe baza diferenţei 

de solubilitate 

În ultima parte a orei anunţă 

elevii  că   urmează să 

răspundă la cerinţele Temei cu 

chestionar, ce poate fi accesată 

la ora programată şi trebuie să 

se integreze în perioada de 

timp stabilită. 

Explicația, 

observația, 

conversa-ția, 

 

 

 

 

 

 

Descoperi-

rea dirijată 

 

 

 

Problematiz

area 

 

 

 

 

Problematiz

area 

Rezolvarea 

de exercitii 

Caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestioanar 

 

 

 

 

Frontală, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

curentă, 

Evaluarea 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se apreciază 

comportamen

tul elevilor 
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Evenimentele 

instruirii 

Ob. 

op. 
Activitatea profesorului 

Strategia didactică 

Evaluare Metode de 

învățământ 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare a 

activității 

Reflecţia 

 

 

O7 

 

Solicită elevilor să precizeze 

aspecte care le-au plăcut la 

lecţie şi ce aspecte necesită 

îmbunătăţire. 

Face aprecieri asupra modului 

de lucru și asupra 

comportamentului elevilor pe 

parcursul desfășurării lecției  

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Autoevalua-

rea 

Evaluarea  

Apreciază activitatea elevilor 

şi evaluează modul de 

realizare a sarcinilor de lucru. 

Explicația, 
Conversația 

 

 

 

Frontală, 

individual 

 

 

 

Sugestii metodologice 

Adriana Amaziliţei, Mirela Burlacu, Ṣcoala Gimnazială  „Alexandru cel Bun”,  Iași    

 

Metode de separare a amestecurilor de substanţe 

Recapitulare, sistematizare şi sinteză a cunoştinţelor , cu test integrat 

Pentru realizarea acestei lecții , au fost folosite următoarele platforme și aplicații:  

 Google Classroom, AEL - Lecții electronice de chimie, Youtube, manuale.edu.ro, 

GoogleForms 

  În secvența de reactualizare a  noţiunilor, de realizare a sensului şi asigurarea transferului  la 

capitolul „ Metode de separare a amestecurilor de substanţe” , elevii accesează link-ul AEL - Lecții 

electronice de chimie. 

 Lecţiile multimedia interactive combină experimente, simulări, filme, activităţi interactive, 

teste. Procesul de învăţare devine o activitate interesantă, o modalitate de a descoperi şi explora, de 

a observa principii ştiinţifice complexe şi de a aplica teoria abstractă în activităţile de zi cu zi.  

Conţinutul educaţional digital permite elevilor să repete lecţia ori de câte ori este necesar pentru a 

înţelege un anumit subiect. Fiecare unitate de învăţare îi ajută pe elevi să exploreze, să descopere, să 

găsescă soluţii, să îşi construiască propriul bagaj de cunoştinţe şi să formuleze concluzii proprii. 

AeL eContent pune  accent  pe cunoştinţele operaţionale, de învăţare prin acţiune şi de dezvoltare 

activă a structurilor cognitive. 

  Conţinutul digital amplifică gradul de înţelegere a fenomenelor, colaborarea cu colegii şi 

profesorul, cooperarea în rezolvarea problemelor, exprimarea propriilor puncte de vedere şi 

dezvoltarea capacităţilor de argumentare,  precum şi posibilitatea de a descoperi prin experimentare 

(learning by doing), decât de a primi un transfer de informaţii directe (learning by memorizing).  

AeL eContent are o structură coerentă, animaţiile interactive, textele, evaluările, şi filmele de 

prezentare având un loc bine stabilit pe ecran . Informaţiile suplimentare şi pictogramele sunt, de 

asemenea, corect poziţionate, pentru a facilita accesul şi evitarea redundanţei. 

Pentru lecţia „Metode de separare a amestecurilor de substanţe” a fost accesată unitatea de 

învăţare „Amestecuri şi metode de separare” şi „Metode fizice de purificare a substanţelor” - Lecţii 

pentru gimnaziu. 

 Unii dintre elevi partajează şi realizează activitaţile experimentale virtuale  propuse, răspund şi 

completează itemii de la fiecare activitate. 
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I. Amestecuri şi metode de separare 

1. Modulul 10 - Separarea amestecurilor solid- lichid şi lichid - lichid prin decantare 

a) separarea unui amestec eterogen solid-lichid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) separarea unui amestec eterogen lichid-lichid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modulul 11- Separarea substanţelor dintr-un amestec solid- lichid prin filtrare 
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 pentru asigurarea retenţiei se completează itemii 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modulul 12- Separarea componentelor unui amestec prin cristalizare 
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II. Metode fizice de purificare a substanţelor 

1. Modulul 2- purificarea substanţelor prin distilare 

 parcurgerea etapelor din activităţile propuse se aprofundează şi noţiunile studiate în 

capitolele anterioare , precum Ustensile de laborator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modulul 3- Purificarea substanţelor prin sublimare 
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3. Modulul 4- Separarea substanţelor pe baza diferenţei de solubilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Itemii de completare, asociere de la sfârşitul fiecărei activităţi asigură consolidarea şi fixarea 

corectă a noţiunilor specifice metodelor de separare a substanţelor din amestecuri de substanţe.  

 În ultima parte a orei, în secvenţa de obţinere a performanţei, a fost realizat un Quiz, prin 

Google Classroom, un test grilă la care elevii au dat răspunsuri,  dovedind faptul că au achiziţionat 

cunoştinţe   dorite la  .  

 În realizarea chestionarului, profesorul selectează parametrii acestuia și alege tipul de întrebare 

dorit: 

 răspuns scurt; 

 paragraf – un răspuns mai lung, de exemplu un text/eseu; 

 răspunsuri multiple – elevii aleg una dintre mai multe variante; 

 casete de selectare – elevii aleg mai multe variante simultan; 

 dropdown – elevii aleg o variantă dintr-un meniu care se deschide; 

 scară liniară – elevii aleg una dintre un număr de variante poziționate sub formă de axă; 

 grilă cu mai multe variante – elevii aleg o opțiune dintr-o grilă de variante cu un număr 

stabilit de rânduri și coloane; 

 În cadrul lecției  „Metode de separare a amestecurilor de substanţe”, au fost formulate 

întrebări la care se putea da un răspuns scurt sau paragraf, dar  au existat și casete de selectare cu 

răspunsuri multiple. În acest sens, elevii au avut de ales răspunsul corect dintre mai multe variante 



 

 

141 

pentru caracterizarea unui amestec omogen, au ales ordinea operaţiilor pentru separarea unui 

amestec, metoda şi ustensilele folosite în separarea unui amestec eterogen, au formulat un enunț cu 

ordinea necesărǎ operaţiile folosite pentru separarea amestecului - alcool + apǎ + nisip, au  rezolvat 

problema cu impurităţi, au enumerat şi asociat corect  ustensilele folosite într-o instalaţie de 

distilare. 
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 După ce elevii au răspuns la test și au dat comanda Trimite, profesorul poate intra din nou pe 

Google Forms și accesa testul. Va comuta pe fila Răspunsuri, unde va vedea răspunsurile, ca 

Rezumat, pe fiecare întrebare sau pe fiecare elev. Pentru fiecare întrebare se pot verifica 

răspunsurile alese sau scrise. Profesorul alocă  un număr de puncte și poate adăuga feedback 

individual. 

Diagrame ale răspunsurilor din Formulare 
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 În cazul în care  apar probleme de conexiune în timpul orei, elevii pot accesa materialul postat 

pe Classroom cu denumirea de Oglinda Tablei.  

 Oglinda tablei conţine noţiunile teoretice din cadrul capitolului , precum şi link-uri  ce permit  

vizualizarea metodelor de separare. 

I. Metode de separare ale amestecurilor eterogene  

Ne reamintim:  

 Amestecurile eterogene au compoziţie şi proprietǎţi diferite în toată masa lor.  

a) DECANTAREA- amestecuri eterogene cu faze separate, de ex. apă + sulf, apă + nisip 

Experiment – 1 - apă + nisip  

Substanţe şi ustensile necesare:  Amestec apă+nisip, 2 pahare Berzelius, baghetǎ de sticlǎ. 

Decantare - definiție: Operația de separare a unei substanţe solide, cu densitate mare şi 

insolubilă în  lichidul în care se găsește. 

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

Experiment – 2 - apă + ulei                             

   Se foloseşte pâlnia de separare  

 Substanţe şi ustensile necesare: Amestec apă + ulei, 1 pâlnie de separare, 2 pahare Berzelius, 1 

baghetǎ de sticlǎ, stativ universal cu  cleme  

b) FILTRAREA – amestecuri eterogene cu faze neseparate, de ex. apǎ + pulbere de cărbune, 

apă +  sulf  

Experiment – 3 - apă + pulbere de sulf 

https://www.youtube.com/watch?v=h0S1sYA1Vsg&t=18s 

Substanţe şi ustensile necesare:   

 Amestec de apă+ pulbere de sulf, hârtie de filtru, pahare Berzelius, Erlenmeyer, baghetǎ de 

sticlǎ,  stativ universal cu cleme, inel metalic  
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Filtrarea - definiţie: Operaţia de separare a componentelor unui amestec eterogen solid-lichid, 

cu  ajutorul uni filtru care lasǎ sǎ treacǎ doar lichidul.  

Lichidul care trece prin hârtia de filtru se numeşte filtrat.  

II. Metode de separare a amestecurilor omogene 

Ne reamintim:  

 Amestecurile omogene au aceeaṣi compoziṭie ṣi aceleaṣi proprietǎṭi ȋn toatǎ masa lor.   

Exemple: aer, alcool iodat, saramurǎ, vin. 

c) CRISTALIZAREA – este operaṭia de trecere, la cald, a unei substanțe solide dintr-o 

soluṭie, ȋn stare  solidǎ, sub forma de cristale. (ex. apă cu sare)  

Materiale necesare - trepied, sitǎ de azbest, spirtierǎ, cristalizor, pahar Berzelius, baghetǎ, apǎ, sare  

Mod de lucru: - Se preparǎ amestecul de apǎ cu sare, ȋn paharul Berzelius;  

 Se toarnǎ soluṭia ȋn cristalizor care se aṣeazǎ pe sita de azbest;  

 Se ȋncǎlzeṣte amestecul pânǎ la evaporarea completǎ a apei.  

Utilitatea metodei  Prin cristalizare se obṭine sarea de bucǎtǎrie din apa mǎrii ṣi zahǎrul, din 

sucul   extras din sfecla de zahǎr.  

https://www.facebook.com/ARTManuale/  

https://www.youtube.com/watch?v=uoH5Gt9BKkM 

 
c) DISTILAREA – este operaṭia de separare a componentelor unui amestec omogen de lichide 

cu  puncte de fierbere diferite ṣi constǎ ȋn ȋncǎlzirea amestecului pânǎ la fierbere, urmatǎ 

de  condensarea vaporilor rezultaṭi . (ex. Apa cu alcoolul)  

Materiale necesare: - balon Wurtz cu tub lateral, refrigerent, termometru, trepied, sita de 

azbest,   spirtierǎ, pahar Berzelius, apǎ , alcool.  

Mod de lucru - Se preparǎ amestecul de apǎ cu alcool ṣi se toarnǎ ȋn balonul Wurtz; - Se ȋncǎlzeṣte 

amestecul la fierbere ṣi se urmǎreṣte termometrul pânǎ ajunge la 78
0 

C,  când alcoolul trece ȋn stare 

de vapori ce trec ȋn refrigerant, unde , ȋn contact cu pereṭii  reci, condenseazǎ;  

 Ȋn vasul de culegere, pahar Berzelius, curge alcoolul lichid, iar ȋn balonul Wurtz rǎmâne 

apa.  

Utilitatea metodei  Prelucrarea ṭiṭeiului ȋn rafinǎrii pt obṭinerea benzinei ṣi a motorinei ; obṭinerea 

alcoolului.  

Instalaṭie de distilare  

https://www.youtube.com/watch?v=CbpPua5ZRmY 
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Proiect de lecție 

Adriana  Amaziliţei, Mirela Burlacu, Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Iași 

 

Disciplina: Chimie 

Clasa: a VIII-a   Nr. Ore/ săptămână: 2 ore 

Unitatea de învățare:   Reacţii chimice. Ecuaţii chimice 

Titlul lecției: Ecuația reacţiei chimice. Legea conservării numărului de atomi 

Tipul lecției: Recapitulare, sistematizare şi sinteză a cunoştinţelor, cu test integrat şi activitate 

experimentală virtuală 

Durata lecției: 45min 

Competențe generale: 

1. Explorarea unor fenomene si proprietăţi ale substanţelor 

întâlnite în activitatea cotidiană. 

2. Interpretarea unor date şi informaţii obţinute în cadrul unui 

demers investigativ.  

3. Rezolvarea de probleme în situaţii concrete, utilizând 

algoritmi şi instrumente specific chimiei 

Competențe specifice: 

1.1.Investigarea unor reacţii chimice în contexte cunoscute. 

1.3.Utilizarea simbolurilor şi a terminologiei specifice chimiei pentru reprezentarea elementelor, 

substanţelor simple/compuse şi a ecuaţiilor reacţiilor chimice. 

2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigaţiei proprii. 

2.3. Investigarea unor procese şi fenomene în scopul identificării noţiunilor şi relaţiilor relevante. 

3.2. Rezolvarea de probleme calitative și  cantitative pe baza conceptelor studiate  

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili: 

 O1. să precizeze corect participanţii la o transformare chimică; 

 O2. să cunoască diferenţa dintre semnificaţia calitativă şi cantitativă a ecuaţiei chimice; 

 O3. să aplice legea conservării numărului de atomi în diferite ecuaţii ale reacţiilor chimice; 

 O4. să cunoască ustensilele şi aparatura de laborator folosite în diferite experimente. 

 O5. să asocieze reactanţilor produşii de reacţie corespunzători 

 O6. să utilizeze adecvat limbajul specific chimiei în diverse situaţii de comunicare, în scris 

şi oral. 

Metode didactice: conversaţia euristică, modelarea, algoritmizarea, problematizarea, rezolvarea de 

exerciţii, descoperirea dirijată prin activități experimentale virtuale. 

Materiale didactice:  calculator, fişe de lucru, prezentare power point, aplicaţia Google Classroom- 

Meet, chestionar, lecţii Ael 

Desfășurarea lecției 

Evenimentele 

instruirii 
Ob. Activitatea profesorului 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode 

de 

învățământ 

Mijloace 

de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

a activității 

Secvența 

organizatorică 

 
Verifică prezența elevilor, 

creează condiţiile optime 

pentru desfăşurarea activităţii. 

Conversația 
 

 
Frontală 

Aprecierea 

participării active 

la desfăşurarea 

lecţiei. 

Captarea 

atenției 

 

 

Anunță tema lecției și 

competențele specifice 

urmărite. 
Conversația 

 

 

 

Frontală 

Observarea 

sistematica a 

comportamentului 
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Evenimentele 

instruirii 
Ob. Activitatea profesorului 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode 

de 

învățământ 

Mijloace 

de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

a activității 

elevilor 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

O1, 

O2 

Reactualizarea noţiunilor 

necesare lecţiei noi  cu ajutorul 

ciorchinelui, prezentare power 

point, prin întrebări referitoare 

la noţiunile însuşite anterior la 

capitolul” Reacţii chimice. 

Ecuaţii chimice”.  

 

Conversația, 

explicația 

 

Caiete, 

Mijloace 

tehnice 

Frontală 
Evaluare orală, 

autoevaluare 

Asigurarea 

Feed-back-

ului 

 

 

Confirmă și apreciază 

răspunsurile corecte ale 

elevilor. 

Face observații și corecții, dacă 

este cazul. 

Explicația  
Frontal, 

individual 
Obs. curentă 

 

Realizarea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

O5 

 

 

Elevii accesează link-ul ael 

pentru lecţiile de chimie postat 

pe classroom, „Lecţii pentru 

gimnaziu - Ecuaţii chimice.” 

Unii dintre ei partajează şi 

realizează activităţile 

experimentale virtuale  

propuse. Astfel: 

Modulul1-Arderea magneziului  

 Modulul 2- Reacţia sodiului cu 

apa 

Modulul 3- Obţinerea 

hidroxidului de aluminiu. 

Urmăresc realizarea  bilanţului 

atomic pentru ecuaţiile acestor 

reactii. 

Modulul 4- asociază ecuaţiile 

reacţiilor chimice cu 

reprezentările grafice 

În ultima parte a orei anunţă 

elevii  că   urmează să răspundă 

la cerinţele Temei cu 

chestionar, ce poate fi accesată 

la ora programată şi trebuie să 

se integreze în perioada de timp 

stabilită. 

 

 

Explicația, 

observația, 

conversația, 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

dirijată 

 

 

 

 

 
Problemati-

zarea 

Rezolvarea 

de exerciții 

 

 

 

Caiete 

Mijloace 

tehnice 

 

 

Caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar 

 

 

 

 

 

 

Frontală, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

curentă, 

Evaluarea orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se apreciază 

comportamentul 

elevilor 

Reflecţia 

 

 

 

Solicită elevilor să precizeze 

aspecte care le-au plăcut la 

lecţie şi ce aspecte necesită 

îmbunătăţite. 

Face aprecieri asupra modului 

de lucru și asupra 

comportamentului elevilor pe 

parcursul desfășurării lecției  

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Frontală Autoevalua-rea 

Evaluarea 

 Apreciază activitatea elevilor şi 

evaluează modul de realizare a 

sarcinilor de lucru. 

Precizează tema pentru acasă 

(fişa de lucru) , dă explicaţiile 

necesare în realizarea temei.  

Explicația, 

Conversația 

Fișe de 

lucru  

Frontală, 

individuala 
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Sugestii metodologice 

Ecuația reacţiei chimice. Legea conservării numărului de atomi 

Recapitulare, sistematizare şi sinteză a cunoştinţelor, cu test integrat şi activitate experimentală 

virtuală 

 Pentru realizarea acestei lecții , au fost folosite următoarele platforme și aplicații: Google 

Classroom, AEL - Lecții electronice de chimie, Youtube, manuale.edu.ro, GoogleForms 

 În secvența de introducere în noua temă precum și în cea de reactualizare a  noţiunilor necesare 

lecţiei noi se foloseşte o prezentare Power Point cu ajutorul căruia se realizează un ciorchine, prin 

întrebări referitoare la noţiunile însuşite anterior la capitolul” Reacţii chimice. Ecuaţii chimice”.  

 În secvența de realizare a sensului şi asigurarea transferului elevii accesează link-ul: AEL - 

Lecții electronice de chimie. 

  Lecţiile multimedia interactive combină experimente, simulări, filme, activităţi interactive, 

teste. Procesul de învăţare devine o activitate interesantă, o modalitate de a descoperi şi explora, de 

a observa principii ştiinţifice complexe şi de a aplica teoria abstractă în activităţile de zi cu zi.  

 Conținutul educaţional digital permite elevilor să repete lecţia ori de câte ori este necesar pentru 

a înţelege un anumit subiect. Fiecare unitate de învăţare îi ajută pe elevi să exploreze, să descopere, 

să găsească soluţii, să îşi construiască propriul bagaj de cunoştinţe şi să formuleze concluzii proprii. 

AeL eContent pune  accent  pe cunoştinţele operaţionale, de învăţare prin acţiune şi de dezvoltare 

activă a structurilor cognitive. 

  Conţinutul digital amplifică gradul de înţelegere a fenomenelor, colaborarea cu colegii şi 

profesorul, cooperarea în rezolvarea problemelor, exprimarea propriilor puncte de vedere şi 

dezvoltarea capacităţilor de argumentare,  precum şi posibilitatea de a descoperi prin experimentare 

(learning by doing), decât de a primi un transfer de informaţii directe (learning by memorizing).  

AeL eContent are o structură coerentă, animaţiile interactive, textele, evaluările, şi filmele de 

prezentare având un loc bine stabilit pe ecran . Informaţiile suplimentare şi pictogramele sunt, de 

asemenea, corect poziţionate, pentru a facilita accesul şi evitarea redundanţei. 

 Pentru lecţia „Ecuația reacţiei chimice. Legea conservării numărului de atomi” a fost 

accesată unitatea de învăţare „Ecuaţii chimice” - Lecţii pentru gimnaziu.  

Unii dintre elevi partajează şi realizează activităţile experimentale virtuale  propuse.  
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Modulul 1 -  Arderea magneziului  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulul 2 - Reacţia sodiului cu apa 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulul 3 - Obţinerea hidroxidului de aluminiu. 
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Urmăresc realizarea  bilanţului atomic pentru ecuaţiile acestor reacții. 

Modulul 4 - asociază ecuaţiile reacţiilor chimice cu reprezentările grafice 

 folosit pentru asigurarea retenției și a transferului , la final elevii  obțin un feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În ultima parte a orei, în secvenţa de obţinere a performanţei, a fost realizat un Quiz, prin 

Google Classroom, un test grilă la care elevii au dat răspunsuri,  dovedind fapul că au achiziţionat 

cunoştinţe  şi au dobândit comportamentul droit în scrierea şi egalarea unei ecuaţii a reacţiilor 

chimice. În realizarea chestionarului, profesorul selectează parametrii acestuia și alege tipul de 

întrebare dorit: 

 răspuns scurt; 

 paragraf – un răspuns mai lung, de exemplu un text/eseu; 

 răspunsuri multiple – elevii aleg una dintre mai multe variante; 

 casete de selectare – elevii aleg mai multe variante simultan; 

 dropdown – elevii aleg o variantă dintr-un meniu care se deschide; 

 scară liniară – elevii aleg una dintre un număr de variante poziționate sub formă de axă; 

 grilă cu mai multe variante – elevii aleg o opțiune dintr-o grilă de variante cu un număr 

stabilit de rânduri și coloane; 

 casetă de selectare sub formă de grilă – elevii aleg mai multe opțiuni dintr-o grilă de 

variante cu un număr stabilit de rânduri și coloane. 

 În cadrul lecției  „Ecuația reacţiei chimice. Legea conservării numărului de atomi”, au fost 

formulate întrebări la care se putea da un răspuns scurt sau paragraf, dar  au existat și casete de 

selectare cu răspunsuri multiple şi grilă cu mai multe variante. În acest sens, elevii au avut de ales 

răspunsul corect dintre mai multe variante, au formulat un enunț cu numărul de atomi dintr-un 

anumit număr de molecule, au asociat reactanţii cu produşii de reacţie corespunzători, au 

demonstrat legea conservării masei pentru reacţia de obţinere a oxidului de calciu. 

După ce elevii au răspuns la test și au dat comanda Trimite, profesorul poate intra din nou pe 

Google Forms și accesa testul. Va comuta pe fila Răspunsuri, unde va vedea răspunsurile, ca 

Rezumat, pe fiecare întrebare sau pe fiecare elev. Pentru fiecare întrebare se pot verifica 

răspunsurile alese sau scrise. Profesorul alocă  un număr de puncte și poate adăuga feedback 

individual. 
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 În secvenţa de reflecţie şi cea de evaluare se apreciază modul de lucru şi comportamentul pe 

parcursul lecţiei,  elevii  precizează  ce aspecte  le-au plăcut la lecţie şi ce aspecte necesită 

îmbunătăţire, se precizează şi se explică modalitatea de rezolvarea a temei de pe FIŞA DE LUCRU. 

 

Fişă de lucru 

Scrieţi ecuaţiile următoarelor  reacţii chimice şi realizaţi bilanţul atomic, aplicând legea conservării 

numărului de atomi: 

1. hidrogen  + fluor  acid fluorhidric 

2. clorură de fer(III) + hidroxid de potasiuclorură de potasiu + hidroxid de  fer (III)  

3. aluminiu + sulf  sulfură de aluminiu 

4. carbonat de magneziuoxid de magneziu + dioxid de carbon 

5. hidrogen + oxigen apa  

6. oxid de natriu + apă hidroxid de natriu 
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Secvența de lecție - Aplicații cu grafuri  

Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași 

 

Schița Lecției/Secvența de lecție - Aplicații cu grafuri 

Tipul de lecție - lecție de consolidare 

Nivelul de învățământ - liceal 

Competențe generale 

 identificarea datelor care intervin într-o problemă 

Competențe specifice 

 analizarea unei probleme în scopul identificării datelor necesare și alegerea modalităților 

adecvate de structurare a datelor care intervin într-o problem 

 transpunerea unei probleme din limbaj natural în limbaj de grafuri, folosind corect 

terminologia specifică 

 descrierea unor algoritmi simpli de verificare și a unor proprietăți specific grafurilor 

Competențe derivate 

La finalul lecției elevul va fi capabil: 

 să enumere și să definească componentele unui graf 

 să reprezinte graful prin diverse metode 

 să aplice corect noțiunile studiate pentru a demonstra teoreme sau a rezolva probleme 

Material – la adresa de mai jos se găsesc aplicațiile rezolvate/executabile. 

http://s.go.ro/gg8ozhqb 
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Enunțul problemelor 

1. BFS, DFS 

 https://www.pbinfo.ro/probleme/438/componenteconexe 

 
 https://www.pbinfo.ro/probleme/963/bazine 

 https://www.pbinfo.ro/probleme/441/componenteconexe1 

 https://www.pbinfo.ro/probleme/1462/gasti 

2. APM  Kruskal 

 https://www.pbinfo.ro/probleme/592/kruskal 

 
3. APM Prim 

 https://www.pbinfo.ro/probleme/590/prim 

4. Tare Conexitate 

 https://www.pbinfo.ro/probleme/583/tare-conexitate 
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Omul în relație cu natura  

Floricica Morariu, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași 

 

Scopul lecției: aprofundarea conținuturilor despre crearea lumii văzute,  respectul față de 

cele create de Dumnezeu ca dar fată de oameni și a recunoștinței. 

Provocarea: Care este sensul omului în creație? 

Rezultatele învățării:  

a. Cunoștințe: elevii identifică etapele creației; motivul pentru care Dumnezeu a creat toate 

pentru om, exemple de modele religioase care au dovedit grijă și respect față de lume. 

b. Abilități: elevii identifică scopul creației; descriu caracteristicile relației om-Dumnezeu și a 

relației dintre ființele create, fundamentate pe valorile moralei creștine; vor aplica strategii 

pentru aprofundarea cunoștințelor religioase necesare unui bun creștin.  

c. Atitudini: elevii vor manifesta respect față de creație; vor arăta interes față de necesitatea de 

a aplica cunoștințele dobândite în viața de zi cu zi; argumentează rolul exemplului în 

transmiterea respectului față de darul lui Dumnezeu pentru om. 

Concepte cheie: Sfânta Scriptură, modele biblice în care se reflectă relația om-natură, voluntariat 

Activitățile propuse 

1. Moment organizatoric 

Resurse necesare (3 minute): 

Descrierea demersului: Rugăciune, introducere în tema lecției / lansarea provocării 

Care este sensul omului în creație? 

Anunțați elevii că le-ați pregătit o poveste în urma căreia vor descoperi tema lecției. 

2.  Experiența directă 

Resurse necesare (15 minute): 

Descrierea demersului 

Profesorul povestește elevilor următorul text sau recomandă vizionarea filmulețului:  

https://www.youtube.com/watch?v=02UuiSUtaU0&t=44s  

 Sfântul Gherasim era monah în pustia Iordanului. Aici, lângă râul Iordan, a întemeiat o 

mănăstire, departe de Ierusalim şi de viaţa agitată a cetăţii. 

 Într-o zi, pe când mergea prin pustia Iordanului, Sfântul Gherasim a întâlnit un leu fioros care 

răgea cumplit din cauză că îi intrase în labă un spin şi îl durea foarte tare. Când leul l-a văzut pe 

călugăr,  s-a apropiat de el şi i-a arătat laba rănită, rugându-l cu privirea să îl tămăduiască. Văzându-

i suferinţa, Cuviosul Gherasim, fără teamă, i-a scos spinul care se înfipse foarte adânc. După aceea 

i-a curăţat rana cu grijă şi l-a pansat cu o bucată de pânză. Apoi i-a zis: „Acum eşti bine, poţi 

merge“. Dar leul, după ce s-a vindecat, nu l-a mai părăsit pe Cuvios, ci îl urma pretutindeni, ca un 

adevărat ucenic.  

 Toţi se minunau de marea recunoştinţă a fiarei, iar bătrânul, văzând râvna şi bunătatea leului, a 

început să îl îndrăgească şi să-l hrănească, dându-i uneori pâine, alteori linte. În acea vreme, la 

mănăstire, Părinţii aveau un catâr cu ajutorul căruia aduceau apa de la râul Iordan. Cuviosul 

Gherasim l-a pus pe leu să îl păzească pe catâr şi să îl pască pe lângă apa Iordanului. Leul 

îndeplinea cu bucurie această sarcină. Într-o zi însă, leul s-a depărtat cam mult de catâr şi a adormit. 

Tocmai atunci au trecut pe acolo nişte negustori din Arabia cu o caravană de cămile. Aceştia, 

văzând catârul singur, l-au luat şi au plecat mai departe cu el. 

 Când s-a trezit, leul a plecat în căutarea catârului, dar nu l-a mai găsit şi s-a întors la mănăstire 

foarte întristat, dându-şi seama de greşeala făcută. Văzându-l singur, Cuviosul a crezut că leul a 
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mâncat catârul şi l-a întrebat: „Unde este catârul? Nu cumva l-ai mâncat? Bine este cuvântat 

Domnul, că nu te vei duce de aici şi tot lucrul pe care îl făcea catârul îl vei face tu, slujind 

trebuinţele mănăstirii“. Şi de data aceasta leul a fost ascultător şi a cărat zi de zi apa de la râul 

Iordan şi toţi care vedeau aceasta se minunau. 

 Într-o zi a venit la mănăstire un ostaş pentru a-i cere Sfântului Gherasim să se roage pentru el. 

Văzându-l pe leu, i s-a făcut milă de el şi a dat călugărilor trei galbeni ca să cumpere un catâr pentru 

căratul apei şi să-l elibereze pe leu de această muncă. Leul a rămas însă tot în mănăstire, pe lângă 

avva Gherasim. 

 După ceva vreme, negustorul arab care luase catârul a venit la Ierusalim să vândă grâu, ducând 

cu sine şi catârul pe care îl luase. Şi, pe când trecea el Iordanul împreună cu catârul şi cămilele, s-a 

întâlnit cu leul. Speriindu-se foarte tare, a lăsat şi catârul şi cămilele şi a fugit. Atunci leul a luat 

catârul de frâu, aşa cum făcea şi înainte, şi s-a întors la Sfântul Gherasim foarte bucuros, nu doar cu 

catârul, ci şi cu trei cămile încărcate cu grâu. Când l-a văzut, Cuviosul s-a bucurat foarte mult, nu 

atât pentru că îşi recuperase catârul, ci mai ales pentru nevinovăţia şi ascultarea leului. Ca răsplată, 

bătrânul l-a numit de atunci pe leu Iordan. Leul a rămas ascultător şi supus Sfântului în continuare 

şi vreme de cinci ani nu s-a despărţit de mănăstire. 

 Timpul a trecut şi Cuviosul Gherasim a plecat din lumea aceasta către Cel pe Care L-a iubit atât 

de mult. În acea vreme, leul nu s-a aflat în mănăstire şi nu a ştiut de pierderea suferită de călugări. 

Când a venit la mănăstire, leul l-a căutat pe bătrân, iar ucenicul Sfântului Gherasim, avva Savatie, 

văzându-l pe leu, i-a spus: „Iordane, Stareţul nostru s-a dus la Domnul“. Şi pentru că leul se tot 

plimba căutându-l pe bătrân, ucenicul l-a luat şi l-a dus la mormântul Cuviosului. Atunci leul a 

început să răcnească puternic şi, aşezându-se lângă mormânt, a murit îndată. Aceste lucruri 

minunate s-au petrecut pentru a se arăta cât de plăcut lui Dumnezeu a fost Sfântul Gherasim, pe 

care, pentru bunătatea şi credinţa lui, l-au ascultat chiar şi animalele sălbatice. 

https://im-a-puzzle.com/sfantul_gherasim_si_leul_2w238exmg.puzzle  

3. Reflecția 

Resurse necesare (10 minute): 

Descrierea demersului: 

 După lecturarea poveștii, profesorul discută cu elevii despre mesajul textului, folosind 

următoarele întrebări: Vă regăsiți în cele prezentate? Ați experimentat astfel de trăiri? Cum ați 

reacționat? 

 Dumnezeu este Creatorul lumii văzute și nevăzute, o lume fară imperfecțiuni, creată în dar 

pentru om. Totul a fost creat cu puterea cuvântului lui Dumnezeu, doar pe om, „Coroana creației”. 

L-a creat  după chipul și asemănarea Sa, punându-l stăpân peste toate. Cum puteți fi recunoscători 

lui Dumnezeu? Care este datoria omului față de creație? 

https://wordwall.net/ro/resource/16611240  Etapele creației 

4. Generalizarea 

Resurse necesare (10 minute): 

Descrierea demersului: 

 Profesorul va explica elevilor că vor afla răspunsul la întrebarea: Care este sensul omului în 

creație? Vor cunoaște modalitățile prin care ei își pot arăta respectul față de natură.  

 Omul este stăpân peste creație și are datoria să trăiască în armonie cu tot ce îl înconjoară. Sfinții 

care au dovedit grijă și respect pentru natură ne oferă numeroase exemple în care au primit ajutor de 

la animale în anumite momente ale vieții lor: Noe a salvat animalele din calea potopului; Profetul 

Daniel a închis gura leilor; Sfântul Proroc Ilie a fost hrănit de un corb cu pâine și carne; Sfântul 
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Gherasim a vindecat lăbuța unul leu; Sfânta Teodora de la Sihla a fost hrănită de păsări cu firmituri 

etc. 

 Pornind de la ceea ce am discutat până acum puteți desprinde niște învățături pe care să le 

transmiteți mai departe? 

5. Transferul 

Resurse necesare (10 minute): 

Descrierea demersului: 

Profesorul împarte clasa în 4 grupe și le explică elevilor cerințele:  

 Fiecare grupă va trebui să scrie trei activități de voluntariat pe care le-ar putea face la vârsta lor 

pentru a-și arăta grija față de creație, apoi vor întocmi o listă cu șase reguli prin care vor descrie 

comportamentul față de animale. 

6. Încheierea lecției 

Resurse necesare (2 minute): 

Descrierea demersului: 

 Numai în comuniune cu Dumnezeu și prin respect față de tot ce ne înconjoară putem cunoaște 

nemărginita Lui răbdare față de noi, purtarea Sa de grijă, împlinindu-ne astfel sensul vieții noastre, 

mântuirea. 
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Proiect didactic 

Monica Popa, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi 

Disciplina: Geografie 

Clasa: a IX-a 

Titlul lecţiei: Structura internă a Pământului. Dinamica plăcilor tectonice. 

Tipul lecţiei: Flipped classroom – clasă inversată. 

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. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale; 

5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată. 

Competențe derivate 

 observarea structurii interne a Terrei;  

 analiza plăcilor tectonice;  

 explicarea dinamicii plăcilor tectonice. 

Competenţe operaţionale şi cognitive 

 Achiziții de cunoștințe - să identifice geosferele Terrei; 

 Înțelegere -  să coreleze tipurile de contact dintre plăcile tectonice cu fenomenele asociate; 

 Aplicare  -  să dezvolte prin exerciţiu capacitatea de a lucra cu aplicații multimedia, cu 

manualul și cu diferite suporturi grafice și cartografice. 

Competenţe afective 

 să participe activ la ora de geografie. 

Mod de desfășurare:  asincron în Google Classroom și sincron pe Zoom, respectiv Mozaweb. 

Resurse 

 Metode de învăţare - instruirea asistată de calculator, investigația, observația dirijată, 

demonstrația cu ajutorul filmului, conversaţia euristică, explicaţia, analiza, lucrul cu 

manualul,  cu diferite suporturi grafice și cartografice;  

 Mijloace de învăţare - Jamboard din Google Classroom, platforma Mozaweb, aplicația 

Mozabook, caiet de lucru creat în Mozabook,  animații 3D, filme geografice, Crossword 

Labs – aritmogrif, manualul de geografie clasa a IX-a: „Geografie fizică. Pământul – Planeta 

oamenilor”, (film -  https://www.loom.com/share/fc394514f5c74959b67506c2b0c5b3a6). 

Demersul didactic 

 M1  - Investigare - Asincron în Google Classroom se trimit  animații 3D și videoclipuri 

asociate temei precum și linkul către aritmogriful “Dinamica scoarței terestre” realizat în 

aplicația Crossword Labs, ce va fi rezolvat ca temă. Elevii trebuie să aibă cont pe platforma 

Mozaweb pentru a putea viziona materialele video atașate. Elevii investighează, caută pe 

Internet informații despre cea mai adâncă gaură de foraj din lume.(Kola) 

 M2  -  Sincron pe Zoom  profesorul amintește tema lecției noi: “Structura internă a Terrei. 

Dinamica plăcilor tectonice” și obiectivele acesteia.Se motivează importanța lecției în 

explicarea unor fenomene geografice(magmatismul, vulcanismul, formarea munților, 

seismicitatea). 

 M3 – Cooperează - cu ajutorul tablei virtuale Jamboard se precizează structura zonar - 

concentrică a Terrei și se cere elevilor să identifice geosferele externe și interne. 

 M4 – Citește, Privește, Ascultă - în aplicația Mozabook, pe caietul digital creat anterior de 
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profesor pe care s-au inserat animații 3D, filme geografice, se observă localizarea și 

caracteristicile geosferelor insistând pe cele interne. Pentru fixare se rulează animația pusă la 

dispoziție. 

 M5 – Exersează - Se explică noțiunea de placă tectonică sau litosferică și se clasifică 

plăcile după mărime. Folosind manualul de geografie  și jocul asociat 3D Plăcile tectonice 

de pe platforma Mozaweb se localizează plăcile tectonice majore  și medii. 

 M6  - Discută - Pe baza suportului video se prezintă tipurile de contact dintre plăcile 

tectonice și se explică procesele ce au loc.   

 M7 – Aplică - Pentru a înțelege modificările continue de la nivelul litosferei se propune 

vizionarea filmului didactic „Ciclul rocilor” (link-ul se postează anterior în Google 

Classroom) și se cere elevilor să identifice cele 3 tipuri de roci (sedimentare, magmatice, 

metamorfice). 

 M8 – Aplică, Autoevaluează  – Împreună cu elevii se parcurge un scurt test cu itemi de 

asociere. Vor fi evaluați și notați elevii care răspund corect și care au participat activ la oră. 

 M9 – Temă - Produce - Se propune spre rezolvare un aritmogrif pentru consolidarea 

noțiunilor asimilate. 

Reprezentarea experienței de învățare 

 

Demersul didactic Minute % 

 Achiziție (Read, Watch, Listen) 12 24 

 Investigație 5 10 

 Conversație 10 20 

 Exersare/Aplicare 10 20 

 Colaborare 3 6 

 Producere 10 20 

 

 
 

 Minute % 

 Clasa întreagă 32 80 

 Grup 3 8 

 Individual 5 13 
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 Model de proiect didactic realizat cu instrumentul online „Learning Designer” creat de 

University College London (https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/designer.php) 

 

 

 Minute % 

 Față în față 5 10 

 Online 45 90 

 Minute % 

 Sincron 40 80 

 Asincron 10 20 
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Proiectarea și implementarea conținutului unei unități de învățare (UI) pe o platformă e – 

learning 

Dolores Liana Voinea, Irina Isabella Savin, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

 

Numele clasei/cursului/disciplinei create pe Classroom: Discipline Tehnice – Estetica și igiena 

corpului omenesc  

Aria curriculară: „Tehnologii” 

Tip de lecție – de laborator, interdisciplinară – ”Adaptarea tunsorilor și coafurilor realizate on line” 

Clasa: a X – a  

Unități de învățare: „Îngrijirea părului”, „Tunsori pentru femei”, „Coafuri simple” 

 

URÎ 4 -  Îngrijirea părului 

Rezultate ale învățării 

Cunoștințe 

4.1.1 – prezentarea resurselor pentru spălarea părului 

4.1.2 – prezentarea operațiilor de pregătire a locului de muncă 

4.1.3 – prezentarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de protecție a mediului 

specific 

4.1.4 – prezentarea normelor de igienă specifice 

4.1.5  – prezentarea modului de pregătire a clientului 

4.1.7 – descrierea tehnicii de spălare a părului pentru femei 

4.1.8 - caracterizarea formelor de spălare a părului pentru femei în vederea realizării diferitelor 

operații de coafură 

4.1.15 – prezentarea conținutului consilierii clientului 

4.1.16 – prezentarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de protecție a mediului 

specific 

4.1.17 – prezentarea normelor de igienă specifice 

4.1.18 – descrierea tehnicii de realizare a clătirilor curative 

Abilități 

4.2.1 – alegerea produselor pentru spălare 

4.2.2 – pregătirea locului de muncă 

4.2.3 – pregătirea clientei în vederea realizării spălării 

4.2.5 – executarea spălării părului în vederea realizării diferitelor operații de coafură 

4.2.13 – consilirea clientului în vederea alegerii tipului de tratament capilar potrivit 

4.2.14. – selectarea resurselor pentru realizarea tratamentului capilar potrivit 

4.2.15 – pregătirea locului de muncă 

4.2.16 – pregătirea clientei în vederea realizării tratamentului capilar 

4.2.5 – executarea tratamentului capilar în funcție de puterea de acțiune a preparatelor 

Atitudini 

4.3.1 – alegerea cu respnsabilitate a produselor pentru spălarea părului după diagnosticarea acestuia 

4.3.2 – realizarea spălării părului conform tehnicii de lucru 

4.3.3 – respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de igienă specifice 

4.3.6. - realizarea tratamentului capilar conform tehnicii de lucru 

4.3.7 – aplicarea produselor pentru tratarea părului conform indicațiilor din prospectele acestora 

4.3.8 – respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de igienă specifice 
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URÎ 7 -  Tunsori de damă 

Rezultate ale învățării 

Cunoștințe 

7.1.1 – prezentarea conținutului consilierii clientei 

7.1.3 – prezentarea operațiilor de pregătire a clientei 

7.1.4 – prezentarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a celor de protecție a mediului 

specific 

7.1.5 – prezentarea normelor de igienă specifice 

7.1.10 – explicarea regulilor de adaptare a tunsorilor de bază la forma feței și a craniului 

Abilități 

7.2.1 – consilierea clientei 

7.2.2 – folosirea calculatorului pentru alegerea tunsorii potrivite 

7.2.3 – selectarea resurselor necesare executării tunsorilor 

7.2.4 – pregătirea locului de muncă 

7.2.5 – pregătirea clientei în vederea realizării tunsorii 

7.2.7 – adaptarea tunsorilor la caracteristicile clientei 

Atitudini 

7.3.1 – analizarea cu atenție a caracteristicilor clientei 

7.3.2 – consilierea clientei folosind modalități diverse de vizualizare a tunsorii 

7.3.3 – alegerea de comun acord a tunsorii 

7.3.6 – respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de igienă specifice 

7.3.7 – respectarea normelor de protecție a mediului specifice 

7.3.8 – asigurarea calității lucrării 

 

URÎ 8 -  Coafuri simple 

Rezultate ale învățării 

Cunoștințe 

8.1.2 – prezentarea operațiilor de pregătire a clientei 

8.1.3 – Prezentarea normelor de securitate și sănătate în muncă specifice 

8.1.4 – prezentarea normelor de igienă specifice 

8.1.5 – descrierea tehnicii de realizare a ondulelor directe 

8.1.6 - descrierea tehnicii de realizare a melcilor 

Abilități 

8.2.1 – selectarea resurselor necesare executării ondulări părului 

8.2.2 – pregătirea locului de muncă 

8.2.3 – pregătirea clientei în vederea realizării ondulări părului cu apă 

8.2.4 – realizarea ondulelor directe 

8.2.5 – realizarea tipurilot de melci 

Atitudini 

8.3.1 – realizarea ondulării părului cu apă conform tehnicii de lucru 

8.3.2 – respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de igienă specifice 

8.3.3 – asigurarea calității lucrării 

 Începând cu anul 2017, la clasa a X – a, liceu tehnologic, a fost înlocuită noțiunea de 

competență cu cea de URÎ – unitate de rezultate ale învățării, în cazul de față  - URÎ 4 -  Îngrijirea 

părului, URÎ 7 -  Tunsori de damă, URÎ 8 -  Coafuri simple. 
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Obiective operaționale (formulate după procedura lui Mager) 

 Elevii să localizeze cu ajutorul  suporturilor de curs și alte resurse RED puse la dispoziție de 

profesor, o lucrare estetică de îngrijire a părului, de realizare a unei tunsori pentru femei sau o 

coafură, cel puțin după un criteriu dintre cele enumerate: în funcție de produsele alese pe baza 

noțiunilor acumulate la cele două discipline – fizică și estetica și și îngrijirea corpului omenesc, 

forma feței, a craniului, de caracteristicile părului și de alte resurse, înafara produselor utilizate în 

cadrul lucrărilor. 

RED 

Resurse utilizate 

Umane - profesori de specialitate;  

Procedurale (metode și mijloace de învățământ)  

 Metode - explicația, demonstrația, exemplificarea, portofoliul, problematizare, exersare, 

analizarea, brainstorming, lucrul în echipe, rezolvare de probleme, studii de caz, observare, 

jocul  de rol, discuții, dezbateri  sincrone, simulări   

 Mijloace de învățământ - cărți de specialitate, auxiliare, fișe de lucru, fișă de evaluare, fișe 

tehnologice 

 Platformă – Meet, chat  

Temporale - unitatea de învățare cuprinde 3 lecții, fiecare de câte 150 de minute  

Bibliografie  

1. materiale audio-video cu link-uri specifice, corespunzătoare fiecărei lecții pe platforma MS 

Teams   

2. ***, A Sti Cum, Wella, 2001 

3. ****, Manualul frizerului si coaforului, Editura Didactica  si Pedagogica, Bucuresti, 1971 

4. Suport de curs în care sunt prezentate toate cunoștințele teoretice necesare 

5. Plan de învăţământ aprobat prin O MECS nr. 3915 / 18.05.2017 

6. Curriculă - Anexa nr. 2 la OMECS nr. 3915 / 18.05.2017      

7. Gh. Cristea, I. Ardelean, Fizică, Ed. Dacia, 1980 

8. N. Bărbulescu, Fizică moleculară şi căldură, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970 

9. D. Manda, Legătura fizicii cu viaţa, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974 

10. Directiva Consiliului European nr. 76/768 cu privire la Produsele Cosmetice 

11. Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice 

12. Merică,  Tehnologia produselor cosmetice – Substanțe active și aditivi, vol. I, Ed. Corson, 

București, 2000 

Linkuri utile 

1. https://pdfsimpli.com/userdocument/view?ofn=Manuirea%20foarfecei%20de%20tu.pdf&un

qn=Manuireafoarfeceidetu_75895c4ef0d54da1939666fda6c31c8c.pdf&frm=pdf&to=PNG&

fskb=370&npdf=Manuireafoarfeceidetu_75895c4ef0d54da1939666fda6c31c8c.pdf#page=1 

2. https://youtu.be/26KVwsCGWuM 

3. https://youtu.be/oaWo2VqHpjM 

4. https://youtu.be/ZSDkwVv4O78 

5. https://youtu.be/6H2aJ7FsRII 

6. https://youtu.be/Y8BctF-x4rY  

7. https://youtu.be/I_Rsyb97x6c 

8. https://youtu.be/jaQGpJvQ6OE 

9. https://youtu.be/JtHq3UGWU-U 
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10. https://youtu.be/4nPpnqFNsOQ  

Comunicarea  

 Întâlnirile vor fi pe platforma Meet, după un calendar de pe care se informează despre ziua, 

cât și intervalul orar, stabilit anterior și cunoscut de cursanți cu ajutorul unui link 

 WhatsApp - pentru anunțuri, pentru primirea parolelor pentru întâlniri 

E-mail - savinisabella@yahoo.com, dola_lala@yahoo.com,  exam_stefanescu@yahoo.com  

Evaluarea - fișe de evaluare, test scris 

Conexiunea inversă - chestionar de feed-back, fișă feed-back 

Scenariul didactic 

Lecția – Aplicații de formare de deprinderi și mânuiri specifice unei ore de laborator 

interdisciplinar – fizică – estetica și igiena corpului omenesc. 

Conținuturi 
Metode 

didactice 
Resurse educaționale deschise Comunicare Evaluare 

Moment organizatoric 

 organizarea clasei – întâlnire în 

clasa on line conform calendarului; 

 efectuarea prezenţei elevilor. 

 

Captarea atenției elevilor 

 se captează atenţia prin anunţarea 

titlului lecţiei; 

 anunţarea modului de desfăşurare 

a activităţii  

Conversație  

 

Colectivă 

 

Individuală 

 

Meet 

 

Calendar 

 

Reactualizarea cunoştinţelor 

 se anunță obiectivul lecției și 

competențe și URÎ abordat specific 

unității de conținut; 

 se discută despre informațiile 

necesare pentru parcurgerea lecției;  

 atenţia profesorilor va fi 

îndreptată asupra reactualizării şi 

fixării cunoştinţelor dobândite în 

lecţiile anterioare. 

Conversație 

Problematizare 

https://youtu.be/52besxh2IQM 

https://youtu.be/4HRnDBOqRrE 

 

 

Colectivă 

 

Individuală 

 

Meet 

Observare 

sistematică 

Actualizarea cunoștințelor  

se discută noțiunile predate anterior 

despre igienă, sănătate și securitate 

în muncă, echipament de protecție 

pentru lucrător și clientă, pregătirea 

locului de muncă, pregătirea 

clientei pentru începerea activității. 

Dirijarea învățării 

Profesorii prezintă elevilor unitățile 

de conținut: Structura firului de 

păr și Fenomene superficiale-

aplicații în operații de îngrijire a 

părului;  
Profesorii prezintă elevilor 

schemele lecțiilor cu aplicațiile 

specifice și celelalte noțiuni 

specifice utilizând suportul de curs, 

glosar de termeni, bibliografie, 

resurse RED (manual de 

specialitate, materiale audio-video, 

Discuție 

ghidată 

Conversaţia 

euristică 

Brainstorming 

https://youtu.be/26KVwsCGWuM 

https://youtu.be/oaWo2VqHpjM 

https://youtu.be/ZSDkwVv4O78 

https://youtu.be/I_Rsyb97x6c 

https://youtu.be/jaQGpJvQ6OE 

https://youtu.be/JtHq3UGWU-U 

https://youtu.be/4nPpnqFNsOQ 

 

 
 

 

 

Colectivă 

 

Individuală 

 

Grupe 

 

Conferință 

Meet 

Fișă de 

aplicație 

practică 

 

Observație 

dirijată 

 

 

mailto:dola_lala@yahoo.com
https://youtu.be/52besxh2IQM
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Conținuturi 
Metode 

didactice 
Resurse educaționale deschise Comunicare Evaluare 

curricula);  

 Elevii notează în caiete;  

 Profesorii întreabă elevii din 

noțiunile predate și îi pune să facă 

conexiuni cu imaginile prezentate 

privind structura firului de păr, 

fenomenele superficiale, produse 

utilizat și alte lucrări de estică ce 

urmează a fi prezentate – tunsori, 

coafuri;  

 Profesorii și elevii urmăresc 

filmele din RED; 

 Profesorii explică elevilor 

noțiunile pentru care a constatat că 

fixarea nu s-a efectuat corect și 

diferiți termeni tehnici; 

Elevii completează fișa de aplicație 

practică. 

Rezolvare de 

probleme, 

Studii de caz 

Explicația 

Brainstorming 

Problematizarea 

Lucrul în 

echipe 

 

 

 

 

 

 

 

Colectivă 

 

Individuală 

 

Grupe 

 

Conferință 

Meet 

Fișă de 

aplicație 

practică 

 

Observație 

dirijată 

 

 

Obținerea performanțelor și 

asigurarea conexiunii inverse 

(feed back)  

Profesorii invită elevii să vorbească 

despre influența caracteristicilor 

părului și a produselor utilizate 

ținând cont de fenomenele fizice 

acre au loc în timp pe păr în 

următoarele lucrări estetice. 

Elevii identifică soluții pentru 

protecția părului. 

Elevii vor răspunde la un 

chestionar feed back. 

Dezbateri  

sincrone 

Exemplificarea 

https://youtu.be/jUMHHL8mEdc 

https://youtu.be/l_iatC4E5vA  

https://forms.gle/2ivQRAGkGe 

KU2YBB6 

 

Colectivă 

 

Individuală 

Evaluare 

orală 

Feed back 

Evaluarea formativă  

 Profesorii trimite elevilor testul 

scris de evaluare și întrebarea, 

explicându-le modul de evaluare și 

termenele limită la care trebuie să 

trimită testele rezolvate.  

Problematizarea 
 

Individual 

Evaluare 

scrisă 

 

Test scris 

Întrebare 

cu termene 

limită de 

https://youtu.be/jUMHHL8mEdc
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Conținuturi 
Metode 

didactice 
Resurse educaționale deschise Comunicare Evaluare 

Elevii rezolvă testul și vor 

vizualiza notele de la evaluare din 

catalogul electronic. 

 

răspuns 

 

Catalog 

Asigurarea retenției și 

transferului (tema pentru acasă)  

Profesorii oferă feed back asupra 

testului scris. Profesorii prezintă 

tema pentru ora viitoare.  

Profesorii anunță elevii că îi pot 

contacta, pentru întrebări, 

neclarități pe adresa de e-mail 

oficială, chat sau pe grupul  clasei 

pe Whatsapp. 

Discuții 

savinisabella@yahoo.com  

dola_lala@yahoo.com  

exam_stefanescu@yahoo.com 

Individual 

 

Chat 

 

Whatsapp 

Portofoliu 

 

Anexe 

ÎNDREPTAREA PĂRULUI CU PLACA 
ÎNDREPTAREA PĂRULUI PRIN TEHNICA 

JAPONEZĂ  YUKO YAMASHITA 

  
ÎNDREPTAREA PĂRULUI CU SOLUȚIE DE ANTIPERMANENT 

 
SPĂLAREA PĂRULUI 
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Tratament pentru păr gras cu banană, lămâie şi lapte - paşii necesari preparării 

ingredientelor: 

 Pasul 1 - Banana se curăță şi se pisează bine până se formează o pastă. 

 Pasul 2 - Adăugaţi zeamă de lămâie, amestecând uşor ingredientele. 

 Pasul 3 - Cu ajutorul unei dischete aplicaţi pe scalp (pentru umezire) lapte proaspăt. 

 
 Pasul 4 - Apoi aplică pasta obţinută în aceeaşi manieră. 

 
 Pasul 5 - Acoperiţi părul cu o folie de plastic şi apoi cu un prosop. 

 
 

 Pasul 6 - După aproximativ 40 de minute șamponați. Părul îşi va recăpăta elasticitatea şi 

catifelarea. 
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Fișe de aplicație practică fizică 

 

Experiment 1 de făcut acasă 

 Puneți ușor un ac (sau o agrafă pentru hârtie, plată, de plastic) pe suprafața apei dintr-un pahar. 

Este posibil să fie nevoie de un pic de practică, dar ar trebui să puteți să o faceți. Veți constata 

faptul că acul sau agrafa „plutesc” pe suprafața apei. Acum adăugați o cantitate foarte mică de 

detergent în apă și încercați din nou. Se va constata că acul sau agrafa se vor scufunda. 

 

Explicație: Detergentul reduce coeficientul de tensiunea superficială al apei, astfel încât acesta nu 

mai poate tine acul. Săpunurile și detergenții sunt agenți tensioactivi - substanțe care reduc 

coeficientul de tensiune superficială al unui fluid. 

 

Experimentul 2 de făcut acasă 

 Luați o farfurie întinsă și spălați-o bine cu apă pentru a îndepărta orice urmă de impurități. 

Umpleți farfuria cu apă rece și așezați-o pe masă. Așteptați până ce se liniștește apa din farfurie, 

apoi presărați pe suprafața ei puțin talc sau piper măcinat fin sau cafea măcinată. Atingeți apa 

aproape de marginea farfuriei cu un colt al unei bucăți de săpun umezit. Veți observa că pudra de 

talc (piper, cafea) se refugiază deodată către marginea opusă a farfuriei. Explicați fenomenul. 

 

Experimentul 3 de făcut acasă 

 Luați o farfurie întinsă și spălați-o bine cu apă pentru a îndepărta orice urmă de grăsime. 

Umpleți farfuria cu apă rece și așezați-o pe masă. Dintr-un fir de ață faceți un contur închis 

neregulat și așezați-l pe suprafața apei. Atingeți suprafața apei în interiorul conturului cu vârful unei 

bucăți de săpun și observați ce se petrece. Dintr-un contur neregulat, a apărut un cerc. Explicați de 

ce se întâmpla lucrul acesta.  

 

Experimentul 4 de făcut acasă 

 Într-un bol nu prea înalt turnați apă. Pe suprafața apei așezați cu grijă sub formă de stea câteva 

scobitori. În mijlocul figurii create, aduceți o bucățică de săpun. Observați ce se întâmplă cu 

scobitorile. Explicați fenomenul. Repetați experimentul, schimbând apa și în locul săpunului așezați 

o bucată de zahăr cubic. Observați ce se întâmpla cu scobitorile și explicați fenomenul 
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Structura si tipurile părului 

 

Fișă de aplicație 

1. Activitate individuală 

Observați în imaginea de mai jos corespondența dintre forma în seciune a firului de păr și tipul de 

păr (gradul de ondulare). Notați in spațiile de mai jos, asocierea dintre forma și tipul de păr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Forma…………………….       2.Forma…………………….    3.Forma………………… 

4.Forma……………………. 

Tipul parului…………….                     Tipul parului…………….             Tipul parului…………… 

Tipul parului……………. 

 

2. Evaluarea structurii şi stării de îngrijire a părului 

Activitate pe echipe 

 Ordonaţi părul clientului vostru, observaţi-l atent, pipăiţi-l şi stabiliţi-i structura, tipul şi starea 

lui de îngrijire, după următoarele criterii: 

 Lungimea firului de păr: scurt, mediu, lung, foarte lung. 

 Desimea: rar, normal, des, foarte des. 

 Aspectul: destins până la vâlvoi, neted până la poros, suplu până la casant, strălucitor până 

la mat. 

 Secţiunea: părul poate avea secţiune rotundă, ovală sau în formă de bandă. Pentru a 

determina secţiunea, realizaţi o fundă dintr-un fir de păr. Prin crearea fundei, un fir de păr 

oval ori în formă de bandă se răsuceşte în aşa fel, încât în această poziţie va fi măsurată 

secţiunea sa mai mare.  

 Grosimea: subţire, mediu, gros. Încercaţi să testaţi grosimea cu degetele, pentru a vă 

dezvolta în acest mod propriul simţ de apreciere. 

 Starea de sănătate: păr sănătos (lucios, elastic, viguros), păr deteriorat (uscat, friabil, aspru la 

pipăit), despicat la vârfuri.  

 Stabiliţi ce tratamente au fost probabil aplicate părului (vopsire, decolorare, permanent) şi la ce 

solicitări deosebite a putut fi supus acesta (întindere cu placa, produse utilizate). Interogaţi clientul 

dacă are probleme deosebite cu părul (refractar la coafare, cădere la periaj, tip de alimentaţie, stil de 

viaţă, tratamentele anterioare aplicate părului).  
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Nume și prenume 

Clasa  

 

Fişă feed back 

 

Faceţi aprecieri marcând opţiunea dumneavoastră pentru următoarele: 

 

1. Cu o mai bună organizare a timpului aş fi putut realiza mai multe în această lecţie: 

 Puternic dezacord  Dezacord  Neutru acord  Acord deplin 

 

2. Relaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile desfăşurate a fost satisfăcătoare: 

 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 

 

3. Materialele de învăţare au fost utile în activitatea desfăşurată: 

 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 

 

4. Lecţia a fost bine organizată: 

 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 

 

5. Ar fi mai atractiv să utilizez mediul on line în procesul de învăţare: 

 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 

 

6. A fost insuficient timpul: 

 Puternic dezacord  dezacord  Neutru acord  Acord deplin 

 

7. Mi s-au oferit  prea multe informaţii: 

 Puternic dezacord  Dezacord  Neutru acord  Acord deplin 

 

8. Am făcut suficiente aplicaţii la noţiunile predate: 

 Puternic dezacord  Dezacord  Neutru acord  Acord deplin 

 

9. Sugestii personale pentru viitoarele lecţii (cum ai dori sa se desfăşoare lecţiile următoare pentru a 

avea eficienţă mai mare în învăţare?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 . La sfârşitul acestei lecţii starea mea este: 

☹ 😐 ☺ 
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Proiect interdisciplinar „Cristale” 

Alexa Anca-Maria, Angheluș Raluca, Chira Anica, Cujbă Nicoleta, Rusu Irina, Mutihac Violeta, Ciofu Milica 

 

 O disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuțită dacă se realizează corelarea cunoștințelor 

de la diverse discipline. Acest lucru se realizează prin  formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, 

dezvoltarea capacitații de a aplica cunoștințele în practică, fixarea și sistematizarea 

cunoștințelor. Având în prim plan cerințele curriculum-ului secvențial/ în succesiune, proiectul 

„Cristale” are în prim plan îmbogățirea și sistematizarea cunoştinţelor referitoare la cristale, din 

perspectivă interdisciplinară și își propune să creeze cadrul aplicării competențelor transversale la 

nivelul învățământului preuniversitar prin proiectarea de activități care vizează abilități 

sociale,artistice, vizuale, etc., prin intermediul strategiilor specifice educației non-formale și 

informale. 

 Activitățile proiectului se vor desfășura în sesiuni cu durata maximă de 80 minute, sub forma a 

șapte ateliere de lucru  care vor fi conduse pe rând de profesorii implicați în proiect. 

O exemplificarea detaliată a activităților din cadrul unui atelier o veți regăsi în atelierul 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelierul-1-Elevii vor descoperi împreună 

cu profesorul de chimie cum se formează 

cristalele. 

 

Atelierul-2-Cel de-al doilea atelier va avea 

în prim plan forma geometrică a cristalelor 

 

Atelierul-3 Încadrul  atelierului  elevii 

de gimnaziu și liceu studia nuvela 

Comoara a lui Ioan Slavici.  
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Atelierul 4  Al patrulea atelier este 

destinat descoperirii istoriei dintre 

oameni si cristale. 

 

Atelierul 5  Cât de valoroase sunt 

cristalele?  

 

Atelierul 6  Se concretizează prin 

realizarea unor experimente chimice 

împreună cu preșcolarii. Elevii de 

gimnaziu și/sau liceu îi vor ajuta pe 

copiii de gradiniță în realizarea lor.  

 

 

Atelierul 7 

Nivel de învățământ: liceal 

Discipline integrate: matematică, limba și literatura română, istorie, chimie, discipline economice. 

Scopul activității: Îmbogăţirea, sistematizarea şi aplicarea cunoştinţelor referitoare la cristale, din 

perspectivă interdisciplinară. 

Resurse materiale: calculatorul, chestionare google, cursul “Cristale” din Classroom 

https://classroom.google.com/c/MTk1ODg0Mzc2NjEx?cjc=56d7s5s 

Loc de desfășurare: întâlnire Meet pe Classroom 

https://meet.google.com/wox-expp-tdn 

Descrierea activității: 

 Într-un cadru relaxat, online, am utilizat o metodă de dialog interactiv care se centrează pe 

schimbul de informații și valorificarea contribuțiilor tuturor participanților. Stimularea gândirii 

libere,generarea de idei și implicarea în dialog sunt esențiale în fructificarea rezultatelor dorite. 

Participanții sunt rugați să abordeze din punctul lor de vedere tema Cristale. La final elevii primesc 

un chestionar, ce are ca scop identificarea nivelului de cunoștințe referitoare la tema propusă din 

punct de vedere interdisciplinar. 

 Elevii vor fi împărțiți în 5 grupe (5- 6 elevi) care vor avea ca subteme  - cristale în literatură, 

cristale în chimie,cristale în matematică, cristale în istorie, valoarea economică a cristalelor. Ei au 

avut la dispoziție materiale postate în clasa virtuală . La finalul activității elevii au fost capabili să 

descrie fenomenele chimice ce conduc la formarea cristalelor, să identifice forma geometrică a 

cristalelor, să descopere semnificația ludică și istorică a lor , precum și să stabilească valoarea lor 

economică. 

 Studiind nuvela lui Slavici au observat că prezența comorii/cristalelor în viața individului dornic 

de a-și depăși condiția produce un dezechilibru existențial menit să contureze firea influențabilă a 

omului. 

 Elevii au fost încurajați să își exprime sentimentele, atitudinile legate de cristale prin realizarea 

unor desene în Paint. 

 Pentru fixarea cunoștințelor acumulate s-a realizat o activitate în Wordwall iar elevii au fost 

invitați să-și posteze materialele realizate pe blog-ul proiectului (https://proiect-

cristale.blogspot.com/) 
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https://www.scribd.com/document/181474758/Chimie-cristalele-proiect-pps 
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Feedback  - Exemple de Bună practică 

Va multumesc pentru impartasirea de experiente! Eu le-am notat. 

Foarte interesant! 

Felicitări pentru aceasta initiativa de a impartasi exemple de bune practici in activitatea online,mai ales in aceste momente dificile! 

Coerență, eficiență, interactivitate, utilitate, generozitatea de a împărtăși. O inițiativă frumoasă din care ies extrem de câștigată 

Foarte interesant! Felicitări!  

Superb, binevenite!! 

Multe, multe felicitări! O activitate foarte, foarte necesară. Poate ar trebui să o popularizați și în mass-media. Poate ar fi bine să o 

transmiteți și pe facebook sau prin intermediul presei locale. 

Felicitări organizatorilor și colegilor care au prezentat activități interesante!  

Mulțumim! A fost o experiență interesantă.  

Interesant pentru pentru creşterea competenţelor digitale și educaționale, în învățământul deschis și la distanță. 

Felicitări! Mulțumim pentru inițiativă, pentru exemplele oferite!  

A fost o intalnire deosebita. Pacat, ca nu pot beneficia de aceste metode de predare online, toti copii din mediul rural. 

Foarte interesante toate prezentările. Am notat multe din aplicațiile folosite de colegi.  Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă foarte 

plăcută. 

Felicitări organizatorilor, felicitări pentru activitățile extrem de bine gândite, creative și antrenante. 

O activitate foarte utila in aceste momente, in care activitatea noastra didactica s-a mutat in exclusivitate in mediul online... 

Felicitari pentru intalnire! Pentru mine activitatea a avut doua componente: una emotionala, parca m-am simtit din nou elev si alta 

compenenta este cea profesionala, mi s-a raspuns la o intrebare la care inca nu gasisem raspuns. As fi foarte fericita daca la viitoarele 

intalniri am putea vedea exemple de bune practici legate de invatamantul special ( categoria de elevi cu care eu lucrez este 

reprezentata de copii cu deficienta mintala , copii care au severe probleme de atentie si de intelegere a mesajelor). Pentru toti colegii 

din scoala mea aceasta perioada este deosebit de provocatoare, avem multe intrebari si mai ales multe temeri, nu stim care vor fi 

rezultatele eforturile noastre si ale parintilor. Multumesc inca o data ! Va rog mult sa imi retrimiteti email ori de cate ori organizati 

intalniri. 

Cu deosebita stima, Elena Mihailovici 

Va felicit pentru frumoasa activitate! 

O foarte buna initiativa! Avem nevoie sa impartasim experientele si sa invatam unii de la ceilalti! Succes! 

M-am simțit parte a unei echipe... Mi-a adus o stare de bine aceasta intalnire. Cred ca impreuna putem crea copiilor sentimentul ca 

sunt importanti pentru noi... prin crearea de lectii creative si interactive, dar si pline de substanta.  

A fost o activitate frumoasă, bine gândită, compactă , cu multe noutăți in realizarea orelor in sistemul on line din ziele noastre. 

Personal consider că sunt absolut necesare: ”o gură de oxigen” pentru colegii cu ceva mai mulți ani la catedră, un imbold pentru 

colegii foarte tineri, un motiv puternic pentru copii de a participa la ore online. Pentru a vedea si afla lucruri noi in perspective inedite! 

Am „furat" cateva idei... 

Este foarte instructivă activitatea! Felicitări! 

Minunat. Felicitări! 

foarte frumoase prezentarile si interesante 

PROFESIONALISM 

Multumim pentru toate resursele oferite, pentru multitudinea de platforme spre care am fost directionati. In aceasta perioada dificila 

este minunat sa putem fi împreună în împărtășirea bunelor practici, având sentimentul că suntem o mare familie. 

Bună seara! Mulțumesc pentru toate materialele prezentate! Am aflat lucruri noi ,multe lucruri interesante! 

Felictări și mulțumiri pentru inițiativă, perseverență și zâmbet! 

Felicitări tuturor! Colegii noștri s-au reinventat și au reușit foarte bine” 

Prezentările sunt foarte interesante. Am aflat lucruri noi despre anumite platforme. 

Felicitări! Foarte util! 

Foarte utile si binevenite resurse. 
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Toate prezentările au fost interesante și deosebit de captivante, chiar dacă au fost la discipline diferite de disciplinele mele de predare 

(discipline economice). Felicitări prezentatorilor și organizatorilor! 

Felicitari doamnei inspector Padurariu pentru efortul si de a ne disemina bunele practici si cresterea calitatii din invatarea online! 

Și săptămâna trecută și săptămâna aceasta activitățile au fost foarte interesante. Știm că nu este ușor să fiți profesor și inspector de 

informatică și vă felicit din suflet. Sper să aveți și alte inițiative similare, iar experiența aceasta să fie multiplicată, prin prezentarea în 

anumite instituții, prin prezentări în mass-media. 

Ma bucur ca am ales sa petrec timpul cu dumneavoastra, organizatori si prezentatori de modele educationale on line! A fost foarte 

multa informatie, sper sa raman cu macar o mica parte, care sa ma ajute in activitatea didactica, acum si oricand! Va multumesc! 

Felicitari! Informatiile si resursele prezentate sunt foarte utile pentru activitatea didactica. 

cred ca aceste intalniri ar trebui organizate ca niste ateliere pe discipline 

Este o sesiune foarte interesanta si utila. Imbinarea mai multor discipline este binevenita, dand o imagine asupra multiplelor resurse 

educationale pe care fiecare le putem adapta la specificul colectivelor de elevi. Remarc entuziasmul si rigurozitatea colegilor care au 

prezentat și utilitatea materialelor si platformelor prezentate. Este una dintre cele mai bune/utile prezentari despre predarea online la 

care am participat de cand se pune problema invatarii online. Multumim. 

Felicitări pentru prezentare! Mulțumim pentru aceste informații! 

FELICITARI ! Pasiune, creativitate, MUNCA MULTA ! 

Felicitari pentru organizare! O activitate extrem de interesanta si de utila! Sa vezi ce lucruri extraordinare se pot face la toate 

disciplinele este extraordinar! 

Mi se pare foarte util si placut acest tip de activitate. Fiecare dintre colegii nostri care au prezentat ne-au oferit din experienta lor 

acumulata in zile de studiu si cautari. Le multumim si suntem recunoscatori pentru osteneala. Am invatat multe lucruri interesante  

A fost o activitate foarte frumoasa, cu multe informatii folositoare, ce pot fi aplicate la clasa. Am descoperit f multe aplicatii de care 

nu stiam. Cu siguranta le voi folosi. Multumesc mult! 

O sesiune de bune practici in predarea online foarte , foarte interesantă , cu foarte multe noutăți ! Felicitări tuturor colegilor care au 

prezentant, respect pentru munca depusă în spatele acestor practici! 

O sesiune foarte interesantă, atractivă și cu multe noutății . Felicitări colegilor care au prezentat și se observă foarte multă muncă  

Am participat la o activitate foarte interesanta și practica 

Interesant. Multă muncă și implicare. Felicitări! 

mii de multumiri pentru o experienta inedita din care am acumulat multe cunostinte 

Foarte oportuna activitatea, bine organizata si coordonata. Felicitari! Cred ca e important sa mai fie organizate sesiuni de acest tip, 

poate pe discipline sau arii curriculare, pentru a lasa timp mai mare pentru interactiune speaker-auditoriu. Aplaud si admir munca 

tuturor colegilor si generozitatea si profesionalismul cu care isi impartasesc eforturile si experientele. 

Foarte interesant. Foarte util 

Mulțumesc pentru această oportunitate. extrem de interesant, felicitări colegilor profesori.O activitate binevenită. Am învățat lucruri 

noi, utile. 

Am aflat lucruri noi și interesante. Mi-a plăcut extrem de mult modul de organizare a lecțiilor la d-na Băjenaru. Mult timp pentru 

pregătirea lecțiilor, dar și pentru corectarea temelor.  

Forte utile, f. practice prezentările 

Felicitări! Totul a fost la superlativ și cu adevărat util! Succes în toate! 

O iniţiativă deosebit de utilă, fiindcă cel mai bine învăţăm prin schimbul de bune practici, prin prezentarea unor aplicaţii utilizate deja 

pentru a crea resurse. 

ffff.interesant 

Felicitări  

Foarte folositoare prezentarea fiecarui coleg. Multumim! 

O activitate foarte interesanta si utila. Imi doresc sa mai particip la astfel de activitati. Felicitari! 

O activitate deosebită, informativă dar și formativă.Am participat cu plăcere și deosebit interes.O organizare perfectă.Felicitări! 

Felicitari! 

Interesant 

Vreau sa invat Mozaweb 

Informatii utile. Felicitari! 
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Au fost prezentate materiale utile, instrumente de lucru, metode și procedee necesare invatarii on line. Multumiri pentru impartasirea 

unor exemple de buna practica din care am invatat foarte multe! 

Apreciez activitatea dvs ca una foarte utilă, necesară în condițiile în care toți suntem într-o perioadă a încercărilor și a căutării unei 

soluții pentru a ne îndeplini misiunea de dascăl. Felicit tuturor colegii implicați și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la 

acest proiect! La cât mai multe activități! 

O inițiativă minunată de a descoperi ce profesori dăruiți meseriei avem,cât de creativi și de dornici de a fi cu elevii și a le împărtăși, 

chiar și în condiții critice, din bucuria lor nesfârșită de a ține flacăra cunoașterii aprinsă! Felicitări doamnei inspector pentru 

informatică și profesorilor excepționali dornici să împărtășească nouă tuturor experiența lor digitală!Vă mulțumim! 

Profesionalismul, implicarea, dar si activitatile diverse prezentate in cadrul acestei sesiuni m-au convins sa cred ca aceasta participare 

nu este o pierdere de timp. Multumesc tuturor colegilor pentru furnizarea informatiilor ! Le voi utiliza in desfasurarea activitatii 

didactice. 

Astept cu nerabdare sa particip la o intalnire in care sa observ modul de abordare a unei ore de limba si literatura romana. 

Foarte utile informatiile.  

O activitate deosebita 

O activitate utila, instructiva si foarte interesanta. Multumim colegilor pentru prezentari.  

Foarte frumos, cu foarte multă munca¡ 

Tudori Tatiana, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Iasi. Multumim pentru exemplele oferite de buni profesionisti, materiale extrem 

de utile si de interesante.  

Foarte interesante si utile informatiile.  

Foarte frumos, cu foarte multă munca¡ 

Multumesc tuturor colegilor pentru efortul depus! 

inovație, creativitate, perfecționare, bune practici. Mulțumim pentru timp și inițiativă! 

Ma bucur ca am putut participa la acest curs. Am regasit aici aplicatii pe care le cunosteam deja, dar si lucruri noi. Felicitari tuturor 

celor care s-au implicat in organizare! 

Încântare, 

O activitate interesanta , am aflat unele lucruri noi, utile. Felicitari! 

Mă bucur nespus că am participat la aceste activități minunate! Am învățat multe lucruri noi din experiența colegilor care au prezentat 

activități cât mai diverse și mai atractive pentru elevi. Vă mulțumesc! 

Mulțumim pentru exemplele prezentate! Utile și interesante! 

Foarte folositor! Mă bucur să particip la această activitate și voi aplica la clasă cât mai mult din ce am învățat! 

Felicitări pentru toate activităţile! Deşi am prezentat, am avut foarte multe lucruri de învăţat! Succes tuturor şi Doamne ajută! 

Mulțumim pentru materialele prezentate, sunt utile si atractive pentru copii! 

Felicitări doamnelor inspector pentru această inițiativă de succes! Felicitări pentru alegerea exemplelor variate ce au fost alese pentru a 

fi prezentate! felicitări colegelor pentru inventivitate, creativitate, deschidere, interes, rigurozitate, pentru abilitățile demostratate în 

„mânuirea” noilor unelte. 

O activitate deosebita, cu exemple practice, utile in activitatea on-line .Va multumesc si din toata inima felicitari tuturor! 

Multumim pentru aceste exemple de buna practica! Am notat ce mi s-a parut mai potrivit pentru nivelul de varsta al elevilor mei si, cu 

siguranta, voi incerca sa creez si eu activitati, urmand pasii dati. Frumos si clar ni s-au prezentat caracteristicile Wordwall, de catre 

doamna inv. de la clasa I. Felicitari, tuturor! Multumiri sincere! 

O activitate interesantă, cu multe exemple de bună practică. Pe unele dintre aceste aplicatii deja le-am experimentat, dar am avut si 

placerea de a descoperi noi instrumente de lucru in invatarea e-learning. 

Felicitări! Ne-ați oferit foarte multe materiale și informații interesante și foarte utile!  Vă mulțumim! 

Felicitări pentru organizare și activitățile/noutățile prezentate. Idei noi ce pot constitui puncte de plecare în desfășurarea fiecăruia 

dintre noi. Deși lucrez în învățământ preșcolar pot folosi unele din ideile prezentate de dvs. cu succes și în activitățile cu copiii mei. 

Mulțumiri! Succes în toate proiectele tuturor! 

Felicitări! O activitate deosebită la care am participat cu mare plăcere! 

Va mulțumim pentru aceste exemple de activitati utile. Urmărind aceste prezentari am descoperit câteva platforme atractive dar in 

acelasi timp mi s-a confirmat ca ceea ce utilizez eu la clasă este potrivit și adaptat pentru contextul actual.  

Foarte interesant pentru mine. Acum am văzut ce lucruri minunate se pot face. Vreau să mai particip! 

Activități frumoase, utile pentru aceasta perioada, resurse și materiale digitale diversificate, ușor de abordat atât în învățarea sincrona 

cât și asincrona, în funcție de fiecare situație. Felicitări cadrelor didactice implicate!  
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Felicitari! Prindem curaj sa depasim limitele predarii online! 

Multumim pentru oportunitatea de a ne intalni, de a schimba idei si a invata unii de la altii. 

Multumim din tot sufletul pentru organizarea acestei activitati! Ne-au fost de un real folos atat incepatorilor, cat si celor mai avansati 

in realizarea lectiilor online. 

Multumim pentru oportunitatea de a ne valorifica, si in acest context, activitatea! 

Prezentările din această seară au fost foarte interesante și atractive. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a asista și de a prezenta .  

Felicitări pentru inițiativă, pentru prezentări și pentru organizare 

O activitate foarte frumoasa, cu multe exemple practice. Felicitari! 

O altă activitate interesantă! 

Am aflat lucruri noi, pe care le consider provocari. Mulțumesc! 

Foarte diverse aplicatiile, potrivite variatelor nevoi pe care le avem in perioada online. Prezentarile au fost bogate calitativ si 

cantitativ. Va multumim! 

A fost minunata intalnirea, aplicatii diferite, foarte atractiv prezentate. 

Idei noi de predare foarte bune 

Ma bucur ca am reusit sa participi la aceasta intalnire. Colegii mei de Informatica sunt foarte inovativi si ii admir cat sunt de harnici. 

Invat foarte multe de la ei 

A fost o întâlnire foarte instructivă într-o atmosferă plăcută.Mulțumesc! 

O activitate foarte reușită și utilă. Felicitări tuturor colegilor care au realizat aceste materiale și care au avut disponibilitatea de a le 

împărtăși cu noi.  

Invat, invat, invat! Chiar si la batranete..... Lucruri interesante si utile.  

Platforme și aplicații utile, prezentarea unor modele de bune practici foarte interesante. Promovarea unor profesioniști din domeniul 

educațional. O activitate de înaltă ținută! Felicitări! 

Foarte interesante prezentările. M-am simțit mai bogat cognitiv în domeniul educației digitale. Felicitări! 

Ma bucur ca am participat la aceasta intalnire! As dori sa mai particip la astfel de intalniri. Am avut de invatat din experienta 

colegilor. 

Un curs util, plăcut și felicitări tuturor celor care ne-au împărtășit din experiența lor. 

Informații utile. Multumesc! Felicitări ! 

Multa munca! 

Am aflat multe noutati. Felicitari colegilor si organizatorilor! 

Foarte util. Abia aștept să folosesc genial.ly și nearpod. Mulțumesc! 

S ar putea organiza sesiuni pentru fiecare disciplina. 

Mi-a placut foarte mult. Mi-am luat notite care ma vor ajuta mult. Felicitari tuturor! 

Interesant! Noutati! Multumesc! 

Toate aplicațiile prezentate au fost extrem de interesante, iar felul în care colegii noștri au explicat și ne-au lămurit aceste aspecte 

denotă profesionalism din partea lor și pentru mine reprezintă cu adevărat exemple de bune practici! Felicitări lor, dar și 

organizatorilor pentru efortul de a ne aduce împreună, chiar și de la distanță, în aceste vremuri tulburi. Numai de bine! 

Vă felicit pentru activitatea susținuta. Prezentari interactive, exemple minunate de aplicații noi și modalități concrete de a le utiliza. 

Sunt recunoscatoare că am putut participa la observarea acestor modele de bune practici utile în activitatea didactică. Din păcate la 

întâlnirea anterioară din 19.11.2020- ora 17, deși am participat cu interes, nu am primit adeverință de participare. Sper ca în urma 

activității de astăzi (10.12.2020) să beneficiez de aceasta adeverință, deși cunoștințele și informațiile la care am avut acces au meritat 

fiecare minut. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes în activitate! 

Foarte frumos! Felicitari! 

Extrem de utile prezentările, vă multumesc! Apreciez in mod deosebit faptul că s-au prezentat modalitati de lucru pretabile pentru 

orele sincron. 

Un webinar extrem de intrresant! 

Cu bucuria copilului care este în fața unui cadou, o cutie mare cu multe cutii pline cu bunătăți. Așa am fost eu în această după amiază!. 

Mulțumesc pentru ocazia oferită! Doresc a transmite Felicitări! pentru activitatea Dvs. și colegilor care ne-au împărtășit din activitatea 

lor. 
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O bucurie si o incantare. O bucurie , deoarece aflu metode/ mijloace noi de realizare a lectiilor in conditiile invatamantului on line. O 

incantare, o relaxare pentru ca totul este dinamic, colorat, animat, realizat cu drag si profesionalism 

Idei minunate ale colegilor, care ne vor fi de folos, cu siguranță !!!  

Am dori să ni se clarifice ideea de asincron, dacă presupune prezența pasivă a profesorului sau poate fi un material parcurs în ritm 

propriu, fără prezența profesorului, dar cu feedback ( exemplu prezentare PPT partajată, cu link-uri inserate si test de tipul acesta, 

google forms). Multumim mult și mult succes în continuarea!!! 

Multe aplicatii interesante! Multumesc! 

A fost frumos. 

Foarte utile prezentările. Volumul de informații a fost copleșitor. 

Foarte multe lucruri noi am învățat. Multumesc! 

Materialele prezentate au fost interesante și utile pentru activitatea didactică 

Plusuri: 

materiale interesante si utile 

informatii concentrate si documentate 

Minus: 

Sedinta prea lunga; pentru o asimilare optima a informatiilor ar fi fost binevenite 2 sedinte cu durata mai scurta 

Interesant și util! Felicitări! 

Din păcate am ratat cursul de formare pentru ciclul primar. Mi-ar plăcea să se reia.  

Felicitari tuturor colegilor! 

Multumesc frumos pentru exemplele de bune practici si va felicit pentru efortul depus! Cu siguranta, imi vor fi de mare folos, pe 

viitor.  
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PROIECTE DIDACTICE INFORMATICĂ 

Proiect de lecţie - Probleme recapitulative Atestat 

Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir, Școala: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași 

 

Obiectul: Informatică 

Clasa: a XII-a D, matematică-informatică intensiv informatică 

Data: 16 martie 2021 

Tipul lecţiei - Recapitulare și sistematizare 

Competenţe generale:  

 Identificarea datelor care intervin într-o problemă şi aplicarea algoritmilor fundamentali de 

prelucrare a acestora 

 Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor 

Competenţe specifice:  

 Alegerea structurii de date adecvate rezolvării unei probleme  

 Utilizarea corectă a subprogramelor predefinite şi a celor definite de utilizator 

 Construirea unor subprograme pentru rezolvarea subproblemelor unei probleme 

 Analiza problemei în scopul identificării subproblemelor acesteia 

Obiective operaționale - pe parcursul lecției elevii vor fi capabili: 

 Să extragă subșiruri formate doar din caractere de tip cifră. 

 Să permute circular cifrele unui număr 

 Să descompună într-o anumită bază monetară o sumă dată. 

 Să folosească eficient vectorii de frecvență  

Metode si procedee - conversaţia euristică, algoritmizarea, problematizarea, explicaţia 

Resurse materiale - calculatorul, videoproiector 

Locul de desfăşurare - laboratorul de informatică 

Durata - 50 minute 

 

Scenariul didactic 

 

Etapa Activitatea desfăşurată Strategie didactică 

1. Pregătirea clasei pentru 

lecţie 

- prezenţa, organizarea lecţiei 

- profesorul se asigură de existenţa materialului didactic 

 

2. Informarea elevilor 

asupra obiectivelor 

urmărite. 

- discuţii cu clasa referitoare la capitolele: șiruri de caractere, 

subprograme, frecvente. 
Conversaţie euristică 

3. Obținere de 

performanță 

Astăzi vom continua cu alte probleme din lista de atestat. Vom 

discuta 5 probleme:  Biletele cu nr 21,22,23,24,25. 

Aceste probleme sunt si pe site-ul pbinfo, au numerele 1000,1001, 

1002, 1004, respective 1005. 

Din fişierul text doc.txt se citeşte un text care conţine informaţii 

despre mai multe persoane, sub o formă nestructurată. Informaţiile 

sunt dispuse pe linii de maxim 200 de caracte şi pot conţine CNP-

uri valide. Ştiid că CNP-ul unei persoane este un şir de 13 cifre 

consecutive, să se scrie în fişierul text cnp.txt, pe linii distincte, 

toate CNP-urile extrase din text. Dacă nu există nici un astfel de 

 

 

 

Explicaţie 

 

Conversaţie euristică 

 

Problematizare 
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Etapa Activitatea desfăşurată Strategie didactică 

4. Consolidarea 

noţiunilor prezentate 

şir, se va scrie în fişier valoarea 0. 

Se citesc din fişierul text numere.in, din prima linie n, numărul de 

numere apoi din următoarea linie n numere naturale din intervalul 

[10, 10
9
], separate prin câte un spaţiu. Să se afişeze pe ecran, dacă 

există, numerele rotunde, câte două pe o linie, separate prin spaţii.  

Dacă nu există astfel de numere se va afişa 0. 

Spunem că un număr x este rotund dacă există un număr natural 

nenul k, mai mic strict decât numărul de cifre al lui x, astfel încât 

prin permutarea circulară a cifrelor numărului cu k poziţii la 

dreapta, să se obţină numărul iniţial.  

Pentru numerotarea paginilor unei serii eciclopedice, formate din 

unul sau mai multe volume, se presupune ca se folosesc n cifre. 

Fiecare volum are 300 de pagini, cu excepţia eventual a celui din 

urmă care ar putea avea mai puţine. Numerotarea paginilor incepe 

cu 1 în fiecare volum. Se citeşte de la tastatură n, numărul de cifre 

(1<n<100000000). Dacă este posibil, să se determine şi să scrie în 

fişierul text pag.txt, pe linii distincte, numărul de volume din serie 

şi numărul de pagini ale ultimului volum. Dacă nu este posibil se 

va scrie mesajul IMPOSIBIL.  

Pentru cadourile pe care Moş Crăciun urmează să le cumpere 

copiilor cuminţi, Consiliul Polului Nord a alocat suma de S eureni 

(1<S<200000000). Ştiind că în comerţul polar se utilizează n 

tipuri de bancnote (1<n<10) de valori 1, e
1
, e

2
, e

3
,..., e

n
  

(e=valoarea de bază a euren, număr natural de cel mult 3 cifre, 

dat) şi faptul că Moşul trebuie să primească un număr minim de 

bancnote pentru suma aprobată, să se determine numărul de 

bancnote din fiecare tip utilizat în plata sumei şi numărul total de 

bancnote care i s-au alocat.  

Din fişierul text eur.in, de pe prima linie, separate prin câte un 

spaţiu, se citesc, S, n, e. În fişierul text eur.out se vor scrie, pe 

linii diferite, numărul de bancnote (nenul) care vor fi utilizate din 

fiecare tip (ca în exemplu), iar pe ultima linie, numărul total de 

bancnote cu care se va plăti suma. 

În fişierul text numere.in sunt cel mult 9998 de numere naturale 

nenule, distincte. Scrieţi un program C/C++ eficient din punct de 

vedere al timpului de execuţie, care să scrie în fişierul 

numere.out, pe o linie, în ordine descrescătoare, separate prin câte 

un spaţiu, numerele naturale nunule, de cel mult 4 cifre, care nu 

apar în fişierul numere.in.  

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Metoda exercitiului... 

 

 

 

 

Problematizare+ 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

5.Anunţarea temei pentru 

acasă 

Profesorul dictează tema pentru acasă: 

Problemele Bilet26...Bilet29, se gasesc pe site-ul pbinfo cu 

numerele 1006,1007,1008,1009. 

Elevii îşi notează în 

caiete tema. 

Profesorul dă indicaţii 

cu privire la tema 

pentru acasă. 

 

Bibliografie: 

1. http://www.liis.ro/Pages/view/default/423 

2. https://www.pbinfo.ro/articole/5586/verificarea-unor-proprietati 

3. https://www.pbinfo.ro/articole/3666/transmiterea-parametrilor 

4. https://www.pbinfo.ro/probleme/1006/palmunte 

5. https://www.pbinfo.ro/probleme/1005/numere8 

6. https://www.pbinfo.ro/probleme/1002/paginare 

7. https://www.pbinfo.ro/probleme/1000/cnp 

 

 

 

 



 

 

179 

Anexă 

#include <fstream> 

#include <cstring> 

#include <cctype> 

using namespace std; 

int n,i,c,ok,j,k; 

char s[1000000]; 

int main()  { 

    ifstream fin("cnp.in"); 

    ofstream fout("cnp.out"); 

    while(fin.get(s,200,'\0')) 

    { 

        n=strlen(s); 

        for(i=0;i<n;i++) 

        { 

            if(isdigit(s[i]) && i+12<n) 

            { 

                ok=0; 

                for(j=0;j<=12;j++) 

                    if(isdigit(s[j+i]))ok++; 

                if(ok==13 and isdigit(s[i+13])==0) 

                {for(j=0;j<=12;j++) 

                        fout<<s[i+j]; 

                fout<<"\n"; 

                k++; 

                } 

                i+=ok; 

            }          }      } 

    if(k==0) 

        fout<<0; 

    return 0;  

} 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int n,vol,pag,ok; 

int main()  { 

    cin>>n; 

    ok=0; 

    ///300 pagini = 9 + 90*2+ 3*201=792 cifre 

    vol=n/792; 

    n=n%792; 

pag=300; 

    if (n>0) 

    { 

      vol++; 

      if (n<=9) pag=n; 

        else 

          if (n<=189) pag=9+(n-9)/2,ok=(n-9)%2; 

          else  pag=9+90+(n-189)/3,ok=(n-189)%3;      } 

    if (ok>0) cout<<"IMPOSIBIL"; 

        else cout<<vol<<' '<<pag; 

    return 0; } 

 

#include<fstream> 

using namespace std; 

ifstream fin("eureni.in"); 

ofstream cout("eureni.out"); 

long long s,n,b,k,r,x,tot,i,a[12],c[12]; 

int main()  { 

    fin>>s>>n>>b; 

    long long p=1; 

    long long expo=0; 

    while(expo<n and p*b<=s) 

        p=p*b,expo++; 

    tot=0; 

    while(s>0) 

    { 

        if(s/p) cout<<p<<" "<<s/p<<endl; 

        tot+=s/p; 

        s%=p; 

        p/=b;    } 

    cout<<tot; 

    return 0;   

} 

#include <fstream> 

using namespace std; 

ifstream fin ("rotund.in"); 

ofstream fout("rotund.out"); 

long n, x,i,m,y[52]; 

long rotund(long nr) 

{ 

    long j,aux,k=0,a[12];  ///vector cu cifrele 

    long orig=nr; 

    if (nr<10) return 0; 

    while(nr>0) 

    { 

        a[++k]=nr%10; 

        nr/=10;  ///cifrele il vector 

    } 

    for(long etapa=1;etapa<k;etapa++) 

    { 

        aux=a[k]; 

        for(j=k;j>1;j--) 

            a[j]=a[j-1]; 

        a[1]=aux; 

        nr=0; 

        for(j=k;j>=1;j--) 

            nr=nr*10+a[j]; 

        if (nr==orig) return 1; 

    }    return 0; 

} 

int main ()  { 

    fin>>n; 

    m=0; 

    for(i=1;i<=n;i++)    { 

        fin>>x; 

        if (rotund(x)==1) 

            y[++m]=x;   ///le memorez   } 

    fout<<m<<endl; 

    for(i=1;i<=m;i++)  fout<<y[i]<<" "; } 

 

#include <fstream> 

using namespace std; 

ifstream fin("numere8.in"); 

ofstream fout("numere8.out"); 

int x,i; 

bool f[10000]; ///0-implicit, 1-exista 

int main()    { 

    while(fin>>x) 

    { 

        if(x<=9999) f[x]=1; 

    } 

    for(i=9999;i>=1;i--)  if(f[i]==0) fout<<i<<" "; 

    return 0;  

  } 
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Proiect de lecție 

Manuela Bangu, Colegiul Tehnic „M. Sturdza”, Iași 

 

Profil, specializarea: real, matematică – informatică 

Clasa: XI A 

Tema lecției: Grafuri neorientate 

Tipul lecției: de fixare și consolidare 

Durata lecției: 50 minute 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Competențe generale: 

1.1. Identificarea conexiunilor dintre informatică și societate 

1.2. Asigurarea continuității între activitatea didactică anterioară și cea prezentă și viitoare. 

Competențe specifice 

1. Identificarea unor probleme concrete a căror rezolvare necesită abordarea cu ajutorul 

grafurilor 

2. Transpunerea în reprezentări pe graf a unor probleme date 

3. Utilizarea tehnicilor de lucru în grafuri pentru determinarea de soluții 

4. Descrierea tuturor variantelor unei probleme cu ajutorul grafurilor 

5. Aplicarea metodelor de optimizare cu ajutorul grafurilor în rezolvarea unor probleme 

practice 

Obiective operaționale 

 să reproducă și să explice noțiunile de bază ale grafurilor neorientate; 

 să reprezinte grafurile neorientate; 

 să parcurgă grafurile neorientate; 

 să recunoască un graf parțial și un subgraf; 

 să știe ce este un graf conex, complet și bipartit. 

Strategii didactice 

 Mijloace de învățământ: fișa de lucru, rețeaua Internet, tabla, videoproiectorul. 

 Forma de organizare: mixta (deductiv - inductivă), semidirijata, frontala, individuala. 

 Forme de evaluare: evaluare inițială (elevii și-au însușit noțiunile teoretice legate de grafuri 

neorientate) și evaluare formativă (aprecieri verbale, întrebări, analiza răspunsurilor, 

observarea sistematică a atenției, posibile mențiuni în catalog.) 

 Asigurarea feed-back-ului: asigurarea procesului de colectare a gradului în care 

informațiile transmise au fost înțelese și sunt utilizate corect va implica tot colectivul de 

elevi prin intermediul fișelor și a platformelor educaționale inovative. 

 

Scenariul didactic 

Nr. 

crt. 
Etapele lecției / Timp 

Eșalonarea conținutului 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1. 
Moment organizatoric 

2 min 

Organizarea și pregătirea clasei: 

Verificarea frecvenței elevilor; 

Verificarea existenței resurselor materiale. 

Elevii vor pregăti caietele și se vor 

așeza la stațiile de lucru. 

2. 

Reactualizarea 

cunoștințelor  și 

deprinderilor 

10 min 

Verificarea cunoștințelor predate anterior 

prin intermediul unui set de întrebări. 

Activitatea se va desfășura cu toți elevii 

clasei. 
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1. Se consideră un graf neorientat dat prin matricea de adiacență 

alăturată.   Să se determine lungimea minimă a unui lanț care unește 

vârful 1 cu 3 

a) 4  b)  0  c)  1  d)  2 

0 0  1  0 

1    0  0  0 

1 0  0  0 

0    0  0  0 

 

2. Se considera graful neorientat G cu 5 noduri   reprezentat prin matricea de adiacentă alăturată. 

Stabiliți care dintre afirmațiile următoare este adevărată: 

a.    Graful G este eulerian 

b.    Graful G conține două componente conexe. 

c.     Graful G este conex. 

d.    Graful G este hamiltonian 

3. Pentru graful de mai jos gasiti un ciclu hamiltonian: R______________________________ 

 

 

 

 

 

4. Care este lungimea maximă a unui graf elementar între nodurile 4 

și 5 în graful alăturat: a). 4  b).5  c).6 

 d). 10 

5. Fie un graf cu n=6 vârfuri. Care din următorii vectori de grade nu 

poate fi vector al gradelor vârfurilor grafului: a). 2 , 1 , 1 , 2 , 3 , 3 b). 1 , 2 , 1 , 3 , 4 , 2 c). 

5 , 1 , 0 , 2 , 2 , 2 d). 2 , 3 , 1 , 2 , 1 , 1 

6. Care este suma gradelor într-un graf neorientat cu 4 vârfuri şi 5 muchii. 

a). 8  b). 10   c). 9   d). 20  

7. Numărul minim de muchii care trebuie eliminate din graful neorientat 

alăturat astfel încât să devină neconex este:  

a.  2  b.  4  c.  1  d.  3 

 

8. În graful neorientat dat prin matricea de adiacență alăturată numărul 

componentelor conexe este 

a. 2  b. 0  c. 1  d.  3 

 

9. Se considera graful neorientat dat prin matricea de adiacenta alăturată. 

Stabiliți care dintre următoarele afirmații este adevărată: 

a.    graful este conex                                           

Nr. 

crt. 
Etapele lecției / Timp 

Eșalonarea conținutului 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

3. 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

2 min 

Captarea atenției 

Anunțarea temei 

Rezolvarea fișei de lucru 

Elevii vor nota pe caiete. 

4. 
Dirijarea învățării 

36 min 

Elevii vor ieși pe rând la tabla și rezolvă exemplele propuse în fișa. Cei rămași în 

bancă pot sa rezolve înainte sau să intervine dacă elevul de la tablă nu știe și vor nota 

pe caiete. 

Profesorul corectează, apreciază sau/ și notează. 

1 2 

5 
6 

3 

4 5 

4 
3 

1 

2 



 

 

182 

b.    prin adăugarea unei muchii graful devine conex 

c.    graful nu prezintă ciclu                                   

d.    prin eliminarea oricărei muchii graful nu prezintă ciclu 

10. Daca un graf  neorientat are n noduri și p componente conexe atunci numărul minim de muchii 

care trebuie adăugate astfel încât graful să devină conex este: 

 a.    p                          b.   p-1                                c.    n-1                                d.    n 

11 . Se consideră  graful  neorientat  din  figura alăturata. Numărul maxim de muchii ce pot fi 

eliminate din graf astfel încât in graful parțial rezultat sa fie conex este: 

a.   0  b.   1          c.   2   d.   3 

12.  Graful neorientat este dat prin matricea de adiacentă alăturată. Stabiliți care 

dintre următoarele afirmații este adevărată: 

a.     nodurile 2, 3, 4 formează un ciclu hamiltonian 

b.     nodul 5 are gradul 0 

c.     nodul 1 este legat printr-un lanț de nodul 4 

d.     nodurile 4 și 3 aparțin aceleiași componente conexe 

e.     nici una dintre variantele anterioare nu este adevărată 

13. Se considere graful neorientat: G=(V, U) cu V=(1,2,3. 4, 5, 6,7) și a={[1,3], [2,3], [3,4], [3,5], 

[5,4], [1,2], [2,5], [2,4], [6,7], [3,6]}. Care dintre următoarele succesiuni de noduri reprezintă un 

lanț hamiltonian în graful dat? 

a.     (7, 6, 3, 5, 4, 2, 1)     b. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) c.  (1, 3, 5, 4, 2, 3, 6) d. (4, 5, 3, 6, 7) 

14. Care este numărul minim de muchii care trebuie eliminate astfel încât graful alăturat  să  devină 

eulerian? 

a.   2  b.   3  c.   1  d.   0 
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Proiect didactic 

Elena Dima, Școala Profesională „Nicolae Bălăuţă”, Şcheia 

 

Clasa: a IX-a, profesională   

Disciplina: Tehnologia informației și a comunicaţiilor 

Unitatea de învăţare: Aplicaţia software specializată pentru calculul tabelar, Microsoft Excel 

Tema lecţiei: Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul 

Tipul lecţiei: Mixta (verificare - predare) 

Competenţe specifice 

 Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul  

 Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 

Competențe derivate: 

Elevii: 

 introduc datele în tabel; 

 aplică formule de calcul; 

 inserează funcții Excel; 

 construiesc diagrame 

Strategii didactice 

Metode și procedee folosite: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul la calculator, învățarea prin 

descoperire 

Forme de organizare a activităţii:  

 activitate frontală; 

 lucrul individual la laptop/tabletă/smartphone 

Resurse 

Material bibliografic: 

 Mariana Miloşescu - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor - manual pentru clasa a IX-

a, Didactica şi Pedagogică, 2004; 

 Cristian Masalagiu şi alţii - Didactica predării informaticii, Editura Polirom; 

 laptop/tabletă/smartphone, conexiune la Internet, platformă Google classroom, Meet 

 fişă de lucru, prezentare PPT 

Metode de evaluare: 

 evaluare continuă pe parcursul lecţiei prin observarea sistematică a activității elevilor; 

 analiza răspunsurilor, aprecierea rezolvării fișei de lucru 

Scenariul didactic 

Momentele 

lecţiei 
Activitatea profesorului 

Material 

didactic 

Strategii 

didactice 

Metode de 

evaluare 

Moment 

organizatoric 

(1 min) 

Fac prezența, mă asigur că elevii sau conectat, 

ambientul este propice desfășurării activității și că 

materialul didactic este pregătit. 

   

Verificarea 

cunoştinţelor 

teoretice și 

practice 

(17 min) 

Adresez elevilor câteva întrebări: 

Cu ce începe totdeauna o formulă de calcul ? 

Ce sunt funcţiile Excel? 

Ce tipuri de funcţii cunoaşteţi? 

Enumeraţi câteva funcţii statistice cunoscute? 

Afișez fișa de lucru (anexa 1) pe ecran, o discut cu 

clasa și le cer elevilor să  rezolve cerințele a,b și c 

din aceasta. 

 

 

 

Laptop/ 

tabletă 

Fișă de 

lucru 

 

Conversația 

euristica 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

practic 

Observarea 

sistematică a 

atitudinii și a 

activității 

elevilor 
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Momentele 

lecţiei 
Activitatea profesorului 

Material 

didactic 

Strategii 

didactice 

Metode de 

evaluare 

Captarea 

atenției 

și trecerea la 

noua lecție 

(2 min) 

Adresez elevilor o întrebare de genul : 

Daca as avea de comparat anumite valori numerice 

din acest tabel, cum ar trebui să procedez ? 

Anunț tema lecției și competențele derivate. 

 

 
 

Conversația 

euristica 

 

 

Transmiterea 

şi însuşirea 

noilor 

cunoştinţe 

(20 min) 

Explic cum se realizează o diagramă, paşii care 

trebuie urmaţi, apoi elevii îşi notează lecţia nouă 

dintr-o prezentare PowerPoint – anexa 2. 

Aplicație practică: 

Construiesc împreună cu elevii un grafic tip coloană 

cu absentele motivate și cele nemotivate, spre 

comparare, pe baza tabelei din fișa de lucru. 

Discutăm  fiecare etapă de construcție a graficului.  

 

Prezentare 

PPT 

 

 

Laptop/ 

tabletă 

Explicația 

 

Conversația 

euristica 

 

Exercițiul 

practic 

 

Observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor 

(11 min) 

Cer elevilor să continue cu rezolvarea punctelor d) 

și e) din fișa de lucru. 

Laptop/ 

tabletă 

Fișă de 

lucru 

Exercițiul 

Învățarea 

prin 

descoperire 

Problematiz

area 

Observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

Evaluarea 

(4 min) 

Fac aprecieri individuale şi colective asupra 

activităţii desfăşurate. 

Cer la doi elevi să ne prezinte rezolvarea pe care au 

realizat-o. 

  
Aprecierea 

rezolvării 

fișei de lucru 

 

Anexa nr.1 

Fișă de lucru 

 Deschideţi aplicaţia Microsoft Excel şi denumiți prima foaie Situație școlară.Alcătuiți un tabel 

în care să se păstreze informaţii despre situația școlară a clasei voastre la sfârșitul anului școlar, cu 

structura : 

Nr. Crt. Nume Prenume Media generala Abs. motivate Abs. Nemotivate Total absente

1 Popescu Ioana 8.45 10 3 13

2 Florea George 7.89 5 12 17

3 Ionescu Vasile 8.50 9 7 16

4 Popa Elena 6.70 4 6 10

5 Iosub Mirela 7.69 9 4 13

6 Mardare Ilie 9.03 7 8 15

7 Atasiei Mihaela 7.00 4 11 15

8 Vlad Iulian 7.90 5 5 10  
Se cere: 

a) Să completaţi tabelul;  

b) Să calculați total absențe (ultima coloană) ca suma dintre absențele motivate și cele nemotivate; 

c) Să afișați sub tabel:  

 numărul total de absențe pe clasă (funcția SUM) 

 media generală a clasei (funcția AVERAGE) 

d) reprezentați într-o diagramă: 

 absențe nemotivate (grafic tip linie) 

 absențe motivate (grafic cu coloane) 

 total absente (grafic cu bare) 

 media generală (grafic radial) 

e) Salvați fișierul cu numele ”situație școlară”, apoi încărcați-l pe Google Classroom în Aplicații. 
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Elev Smău Marius 
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Proiect  didactic 

Camelia Șurubaru, Școala Gimnazială Lețcani 

 

Disciplima Informatică și TIC 

Clasa  - a VII-a  

Data - Sem II/S - 12 

Unitatea de învățare Instrucțiuni și comenzi într-un limbajul de programare 

Titlul lecției - Implementarea în limbaj de programare a structurii repetitive cu test inițial 

Tipul lecției - Mixtă 

Competențe generale 

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor  

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației  

3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, 

respectând creditarea informației și drepturile de autor 

Competențe specifice 

1.4.  Utilizarea unui mediu de programare pentru implementarea algoritmilor  

2.1. Analizarea enunțului unei probleme simple în vederea rezolvării ei printr-un algoritm  

2.2 Construirea unor algoritmi elementari care combină structurile secvențiale, alternative, 

repetitive în scopul rezolvării unor probleme  

3.3. Implementarea algoritmilor într-un mediu de programare în scopul rezolvării creative a unor 

probleme având caracter aplicativ  

Obiective operaționale 

Cognitive 

 OC1. Să descrie în limbaj natural algoritmi pentru rezolvarea unei probleme; 

 OC2. Să identifice datele de intrare și de ieșire, să citească datele de intrare și să afișeze date 

de ieșire; 

 OC3. Să utilizeze corect instrucțiunea while; 

 OC4. Să scrie programe în C++, in CodeBlocks. 

Afective 

 OA1  Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalți colegi, să se autoevalueze; 

 OA2  Să participe activ la ore; 

 OA3 Să-și dezvolte interesul pentru strudiul informaticii prin aplicarea cunoștințelor in 

domenii variate. 

Psihomotorii 

 OP1 Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare; 

Bibliografie: 

1. Programa pentru Informatică și TIC, aprobată prin ordinal Ministrului Educației naționale 

nr.3393/28,02,2017. 

2. Manual Informatică și Tic pentru clasa a VII-a, Autori Andrei Florea, Silviu Eugen Săcuiu, 

editura Dudactică și Pedagogică. 

3. www.manualedigitale.ro. 
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Scenariul  didactic 

Secvențe 

didactice 

Obiectiv 

operațional 

vizat 

Conținuturi 
Metode de 

învățare 

Mijloace 

de 

învățare 

Moduri  

de 

organizare 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

Organizarea 

clasei de 

elevi 

 Salut 

 Verificare prezenței și notarea 

elevilor absenți 

 Organizarea elevilor la stațiile 

de lucru, rezolvarea eventualelor 

probleme 

Conversația 

Explicația 
 

Activitate 

frontală 

Capacitatea 

de 

concentrare 

Captarea 

atenției 

OC2 

OA1 

OA2 

OA3 

OP1 

Să ne imaginăm urmatoarea 

problemă:  Andrei trebuie sa 

culeagă toate merele dintr-un 

copac, cu ajutorul unui coș. 

     Ce pași trebuie sa urmeze pentru 

rezolvarea acestei sarcini? 

-Merge și  ia un coș cu ajutorul 

căruia va strânge merele 

-Culege mere și  le așază în coș 

până când acesta se umple 

-Rastoarnă coșul cu mere în spațiul 

de depozitare și se întoarce în 

livadă 

-Dacă mai sunt mere în copac 

atunci le culege și  le așază în coș 

până când acesta se umple 

-Rastoarnă coșul cu mere în spațiul 

de depozitare și se întoarce în 

livadă 

-Dacă mai sunt mere în copac 

atunci le culege și  le așază în coș 

până când acesta se umple......... 

Rastoarnă coșul cu mere în spațiul 

de depozitare și se întoarce în 

livadă 

-Dacă mai sunt mere în copac 

atunci le culege și  le așază în coș 

până când acesta se umple......... 

-Dacă nu mai sunt mere în copac 

atunci  pleacă (obosit și) bucuros că 

și-a terminat treaba. 

Se observă că sunt pași se repetă.  

Am fi putut inlocui această repetare 

cu: 

Cât timp sunt mere în copac 

     -culege merele și  le așază în coș 

până când acesta se umple 

      -răstoarnă coșul cu mere în 

spațiul de depozitare și se întoarce 

în livadă 

În mod asemănător, în scrierea unui 

algoritm, structura repetitivă se 

utilizează atunci când una sau mai 

instrucțiuni (în cazul nostru unul 

sau mai mulți pași) se repetă. 

Problemati

zarea 

Explicația 

Tabla 

(virtuală 

sau 

fizică) 

Activitate 

frontală 

Aprecierea 

verbală a 

raspunsuril

or corecte 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Există trei tipuri de structuri 

repetitive, astazi vom vorbi despre 

Implementarea în limbaj de 

programare a structurii repetitive 

cu test inițial 

 Tabla 

(virtuală 

sau 

fizică) 

Activitate 

frontală 
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Secvențe 

didactice 

Obiectiv 

operațional 

vizat 

Conținuturi 
Metode de 

învățare 

Mijloace 

de 

învățare 

Moduri  

de 

organizare 

Evaluare 

Predarea de 

noi 

cunoștințe/ 

dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

OC1 

OC2 

OC3 

OC4 

OA1 

OA2 

 

Amintim În limbajul peseudocod 

structura repetitivă cu test inițial 

avea urmatoare formă:  

 Cât timp (condiție) execută 

         Instrucțiune 

 Sf cât timp 

      Modul de funcționare al acestei 

instrucțiuni este următorul: 

- Se evaluează condiția și se 

stabilește valoarea de adevăr a 

acesteia. 

- Când condiția este adevărată se 

execută Instrucțiunea din interiorul 

structurii și se reevaluaează  

condiția. 

- Când condiția nu mai este 

îndeplinită se parăsește structura 

repetitivă și se continuă cu 

instrucțiunea care urmează. 

   Trebuie avut în vedere ca în 

interiorul structurii repetitive să 

existe comenzi ce schimbă valoarea 

variabilei ce apare în condiție astfel 

încât, la un moment dat, condiția să 

nu mai fie indeplinită și astfel să se 

iasă din buclă. 

În limbajul C++  instrucțiunea 

repetitivă cu test inițial se 

implementează cu ajutorul 

instrucțiunii while care are 

următoarea formă 

while (condiție) 

   { 

        Instrucțiune 1; 

        Instrucțiune 2;….. 

} 

Dacă în interiorul instrucțiunii 

while avem o singură instrucțiune 

atunci nu se mai scriu perechile de 

acolade {  } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Expunerea 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

Calculat-

orul 

Mediul 

de 

progra-

mare 

Code 

Blocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsu-

rilor 

Evaluarea 

programe-

lor 

Fixarea și 

consolidarea 

OC1 

OC2 

OC3 

OC4 

OA1 

OA2 

OA3 

OP1 

Se vor lucra problemele 2,3,4 și 5 

propuse in fișa de lucru. 

Elevii vor lucra individual părți din 

probleme declararea variabilelor, 

citirea datelor de intrare, iar liniile de 

cod cu instructiunea while vor fi 

discutate frontal, notate pe tablă  și 

apoi completate de elevi în 

programele personale. 

Fiecare elev va lucra la calculatorul la 

care este asezat, va salva fisierele in 

directorul personal. 
Profesorul va merge printre elevi, va 

verifica programele construite de 

aceștia, va discuta frontal greșelile 

întâlnite pentru a clarifica tuturor 

elevilor erorile întâlnite.În funcție de 

mijloacele tehnice, o alternativă la 

exercițiul 2 este testul creat pe 

quizziz.  

https://quizizz.com 

 

Conversația 

Exercițiul 

Explicația 
Problemati-

zarea 

 

Calculato-

rul 
Mediul de 

programare 

CodeBlock 
Platforma 

Teams pe 

care va fi 
postată fișa 

de lucru, iar 

elevii vor 
trimite 

imagini cu 

programele  
realizate 

individual. 

Aplicația 
Quizziz 

Activitate 

frontală și 
individuală 

Evaluarea 

programelor 

consruite 

Evaluarea 
raspunsurilor 

Observarea 

sistematică 
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Secvențe 

didactice 

Obiectiv 

operațional 

vizat 

Conținuturi 
Metode de 

învățare 

Mijloace 

de 

învățare 

Moduri  

de 

organizare 

Evaluare 

Aprecieri și 

recomandări 

 Vor fi notați elevii care au raspuns; 

Se vor reaminti obiectivele lecției, 

punctând obiectivele cognitive; 

Expunerea 

Conversația 
 

Activitate 

frontală 

Evaluarea 

răspunsurilor 

Tema pentru 

acasă 
 

Dacă vor rămâne probleme din fișă 

nerezolvate, vor fi recomandate ca 

temă. În plus elevii vor rezolva și ex1 

și 2 de la  pagina 93, din manualul de 

la clasă 

Expunerea Manual 
Activitate 

frontală 
 

 

Fișă de lucru 

1. Care dintre următoarele secvențe de instrucțiuni afișează numere întregi din intervalul [a,b], cu a 

și b numere întregi. 

A) B) 

  

2. Ce se afișează în urma executării următoarelor instrucțiuni (alegeți varianta corectă din partea 

dreaptă). 

int  i=1,  n=4; 

while (i<=n) 

{  

    cout <<i<<”  ”; 

    i=i+1; 

} 

0 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1 2 3  4 

2 3 4 5 

O alternativă online la acest item ar putea fi 

testul creat pe quizziz, care provoacă elevii sa 

intre într-o competiție, antrenându-i astfel în 

rezolvare. 

 
https://quizizz.com/ 

admin/quiz/60a412b8d5137e001b363061 

int  i,  n=7; 

i=n 

while (i>=1) 

{ 

    cout <<i<<”  ”; 

    i=i-1; 

} 

1 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 3 2 1 

6 5 4 3 2 1 0 

3. Să se citește un număr natural n .Să se scrie un program care să afișeze toate numerele naturale 

mai mici sau egale cu n, în ordine crescătoare. Rulați programul pentru n=7 și n=0.  

4. Cum va arăta programul anterior dacă trebuie să afișăm numerele în ordine descrescătoare? 

Construiți și un astfel de program. Verificați programul pentru n=10. 

5. Se citește un număr natural n. Să se scrie un program care să afișeze câte cifre are numărul. 

 

Rezolvarea Fișei de lucru 

1. Care dintre următoarele secvențe de instrucțiuni afișează numere întregi din intervalul [a,b], cu a 

și b numere întregi. 

A) B) 

  
 Ambele variante sunt corecte. Diferența între cele două variante este că în cazul A) numerele 

sunt afișate în ordine descrescătoare, iar în cazul B) numerele sunt afișate în ordine crescătoare. 

2. Ce se afișează în urma executării următoarelor instrucțiuni (alegeți varianta corectă din partea 
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dreaptă). 

3. Să se citește un număr natural n. Să se scrie un program care să afișeze toate numerele naturale 

mai mici sau egale cu n, în ordine crescătoare. Rulați programul pentru n=7 și n=0. 

 
Pentru n=7 se va afișa 

 
Pentru n=0 

 
4. Cum va arăta programul anterior dacă trebuie să afișăm numerele în ordine descrescătoare? 

Construiți și un astfel de program. Verificați programul pentru n=10. 

 

 
5. Se citește un număr natural n. Să se scrie un program care să afișeze câte cifre are numărul. 

 

 

a) int  i=1; n=4; 

while (i<=n) 

{  

    cout <<i<<”  ”; 

    i=i+1; 

} 

1 2 3  4 

int  i,  n=7; 

i=n 

while (i>=1) 

{ 

    cout <<i<<”  ”; 

    i=i-1; 

} 

7 6 5 4 3 2 1 
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Proiect didactic  

Irina Duca, Școala Gimnazială „Elena Cuza” , Iași 

 

Obiectul: Informatică și TIC 

Clasa: a VI-a A 

Unitatea de învăţare: Algoritmi 

Tema lecției: Limbajul pseudocod - aplicaţii 

Data: 12 mai 2021 

Durata: 50 minute 

Tipul lecției: formare a deprinderilor și priceperilor 

Locul de desfăşurare: on-line (platforma Google Classroom / Google Meet) 

Competențele  generale  vizate 

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informaţiei;   

Competențele specifice vizate: 

2.2. Aplicarea etapelor de rezolvare pentru cerințe simple, corespunzătoare unor situații familiare; 

2.3. Reprezentarea algoritmilor de prelucrare a informației pentru rezolvarea unor situații problemă 

A) Competența principală a lecției = Scopul lecției: 

 Însușirea cunoștințelor referitoare la folosirea limbajului pseudocod în descrierea 

algoritmilor. 

B) Competențele secundare (derivate) ale lecției = Obiectivele operaționale: 

La sfârșitul lecției, elevii vor avea următoarele competențe: 

Cognitive 

 C1. Cunoașterea instrucţiunilor care pot să apară în structura secvenţială;  

 C2. Cunoaşterea instrucţiunii de decizie; 

Formative 

 C3. Aplicarea structurilor secvenţială şi de decizie în diverşi algoritmi, folosind limbajul 

pseudocod; 

Evaluarea  

Tip de evaluare: formativă  

Obiective ale evaluării 

Cognitive 

 E1. Operarea cu instrucţiunile de citire, scriere, atribuire şi decizie pentru descrierea 

algoritmilor în pseudocod. 

Formative 

 E2. Valorificarea noțiunilor în implementarea unor algoritmi în pseudocod. 

 Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observare sistematică, test Google Forms, 

puzzle Eclipse Crossword. 

Strategia  didactică 

Tipuri: dirijată, inductiv-deductivă, explicativ-conversativă. 

Resurse procedurale 

 expozitiv-euristice: observarea, expunerea, conversaţia, explicația;  

 interactive: demonstrația. 

Resurse materiale 

 oficiale: programa şcolară, micro-proiectarea didactică; 

 manual școlar:  Melinda Emilia Coriteac, Diana Carmen Băican, Informatică și TIC, 
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manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2018 (manual tipărit şi 

varianta digitală); 

 auxiliar şcolar: Carmen Diana Băican, Melinda Emilia Coriteac, Informatică și TIC. App 

store pentru micii informaticieni (auxiliar pentru clasa a VI-a), editura Sigma, 2018 

 calculator / tabletă / smartphone cu conexiune Internet 

 soft-ul Microsoft PowerPoint. 

Resurse web 

 Google Classroom, Google Meet, Google Forms, Eclipse Crossword. 

Resurse umane  

 elevii clasei a VI-a A. 

Resurse de timp 

 50 minute. 

Forme de organizare a activităţii elevilor 

 activităţi frontale, activități individuale. 

Scenariul didactic 

Nr. 

crt. 

Secvenţele 

lecţiei 
Activitatea profesorului 

Strategii 

didactice 

Resurse 

materiale 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

1. 

Moment 

organizatoric 

5 min 

Verifică prezenţa. 

Asigură desfăşurarea în condiţii 

optime a procesului didactic. 

Observarea 

calculator / 

tabletă / 

smartphone 

cu 

conexiune 

Internet 

(Google 

Meet) 

Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

2. 

Verificarea 

cunoștințelor 

10 min 

Reamintește elevilor prin 

intermediul unui test rapid Google 

Forms (Anexa 1) care sunt 

principalele instrucţiuni utilizate în 

limbaj pseudocod. 

Indică accesarea link-ului: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSc-

AVZy7ojXHoz07Ofyus7ugrehsnW

hZS8Y_xp-giroGfIHNw/viewform 

După finalizare, se indică 

răspunsurile corecte şi se fac 

completări. 

Conversația 

Explicația 

- calculator / 

tabletă / 

smartphone 

cu 

conexiune 

Internet 

(Google 

Meet) 

- test Google 

Forms 

Activitate 

frontală și 

individuală 

Observare 

sistematică 

a elevilor 

 

Verificare 

orală 

 

Verificare 

on-line cu 

Google 

Forms 

3. 

Activitate/ 

discuție 

introductivă 

1 min 

Anunţă elevii că urmează o lecţie în 

care se vor aprofunda cunoştinţele 

legate de limbajul pseudocod, prin 

intermediul unor aplicaţii practice. 

Conversația 

Explicația 

calculator / 

tabletă / 

smartphone 

cu 

conexiune 

Internet 

(Google 

Meet) 

Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

a elevilor 

 

4. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

17 min 

Profesorul indică elevilor să noteze 

titlul lecției pe caiet: Limbajul 

pseudocod – aplicaţii. 

Conversația 

Expunerea 

calculator / 

tabletă / 

smartphone 

cu 

conexiune 

Internet(Goo

gle Meet) 

Activitate 

frontală și 

individuală 

Observare 

sistematică 

a elevilor 

5. 

Fixarea 

cunoştinţelor 

25 min 

Se accesează prezentarea PPT  

(Anexa 2) şi se realizează 

aplicaţiile. 

Conversația 

Demonstraț 

- calculator / 

tabletă / 

smartphone 

cu 

Activitate 

frontală și 

individuală 

Observare 

sistematică 

a elevilor 
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Nr. 

crt. 

Secvenţele 

lecţiei 
Activitatea profesorului 

Strategii 

didactice 

Resurse 

materiale 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

conexiune 

Internet 

(Google 

Meet) 

- soft-ul MS 

PowerPoint 

Verificare 

orală 

6. 

Asigurarea 

retenției și  

transferului 

5 min 

Reamintește care sunt elementele de 

bază ale limbajului pseudocod, prin 

completarea unui puzzle: 

https://share.eclipsecrossword.com/

play/0f6e7684/limbajul-pseudocod 

(Anexa 3). 
Ca temă pentru acasă, se recomandă 

rezolvarea exerciţiului 6, pagina 74 

din manual (se va posta tema pe 

Google Classroom). 

Conversația 

Explicația 

calculator / 

tabletă / 

smartphone 

cu 

conexiune 

Internet 

(Google 

Meet) 

 

Activitate 

frontală și 

individuală 

Observare 

sistematică 

a elevilor 

 

Verificare 

on-line 

prin 

EclipseCro

ssword 

7. 

Aprecieri şi 

recomandări 

3 min 

Se evidențiază elevii care au avut o 

atitudine activă. Se notează în 

catalogul personal. Salutul. 

Conversația  

Activitate 

frontală și 

individuală 

 

 

Anexa 1 
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Anexa 2 
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Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

196 

Proiect didactic 

Ana Maria Ciobanu, Liceul Teoretic, „Miron Costin”, Iași 

 

Unitatea de învățare: Algoritmi 

Tema: Structura altenativă 

Tipul lecției: Lecție de evaluare 

Clasa: a VI-a 

Locul de desfășurare: laboratorul de Informatică 

Competențe generale 

 CG2: Rezolvarea unor probleme elementare prin construirea unor algoritmi de prelucrare a 

informației; 

 CG3: Elaborarea creativă de produse informatice care să valorifice conexiunile dintre 

disciplina Informatică și TIC și societate. 

Competențe specifice 

 CS2..1 Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi pentru rezolvarea unor situații din viața 

cotidiană; 

 CS2.2 Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în 

prelucrări; 

 CS3.2 Implementarea unui algoritm care conține structura secvențială şi/sau alternativă într-

un mediu grafic interactiv. 

 Obiective educaționale 

Obiective cognitive 

 OC1 - să descrie în limbaj natural algoritmii de rezolvare a problemelor  

 OC2 – să identifice datele de intrare și ieșire  

 OC3 – să precizeze pașii algoritmului 

 OC4 – să creeze aplicații în mediul graphic, interactive 

 OC5 – să înțeleagă pașii unui algoritm și modificările variabilelor 

Obiective affective 

 OA1 – să aprecieze correct soluțiile colegilor 

 OA2 – să se autoevalueze în raport cu obiectivele și cu clasa 

 OA3 – să resolve cerințele testului cu atenție 

Obiective psihomotorii 

 OP1 – să-și deszvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare și problematizarea 

Strategii didactice: 

 Metode și procedee de instruire: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea. 

 Mijloace de învățământ: calculator/ laptop/  

 Resurse 

 Pedagogice: Metodica predării disciplinei informatică, ghid pentru profesori. 

 Oficiale: Programa școlară. 

 Umane: colectivul este format din elevi cu nivel mediu de pregătire şi motivaţie 

superioară în studierea disciplinei TIC (colectiv eterogen, interesat de obiect) 

 Materiale: testul care este un Formular Google alcătuit din trei părți: în prima parte sunt 

întrebări legate de noțiunea de algoritm, în partea a doua, întrebări legate de expresii și 

variabile. Cea de a treia secțiune este reprezentată de o problemă în Scratch. 

 Temporale: 50 de minute 
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Scenariul activității didactice: Profesorul - anunță elevii că vor face o scurtă recapitulare a  

materiei parcurse  în perioada online (unitatea de învățare Internet și unitatea de învățare Algoritmi. 

Noțiuni elementare), după care vor susține un test și la final vor face rezolvarea testului. 

Structura lecției pe secvențe de instruire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST Algoritmi. Expresii. Structuri liniare și alternative 

 

A. Algoritmi și structuri 

1. Ce este un algoritm? 

a. o succesiune nelimitată de pași 

b. o succesiune de pasi ce trebuie parcursi pentru a rezolva un anumit tip de 

problema. 

c. o succesiune oarecare de pași 

d. o succesiune infinită de pași 

2. Un algoritm trebuie să îndeplinească următoarele proprietăți: 

a. Finitudine 

b. Circularitate 

c. Consecvență 

d. Claritate 

 

 

 

 

 

Durata Activitatea desfășurată de profesor 
Metode de 

învățământ 
Evaluare 

2’ 

Moment organizatoric 

Pregătirea clasei pentru desfășurarea orei, se face 

prezența 

Conversația  

3’ 

Captarea atenției 

Profesorul anunță elevii că vor face o scurtă 

recapitulare a uniitații de învățare Algoritmi și 

structuri (noțiuni nestudiate în clasa a V a), după care 

vor susține un test, iar la sfîrșitul orei vor verifica 

răspunsurile date la testul de evaluare 

Conversația  

10’ 

Reactualizarea cunoștințelor 

Profesorul propune o aplicație Wordwall, disponibila 

Recapitulare WOrdWall 

Conversația 
Aprecieri 

verbale 

30’ 

Evaluare 

Profesorul le propune elevilor un test (un Formular 

Google) care este format dintr-o parte teoretică și una 

practică. Proba teoretică este alcătuită din 5 întrebări 

(1 întrebare cu mai multe variante de răspuns, 3 

întrebări cu 

o singură variantă de răspuns și 1 întrebăre de tip 

grilă) iar cea practică din 3 cerințe la care 

elevii trebuie să încarce rezolvările realizate. 

- munca 

individuală 

Formulare 

Google 

5’ 
Discuții și concluzii 

Profesorul adresează întrebările din test 
- conversația 

Aprecieri 

verbale 

https://wordwall.net/resource/16677072
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3. Despre datele și variabilele dintr-un algoritm putem afirma că:  

 DA NU NU ȘTIU 

Variabilele își modifică 

valorile în timpul 

algoritmului 

   

Datele sunt caracterizate 

prin: nume, tip și valoare 

   

Datele de intrare reprezintă 

rezultatul prelucrării datelor 

de ieșire 

   

Constantele nu își pastrează 

valoarea inițială 

   

 

4. Care este rezultatul expresiei de mai jos: 

a. 5.25 

b. 1.5 

c. 1 

d. 11 

 

5. Care este efectul algoritmului următor, dacă se citesc de la tastatură valorile 24 și 35 (în 

această ordine) 

a. programul afișează numărul 35 

b. programul afișează numarul 24 

c. programul nu afisează nimic, este greșit 

d. programul afisează si 35 pentru 2 secunde, apoi 24 pentru 2 secunde 

 
 

B. Problemă 

 La obiectul Informatică și TIC ai două note. Să 

se determine dacă urmează să participi la 

Olimpiada de Scratch. Se știe ca la olimpiadă, 

participă elevii cu medii mai mari de 9. Realizează 

un program în Scratch care să determine dacă 

participi sau nu la Olimpiadă. Pentru aplicația în 

Scratch, trebuie să aibă un decor și personaj 

adecvat, să declari cu grijă variabilele de care ai 

nevoie și să afișezi mesajul corespunzător. 
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BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

TEST Algoritm. Structuri liniare și decizionale 

 

PROBĂ TEORETICĂ 

1. Pentru răspuns corect 10 p 
C - o succesiune de pasi ce trebuie parcursi 

pentru a rezolva un anumit tip de problema. 

2. Pentru răspuns corect 10 p (2 * 5p) 
FINITUDINE 

CLARITATE 

3. Pentru răspuns corect 20 p (4 * 5p) 

DA 

NU 

DA 

NU 

4. Pentru răspuns corect 10 p C - 1 

5. Pentru răspuns corect 15 p B - programul afisează numarul 24 

PROBA PRACTICĂ 

1. 
Declarare variabile în 

Scratch 
6 p (2*2 p) 

Declarerea a 3 variabile: doua pentru cele doua 

note, șiu una pentru medie 

2. Calculul mediei 5p Media = (nota1 + nota2)/2 

3. 
Verificarea mediei mai 

mare decât 9 
5 p Folosirea operatorilor corespunzători 

4. 
Afișarea mesajului 

corespunzător 
4p 

Programul trebuie să afișeze mesajul participi 

sau nu 

5. 
Alegerea decorului, 

personajului potrivit 
5p 

Aplicația trebuie să aibă un personaj principal și 

un decor adecvat. 
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Proiect de lecție 

Marinela – Zamfira Caciur, Şcoala Gimnazială ,,Titu Maiorescu”, Iaşi 

 

Titlul lecției: Recapitulare  Algoritmi 

Unitatea de învățare: Algoritmi 

Clasa: a V-a A 

Disciplina: Informatică și TIC 

Data: 28.05.2021 

Timpul acordat: 50 minute 

Tipul lecției: Lecție de recapitulare 

Locul de desfășurare: Sala de clasă 

Scopul lecției: Consolidarea și verificarea retenției cunoștințelor dobândite pe parcursul capitolului 

Algoritmi. 

Competențe specifice: 

2.1. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi pentru rezolvarea unor situații din viața 

cotidiană 

 prezentarea unor exemple de algoritmi întâlniți în viața cotidiană pentru evidențierea 

caracteristicilor unui algoritm (de exemplu: prepararea unui ceai, traversarea străzii, calculul 

suprafeței mochetei necesare sălii de clasă, calculul lungimii gardului școlii și conversia în 

diferite unități de măsură, asamblarea unui obiect compus din piese pe baza unor indicaţii 

specificate etc.) 

 descrierea algoritmilor în limbaj natural, ca o succesiune logică de pași, cu exemplificări 

pentru situaţii cotidiene 

 analizarea unor formulări în scopul identificării proprietăților algoritmilor și respectării 

acestora (de exemplu, formularea „dacă plouă stau acasă sau merg la film” este lipsită de 

claritate; formularea „se afişează numerele naturale pare” este lipsită de finitudine) 

2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări 

 analizarea unor situaţii cunoscute (viaţa în şcoală, mersul la cumpărături, conversii ale unor 

mărimi în diferite unităţi de măsură etc.) în scopul identificării datelor de intrare și a datelor 

de ieșire, cu diferenţierea variabilelor de constante determinarea datelor de ieșire, pe baza 

unui set dat de date de intrare, pentru o problemă din viața cotidiană sau de la matematică; 

 formularea în limbaj natural a unor propoziții care să conțină operații aritmetice, relaţionale, 

logice sau negarea acestor propoziții (de exemplu: „în pauza mare mănânc mere sau pere”, 

„în pauza mare nu mănânc nici mere și nici pere”) în scopul identificării rolului acestora în 

prelucrări algoritmice; 

 construirea și evaluarea unor expresii utilizând operatorii aritmetici, relaţionali şi logici 

studiați (de exemplu: o expresie care să fie adevărată dacă și numai dacă numărul natural 

memorat în variabila x este par, o expresie care să aibă ca valoare ultima cifră a numărului 

natural memorat în variabila x, preţul unei jucării după aplicarea unei reduceri etc.). 

Obiectivele lecției 

La finalul orei, elevii vor fi capabili 

 O1: Să definească noțiunea de algoritm; 

 O2: Să enumere proprietățile algoritmilor; 

 O3: Să caracterizeze și să clasifice corect datele cu care lucrează algoritmii; 

 O4: Să construiască un algoritm în limbaj natural; 
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 O5: Să efectueze corect calcule cu diverși operatori; 

 O6: Să stabilează valoarea de adevăr a unor expresii. 

Metode și procedee 

 Conversația, explicația, rezolvarea de exerciții. 

Mijloace de învățământ: 

 Nearpod, Manual digital pentru temă, tablete, tablă+video proiector. 

Bibliografie 

 Manual de Informatică și TIC, clasa a V-a, Editura Intuitext, Popa Daniel. 

 Manual de Informatică și TIC, clasa a V-a, Editura Corint, Niță Adrian și Popescu Carmen. 

 Tainele Informaticii, pentru clasele 5-8, Editura Paralela 45, Matei Rodica, Mateiaș Dorina, 

Dobai Maria. 

 

Desfășurarea lecției 

1. Moment organizatoric (5 minute) 

Cadrul didactic salută la intrarea în sala de clasă și pregătește clasa pentru lecție.  Acesta 

notează elevii absenți și se verifică tema.  

Profesorul prezintă titlul, scopul, obiectivele și momentele lecției. Recapitulare capitol: 

Algoritmi 

2. Recapitularea propriu-zisă (35 minute) 

Cadrul didactic proiectează materialul pregătit pentru lecție. 

Se va utiliza aplicația Nearpod atât ca suport de lecție, cât și ca instrument de evaluare și oferire de 

feedback.  

Elevii au propriile tablete pe masă, pe care pot vedea, fiecare filă a lecției digitale.  

Se propun câteva aplicații teoretice, pe care elevii le rezolvă, întâi individual pe caiete, apoi la tablă.  

Se urmărește implicarea tuturor elevilor și încurajarea acestora pentru a da un răspuns. Ultima parte 

a lecției constă într-un mic joc, cu rol de a evalua cunoștințele elevilor. La finalul acestuia se discută 

baremul de corectare.  

Link activitate: https://share.nearpod.com/vsph/fUXT1oVsMu  

Link parcurgere lecție din perspectiva elevului: 

https://drive.google.com/file/d/1BLf1D-gOmW9m-VZ3X_y-RaAyQnvGNsEv/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1wiuEi1_ELOybNvHX8JWWgWxcZkPd6aTz/view?usp=sharing  

3. Finalul lecției (10 minute) 

Profesorul oferă feedback elevilor cu privire la activitatea lor și apreciază munca acestora prin 

aprecieri verbale, acordarea de bonusuri sau chiar note.  

Elevii oferă feedback prin intermediul ultimei activități din lecția realizată în Nearpod (prin 

utilizarea tablei colaborative).  

Profesorul anunță tema elevilor, Evaluare, pagina 100 din manualul digital pentru clasa a V-a, 

atașat la:  https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Informatica%20si%20TIC/Intuitext/ 
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Proiect de lecție 

Marinela – Zamfira Caciur, Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași 

 

Titlul lecției: Trunchierea și rotirea unei imagini în Paint 

Unitatea de învățare: Editoare grafice 

Clasa: a V-a A 

Disciplina: Informatică și TIC 

Data: 13.01.2021 

Timpul acordat: 50 minute 

Tipul lecției: Lecție de formare de priceperi și deprinderi 

Locul de desfășurare: Online, prin intermediul platformei Classroom și Meet. 

Scopul lecției: Formea deprinderilor de lucru cu desene în Paint (tăierea, rotirea și răsturnarea 

imaginilor)  

Competențe specifice 

1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software 

 exersarea utilizării elementelor de interfață, într-o aplicație specifică sistemului de operare 

folosit (de exemplu un editor de texte simplu sau un editor grafic), cu evidenţierea rolului 

unui sistem de operare.  

 realizarea într-o aplicație specifică sistemului de operare sau într-un utilitar specializat (de 

exemplu, Total Commander, Midnight Commander etc.) a principalelor operații cu fișiere și 

directoare (creare, ștergere, redenumire, copiere, mutare, căutare) 

3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor produse 

informatice 

 participarea la un concurs de creație a unor personaje grafice, utilizând editoare specializate; 

 realizarea și utilizarea unor personaje grafice pentru ilustrarea unei povești; 

 realizarea unei felicitări, a unui afiș publicitar, a unui logo etc. 

Obiectivele lecției 

La finalul orei, elevii vor fi capabili: 

 O1: Să trunchieze corect o imagine, utilizând una din cele două variante de tăiere; 

 O2: Să rotească o imagine într-o anumită directive; 

 O3: Să răstoarne o imagine sau o porțiune de imagine; 

 O4: Să salveze modificările făcute asupra unui desen.  

Metode și procedee 

 Conversația, expunerea, explicația, demonstrarea modelului acțiunii de executat. 

Mijloace de învățământ 

 WordAll, Mentimeter, Manual digital, Paint, Meet, Classroom, Loom. 

Bibliografie 

 Manual de Informatică și TIC, clasa a V-a, Editura Intuitext, Popa Daniel. 

 Manual de Informatică și TIC, clasa a V-a, Editura Corint, Niță Adrian și Popescu Carmen. 

 Tainele Informaticii, pentru clasele 5-8, Editura Paralela 45, Matei Rodica, Mateiaș Dorina, 

Dobai Maria. 

Desfășurarea lecției 

Moment organizatoric (5 minute) 

 Cadrul didactic și elevii se conectează pe Meet prin intermediul platformei Classroom. Se 

efectuază prezența elevilor și se notează elevii absenți. Profesorul prezintă titlul, scopul, obiectivele 
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și momentele lecției. 

Reactualizarea cunoștințelor (10 minute) 

Cadrul didactic propune elevilor o scurtă aplicație prin care să se verifice noțiunile prezentate 

înainte de vacanță. Profesorul partajează ecranul calculatorului său și expune aplicația iar elevii se 

anunță pentru răspunsuri. Unele întrebări sunt teoretice, altele pun elevul să exemplifice practic o 

anumită operație.  

Link activitate: https://wordwall.net/ro/resource/9283071  

Anexa 1: Varianta printabilă a jocului de reactualizare a cunoștințelor. 

Expunerea noului conținut și exemplificarea modului de aplicare (10 minute) 

Cadrul didactic proiectează un document ppt care conține schema/ suportul lecției. Acest 

material li se transmite și elevilor prin Classroom pentru consolidare.   

Trunchierea unei imagini în Paint 

Ce înseamnă trunchiere? 

 Decupare/eliminare porțiuni nedorite din imagine. 

Mod de executare: 

 Pas1: Apăsăm butonul Select din meniul Image. 

 Pas2: Selectăm zona pe care dorim să o păstrăm prin glisarea mouse-ului. 

 Pas3: Apăsăm butonul Crop (Tăiere) din grulul Image. 

Rotirea și Răsturnarea unei imagini în Paint 

În Paint, putem roti sau răsturna o imagine. Posibile operații: 

 Rotire la Stânga, adică în unghi drept spre stânga. 

 Rotire la Dreapta, adică în unghi drept la dreapta. 

 Răsturnare Orizontală, imaginea este pusă în oglindă pe orizontală 

 Răsturnare Verticală, imaginea este pusă în oglindă pe verticală. 

Se vizualizează și lecția din manualul digital, la pagina: 65.  

Elevii au la dispoziție și două materiale video prin care li se explică pasaje din lecție.  

 https://www.loom.com/share/4ec5874900954138bef504dc731233c0?sharedAppSource=per

sonal_library  

 https://www.loom.com/share/6565f442f29d4a80a6ea868af5140945?sharedAppSource=pers

onal_library  

Cadrul didactic explică și demonstrează modul de utilizare și executare a noțiunilor prezentate. 

Exersarea propriu- zisă (15 minute) 

Inițial sub îndrumarea cadrului didactic, apoi individual, elevii trebuie să lucreze o aplicație prin 

care să pună în practică cele prezentate anterior. 

 Realizați desenul de la pagina 66.  Creați o nouă imagine, în care să adăugați desenul realizat 

anterior în dimensiuni mai mici, în următoarele poziții: rotit la dreapta, rotit la stânga, răsturnat 

pe verticală, răsturnat pe orizontală. Deasupra fiecărei mici imagini, poziționați un text care să 

descrie operația efectuată. 

 Elevii se pot oferi să partajeze propriul ecran și să arate cum lucrează ei.  Dacă mai rămâne timp 

la dispoziție, profesorul propune o aplicație: Exercițiul 9 de la pagina 67. 

Finalul lecției (10 minute) 

Cadrul didactic evaluează lucrările elevilor, precum și răspunsurile acestora din cadrul orei. 

 Elevii primesc aprecieri verbale, bonusuri și chiar note. Profesorul le solicită elevilor feedback 

pentru oră, utilizând aplicația Mentimeter. Aceștia vor descrie ora folosindu-se de un scurt text, prin 

care își vor exprima opinia  cu privire la ora desfășurată.  
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Link către aplicația de feedback: https://www.menti.com/oujbf2y7tk  

Elevii primesc temă pentru acasă: Exercițiul 7 de la pagina 76 din manual. Tema se atașează în 

Classroom la secțiunea Teme. 

Pentru activitatea asincron. (În cazul absentării de la oră) 

Elevii: 

1. Studiază  materialul ppt suport trimis prin Classroom. 

2. Vizionează  cele două video-uri realizare de cadrul didactic și puse la dispoziție pentru o 

mai bună înțelegere. 

3. Rezolvă  aplicațiile propuse și transmit tema pentru a primi feedback. 
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Proiect didactic 

Iustina Diaconu, Școala Profesională Cozmești, Iași 

Data: 

Profesor: Diaconu Iustina 

Clasa: a V-a 

Disciplina:  Informatică și TIC 

Unitatea de învățare: Algoritmi și Jocuri 

Titlul lecției: Operatori în Scratch. Animații. 

Tipul lecției: mixtă 

Scopul lecției: consolidarae capacităților de  implementare a unor structuri secvențiale și alternative 

folosind elemente grafice Scratch, pentru a crea aplicații cu structura secvențială prin operații de 

mișcare, sunete, vizualizare text; 

Competențe generale 

 1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor; 

 2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației; 

 3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, 

respectând creditarea informației și drepturile de autor. 

Competențe specifice 

 2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, 

exprimate în limbaj natural; 

 3.1 Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor materiale 

digitale; 

 3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un 

mediu grafic interactiv. 

Obiective operaționale 

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili  

 O1-să identifice corect blocurile grafice pentru operatori din mediul grafic Scratch, 

specificând natura lor; 

 O2-să creeze algoritmi pentru a calcula diferite valori a unor date introduse de la tastatură, 

folosind operatorii din mediul grafic; 

 O3- să realizeze animații, utilizând diferite blocuri de cod (structuri repetitive, operatori,  

întrebări, etc.); 

 O4-să verbalizeze corectarea greșelilor existente în depanarea unui bloc de cod creat. 

Strategia didactică 

 a)Metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, exercițiul, observarea. 

 b)Mijloace didactice:  fișă de lucru, aplicația Scratch, platforma Classroom. 

 c) Forme de organizare: frontal și individual. 

Durata: 50 min  

 

Bibliografia  

 1. Programa pentru Disciplina TIC și Informatică clasele I-VIII 
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Scenariul didactic 

Secvențele 

lecției 
Conținutul instructiv-educativ 

Strategia didactică 

Evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

Momentul 

organizatoric 

Toți copiii se conectează pe plaforma 

Classroom, pe meet. Se face prezența și 

se adresează elevilor diferite întrebări 

privitoare la starea lor. 

Fiecare elev va intra pe aplicația Scratch. 

Conversația 
Platforma 

Classroom

Meet 
Frontal  

Reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

O1 

Voi face o scurtă recapitulare la ceea ce 

am învățat ora trecută. Voi nominaliza 

elevi pentru a răspunde la întrebări. 

-„Ce am învățat ora trecută?” 

- „Ce tipuri de operatori știm?” 

 

 

 
Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

Capacitatea 

de a expune 

noțiunile 

învățate 

anterior. 

Introducerea în 

lecție 

Le voi prezenta copiilor personajul zilei 

(Spiridușul), ales dintr-un joc creat de 

către mine, în Scratch. Acestui personaj 

îi vom atribui diferite blocuri de cod.   

Expunerea Scartch Frontal  

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se anunță tema și obiectivele lecției pe 

înțelesul elevilor. 

”Astăzi la ora de Informatică și Tic vom 

continua să utilizăm operatorii  din 

mediul grafic.  

Vom crea algoritmi și animații, folosind 

blocurile de cod din Scratch          

(structuri repetitive, operatori, variabile, 

întrebări, etc.). De asemenea, veți 

corecta  algoritmi, folosind structurile 

corespunzătoare. 

Expunerea  Frontal 

Capacitatea 

de a înțelege 

tema și 

obiectivele 

propuse. 

Desfășurarea 

lecției propriu-

zisă 

O2 

O3 

Voi începe prin a distribui tuturor fișa de 

lucru (Anexa 1). Fiecare exercițiu de pe 

fișă va fi rezolvat în aplicația Scratch de 

către fiecare elev în parte. 

Exercițiul 1. Calculați expresia: 

10*6+40-20 

Soluție în Scratch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiu 

 
 

Conversația 

 

 

Exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de 

lucru 

 

 

Aplicația 

Scratch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a afla o 

expresie, 

folosind 

operatorii 

aritmetici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 2. Calculați media aritmetică 

a două numere citite de la tastatură. 

Soluție în Scratch: Se creează 

variabilele apoi se adaugă la blocul de 

cod după cum urmează: 
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Secvențele 

lecției 
Conținutul instructiv-educativ 

Strategia didactică 

Evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

Pentru fiecare exercițiu din fișa de lucru 

voi nominaliza câte un elev pentru a-l 

rezolva, folosind codul specific din 

aplicația Scratch. Voi insista asupra 

corectitudinii rezolvării exercițiilor. 

După rezolvarea exercițiilor de 

dificultate medie, vom trece la exercițiile 

de dificultate ridicată! 

  În Exercitiul 4. Realizați o animație  în 

care să folosiți o structură repetitivă 

pentru a adresa aceleasi întrebări de 2 

ori. Întrebările vor fi din domeniul-

matematică, iar personajul va fi cel 

prezentat din jocul de azi (Spiridușul). 

 Voi îndruma elevii să folosească cât mai 

multe blocuri de cod pentru realizarea 

animației. Eventualele greșeli le vom 

corecta împreună. 

Voi cere, pe rând, elevilor care rezolvă 

exercițiile, să facă share screen la 

ecranul monitorului  pentru a observa 

modul de lucru și de gândire al elevului. 

 

 

 

Exercițiu 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Aplicația 

Scratch 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a realiza 

animații, 

utilizând 

operatorii și 

structura 

repetitivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixarea și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

O4 

Se va prezenta un algoritm cu anumite 

greșeli/erori în execuție,  iar elevii vor 

trebui să corecteze greșelile 

existente.(ultimul ex.din fișa de lucru) 

Observarea 

Exerciuțiul 

Aplicația 

Scratch 
Individual 

Capacitatea 

de a corecta 

greșelile 

unui 

algoritm. 

Evaluarea 

lecției 

Voi face aprecieri verbale colective și 

individuale. 
Conversația  Frontal  

Încheierea 

lecției 
Voi da tema pentru acasa .(Anexa 2)     

 

Anexa 1 

Fișa de lucru - Operatori  în Scratch. Animații 

Folosind Aplicația Scratch rezolvați următoarele exerciții. 

1. Calculați expresia: 10*6+40-20. 

2. Calculați media aritmetică a două numere citite de la tastatură. 

3. Ionel a primit de la părinții săi suma de 100 lei si are de achiziționat un stick de memorie  si 

un joc pe calculator. Citind de la tastatura valorile celor doua produse, afisati “iti ajung 

banii” in cazul in care suma celor 2 este sub 100 lei sau “Nu iti ajung banii” in cazul in care 

suma depășește 100 lei. 

4. Realizați o animație  în care să 

folosiți o structură repetitivă pentru 

a adresa aceleasi întrebări de 2 ori. 

Întrebările vor fi din domeniul-

matematică, iar personajul va fi cel 

prezentat din jocul de azi 

(Spiridușul). 

5. Corectați următorul bloc de cod. 

Identificați posibilele erori. 
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Rezolvarea în Scratch a fișei de lucru 

Soluție  1. Soluție  2. 

 

 
Soluție  3. Soluție  4.  - posibilă 

 

 

 
 Erori - delanșatorul programului lipsește (adică un bloc din grupul „Evenimente”). În cazul în 

care răspundem de la tastatură „nu”, programul nu se oprește (lipsește blocul de cod „stop totul”) 

 

Anexa 2 

Tema pentru acasă 

1. Creați  un proiect  în Scratch care să funcționeze având următoarele cerințe: 

 Creați un personaj folosind biblioteca Scratch Paint 

 Creați un decor folosind biblioteca Scratch Paint 

 Folosiți o structură repetitivă pentru a adresa aceeași întrebare de 2  ori 

 Puneți întrebări leagate de matematică folosind diferiți operatori( aritmetici, relationali) 

 Salvați proiectul. 
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Proiect didactic  

Mihaela Dimitriu, Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași 

 

Unitatea de învăţare: Algoritmi 

Tema lecției: Noțiunea de algoritm, proprietăți, tipuri de date – recapitulare și evaluare 

Data: 26 martie 2021 

Durata: 50 minute 

Tipul lecției: de verificare și apreciere a rezultatelor școlare 

Locul de desfăşurare: on-line  (platforma Google Classroom/Google Meet/Google Forms) 

Competențele  generale  vizate 

 Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației. 

Competențele specifice vizate 

 2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața 

cotidiană, exprimate în limbaj natural; 

 2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în 

prelucrări; 

 2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a 

deciziilor pentru rezolvarea unor probleme simple. 

A) Competența principală a lecției = Scopul lecției: 

 Verificarea însușirii cunoștințelor referitoare la noțiunea de algoritm, proprietăți, tipuri de 

date. 

B) Competențele secundare (derivate) ale lecției - Obiectivele operaționale 

La sfârșitul lecției, elevii vor avea următoarele competențe 

Cognitive 

 C1 Cunoașterea noțiunii de algoritm; 

 C2 Cunoașterea principalelor proprietăți ale algoritmilor; 

 C3 Cunoașterea tipurilor de date cu care operează algoritmii; 

Formative 

 C4 Analizarea unor aspecte din viața cotidiană sau din matematică și identificarea 

algoritmilor; 

 C5 Identificarea datelor de intrare, de manevră și de ieșire, cu diferențierea variabilelor de 

constante. 

Evaluarea  

Tip de evaluare: formativă  

Obiective ale evaluării 

Cognitive 

 E1 Operarea cu noțiunile de algoritm, finitudine/generalitate/claritate, date de 

intrare/ieșire/manevră, variabilă sau constantă. 

Formative 

 E2  Valorificarea noțiunilor descrise în situații concrete. 

Instrumente de evaluare: test on-line elaborat cu Google Forms 

Strategia  didactică 

Tipuri: explicativ-conversativă. 

Resurse procedurale: expozitiv-euristice: observarea, conversaţia, explicația. 

Resurse materiale 

 oficiale: programa şcolară, micro-proiectarea didactică; 
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 manual școlar: Daniel Popa, Informatică și TIC – manual pentru clasa a V-a, editura 

INTUITEXT, 2017. 

Auxiliare școlare 

 Carmen Diana Băican, Melinda Emilia Coriteac, Informatică și TIC. App store pentru micii 

informaticieni, (auxiliar pentru clasa a V-a), editura Sigma, 2017; 

 Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Claudia-Elena Stan, Oana Rusu, Lecția de Informatică și 

TIC. Teorie și aplicații (clasa a V-a), editura Litera, 2018; 

 calculator / tabletă / smartphone cu conexiune Internet; 

 test on-line elaborat cu Google Forms / prezentare PowerPoint. 

Resurse web: Google Classroom, Google Meet, Google Forms. 

Resurse umane: elevii clasei a V-a A 

Resurse de timp: 50 minute 

Forme de organizare a activităţii elevilor - activităţi frontale, activități individuale. 

Scenariul didactic 

Secvenţele 

lecţiei 
Activitatea profesorului 

Strategii 

didactice 

Resurse 

materiale 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

Moment 

organizatoric 

5 min 

Verifică prezenţa; 

Asigură desfăşurarea în condiţii 

optime a procesului didactic. 

Observarea 

calculator / 

tabletă / 

smartphone cu 

conexiune 

Internet 

(Google Meet) 

Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

Recapitularea 

cunoștințelor 

10 min 

Se realizează recapitularea 

cunoștințelor acumulate cu ajutorul 

unei prezentări electronice (Anexa 

1). 

Observația 

Conversația 

Prezentare 

PowerPoint 

Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

Anunţarea 

obiectivelor 

de evaluare / 

a 

competențelo

r de evaluat 

2 min 

Comunică elevilor ce tip de 

evaluare se va realiza pe parcursul 

lecţiei şi se vor da explicaţiile 

necesare bunei desfăşurări a 

activităţii. 

Explicația 

Conversația 

calculator / 

tabletă / 

smartphone cu 

conexiune 

Internet 

(Google Meet) 

Activitate 

frontală 

Observarea 

sistematică 

Evaluarea 

performanțe-

lor 

20 min 

Indică adresa la care se află testul 

(va fi postat pe Google Classroom 

link-ul de acces): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfJyFNWoqX48ngfdi6Urz

YdoQbytWvPRMfCWVey8o1RfdY

ilQ/viewform  (Anexa 2) 

Observarea 

calculator / 

tabletă / 

smartphone cu 

conexiune 

Internet 

(Google Meet, 

Google Forms) 

 

Activitate 

individua-lă 
Examinare 

on-line 

Asigurarea 

feedback-ului 

10 min 

Se prezintă statistica realizată de 

aplicația Google Forms privind 

centralizarea răspunsurilor de la 

întrebările testului. 

Se indică răspunsurile corecte 

pentru fiecare întrebare. 

Explicația 

Conversația 

calculator / 

tabletă / 

smartphone cu 

conexiune 

Internet 

(Google Meet) 

Activitate 

frontală 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri şi 

recomandări 

Precizează faptul că fiecare elev își 

poate aprecia nota obținută, nota 

fiind punctajul / 10.  

Notele se vor trece în catalog. 

Salutul. 

Conversația 

calculator / 

tabletă / 

smartphone cu 

conexiune 

Internet 

(Google Meet) 

Activitate 

frontală 

Observarea 

sistematică 
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Anexa 1 
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Anexa 2 
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Proiect  didactic 

Elena Budău, Școala Profesională Gropnița - Structura Săveni 

Disciplina: Informatică și TIC 

Clasa: a V-a  

Data: 

Unitatea de învăţare: Mediul grafic interactiv 

Tema: Realizarea de desene în Scratch 

Tipul lecţiei: Comunicare de noi cunoştinţe 

Nivelul iniţial al clasei 

 elevii şi-au însuşit noţiunile de bază cu privire la aplicația Scratch 

Competenţe 

 dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul; 

 dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unor produse software; 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în scopul realizării unei aplicaţii. 

Competenţe specifice: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

 C1:  să cunoască interfața aplicației Scratch; 

 C2:  să cunoască instrumentele de desenare (extensia stilou); 

 C3:  să cunoască opțiunile extensiei stilou. 

Obiective educaţionale 

 Obiective cognitive 

 să definească corect noţiunile teoretice însuşite; 

 să aplice corect noţiunile învăţate în diverse situaţii. 

 Obiective afective 

 să argumenteze corect alegerea unei variante; 

 să aprecieze corect soluţiile oferite de ceilalţi colegi ai clasei. 

Obiective psihomotorii 

 să-şi dezvolte atenţia concentrată şi spiritul de observaţie 

Strategii didactice 

 Principii didactice: 

 principiul participării şi învăţării active; 

 principiul asigurării progresului gradat. 

 Metode de învăţământ:  

 metode de comunicare orală: conversaţia, explicaţia; 

 metode de explorare: descoperirea dirijată; 

 metode de acţiune: exerciţiul, exemplificarea, învăţare prin descoperire. 

Mijloace didactice 

 calculatoare, tablete. 

Forme de organizare 

 elevii lucrând individual pe măsură ce primesc informații. 

Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă 

Resurse materiale 

 material bibliografic 

 Daniel Popa – Informatică și TIC (manual pentru clasa a V-a), Editura Intuitext; 

 Super aventura programării cu Scratch, Editura L&S Soft; 
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 Rodica Pintea, Filonela Bălașa – Informatică și TIC (manual pentru clasa a V-a), Editura 

Didactică și Pedagogică. 

Metode de evaluare 

 evaluare curentă; 

 aprecieri verbale. 

Desfăşurarea lecţiei  

I. Moment organizatoric: 

 organizarea şi pregătirea clasei: - verificarea frecvenţei; 

 captarea atenţiei clasei - anunţarea subiectului pentru tema respective; 

 anunţarea obiectivelor urmărite; 

 anunţarea modului de desfăşurare a activităţii. 

II. Comunicarea noilor cunoştinţe 

 Realizarea de desene în Scratch; 

 Desenarea unui pătrat în Scratch; 

 Alegem ca personaj un creion 

1. Alegeți creionul de grosimea și culoarea dorită 

2. Puneți vârful creionului pe hârtie 

3. Desenați prima latură 

4. Rotiți creionul cu 90 de grade 

5. Desenați a doua latură 

6. Rotiți creionul cu 90 de grade 

7. Desenați a treia latură 

8. Rotiți creionul cu 90 de grade 

9. Desenați a patra latură 

Ridicați vârful creionului 

 

 

 

Pentru a putea realiza un desen se adaugă o extensie stilou. 

Alegerea unui personaj 
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Adăugarea unei extensii 
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III. Tema pentru acasă     

Realizați desenul unei alte figuri geometrice în Scratch (dreptunghi, triunghi ,etc). 

 

 

 

 

Schimbarea culorii și 

grosimii stiloului 
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Proiect didactic 

Gabriela Neculcea, Școala Gimnazială „Miron Costin”, Bacău 

 

Disciplina: Opțional Informatică și TIC 

Clasa: a VI-a  

Lecția: Alice3 – Tehnici de deplasare  

Tipul lecției: Mixtă 

Competențe specifice: 

2.1. Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei animații grafice – 

Alice 3 

2.2. Utilizarea unui mediu grafic-interactiv pentru exersarea algoritmilor 

La finalul lecției elevii vor fi capabili: 

 C1 - să utilizeze procedurile din Alice pentru deplasarea personajelor: move, moveToward, 

moveAwayFrom, moveTo, place, moveAndOrientTo, turn, turnToFace, pointAt 

 C2 - să construiască o animație în Alice în care personajele se deplasează folosind 

procedurile de mai sus 

Strategii didactice 

Metode și procedee didactice 

 Expunerea, demonstrația, exercițiul, conversația, turul galeriei 

Resurse materiale 

Calculatoare, laptop profesor, videoproiector, LCD, aplicația Alice 3, fișă de lucru 

Forme de organizare: activitate frontală, lucru în perechi, lucru individual.  

Concepte abordate 

1. procedura 

2. personaj 

3. scenă 

4. setare scenă 

5. editare cod 

6. animație 

 

Scenariu didactic 

1. Momentul organizatoric 

Metoda: conversația 

Timp: 5 minute  

Activitatea profesorului:  verifică prezența, asigură/pregătește cele necesare pentru desfășurarea 

activității (fișe de lucru, laptop, videoproiector). 

Activitatea elevilor:   

 Deschiderea calculatorului. 

2. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției 

Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu atenție și curiozitate maximă.  

Metode: conversația, explicația, expunerea, demonstrația, exercițiul 

Materiale didactice: 

LCD/ videoproiector, Alice3, calculator, fișe de lucru, tablă 

Timp: 5 minute  
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Activitatea profesorului 

 Prezintă o introducere în domeniu cu ajutorul unui exemplu din viața cotidiană cu referire la 

lecțiile trecute: 

 În lecțiile anterioare am învățat să construim o scenă și să adăugăm personaje în ea și le-am 

poziționat unele față de altele. Astăzi vom învăța cum să deplasăm personajele și ca element 

suplimentar, cum să mișcăm anumite părți din corpul personajelor: mâna și capul. 

 Utilizează această activitate pentru a începe o discuție despre importanța mișcărilor 

personajelor prin deplasare astfel încât animațiile create să se apropie cât mai mult de 

realitate. Prin procedurile pe care le vom învăța și exersa azi, vom putea face ca personajele 

noastre să se deplaseze în scena noastră cât mai natural, dând astfel viață animației 

noastre. 

 Anunță și scrie pe tablă titlul „Alice – Tehnici de deplasare” și obiectivele lecției. 

 Împarte elevilor fișă de lucru care va conține pe prima pagină partea de teorie privind 

procedurile de deplasare ale personajelor 

Activitatea elevilor 

Elevii ascultă și răspund solicitărilor profesorului. 

 

3. Dirijarea învățării - 2.1,  2.2 

2.1. Utilizarea eficientă a instrumentelor specializate în scopul realizării unei animații grafice 

– Alice 3 

Scop: Elevii vor utiliza procedurile din Alice pentru deplasarea personajelor: move, moveToward, 

moveAwayFrom, moveTo, placemoveAndOrientTo, turn, turnToFace, pointAt 

Metode: conversația, explicația, exercițiul, învățarea prin descoperire, observarea, studiul de caz, 

demonstrația, turul galeriei. 

Materiale didactice: Anexa 1 - fișa de lucru, Alice 

Timp: 20 minute  

 Activitatea profesorului:  

 Arată elevilor ce conține fișa de lucru: partea de teorie unde sunt expuse procedurile de 

deplasare și o scurtă descriere a rolului fiecăreia 

 Începe să construiască o animație în Alice unde va arăta elevilor pe rând procedurile: move, 

moveToward, moveAwayFrom, moveTo, placemoveAndOrientTo, turn, turnToFace, 

pointAt 

 Construiește scena cu următoarele personaje: Freya (personaj feminin), Thor (personaj 

masculin), camel (cămilă), desertTortoise (broască țestoasă), fox (vulpe) 
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 Construiește pe rând procedurile de deplasare pentru personajele create, din care va rezulta 

codul de mai jos, în fereastra edit code, după fiecare din ele executând animația: 

 
Întrebări de reflecție 

 Prin ce diferă procedura moveToward de procedura moveTo? 

 Răspuns: moveToward mută personajul spre alt personaj/obiect, moveTo mută 

personajul chiar în centrul altui personaj 

 Cum facem ca o procedură să dureze 3 secunde și să înceapă și să se termine lent? 

 Răspunsul este: în ”add detail” adăugăm duration 3 secunde și animationStyle 

BEGIN_AND_END_GENTLY: 

 
 Cum facem ca o procedură să fie aplicată doar unei părți a corpului? De exemplu, cum 

facem ca Thor să se uite la vulpe? 

 Răspunsul este: dăm click pe this.thor, selectăm getHead, apoi aplicăm procedura 

turnToFace: 

 
 Cum facem ca Thor să arate spre cămilă cu mâna stângă? 

 Răspunsul este: dăm click pe this.thor, selectăm getRightShoulder, apoi aplicăm 

procedura pointAt: 

 
2.2. Utilizarea unui mediu grafic-interactiv pentru exersarea algoritmilor  

Scop: Elevii vor construi o animație în Alice în care personajele se deplasează folosind procedurile 

de mai sus 

Metode: conversația, explicația, exercițiul, învățarea prin descoperire, observarea, algoritmizarea, 

studiul de caz. 

Materiale didactice: Alice, Anexa 1 - fișa de lucru, Anexa 2 – animația rezolvată (pentru 

exemplificare) 

Timp: 20 minute  

Activitatea profesorului:  

 Explică elevilor cerințele din fișa de lucru 

 Rulează animația creată conform cerințelor din fișă, arătând elevilor cum trebuie să arate 

animația la final după îndeplinirea cerințelor 
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 Exemplu de animație creată după cerințele din fișă (Anexa 2): 

 
 

 
 Observă și îndrumă elevii 

 Când elevii au realizat fișa, invită echipele pe rând să vizualizeze și să facă aprecieri asupra 

proiectelor celorlalte echipe 

Activitatea elevilor 

 deschid aplicația Alice 

 urmăresc explicațiile profesorului 

 răspund solicitărilor profesorului 

 se împart în echipe de 2-3, în funcție de numărul calculatoarelor din laborator 

 execută cerințele din fișa de lucru 

 evaluează produsele activității echipei proprii și a celorlalte echipe și oferă soluții 

Strategii pentru  lucrul diferențiat 

 elevii care lucrează mai repede discută cu profesorul soluția găsită și rezolvă în plus 

cerințele suplimentare din fișă 

 elevii care lucrează mai încet sunt îndrumați de profesor, acesta explicându-le ce au de 

făcut, astfel încât să poată realiza sarcinile de lucru. 

4. Tema pentru acasă : repetarea procedurilor din teoria fișei de lucru și exersarea animației din 

fișa de lucru dacă elevul are calculator personal. 

Bibliografie: 

 www.alice.org 

 Carte „Învățăm să programăm cu Alice”, de Liliana Ursache/ Gabriela Neculcea 
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Anexa 1 - Alice 3 – fișa de lucru – Deplasarea personajelor 

În acest proiect vom exersa tehnici de mișcare a personajelor, folosind proceduri ca:  

move – mută obiectul în oricare dintre cele șase direcții; 

moveToward – mută obiectul către alt obiect; 

move AwayFrom – îndepărtează obiectul de un alt obiect; 

moveTo – mută obiectul în centrul obiectului destinație; 

place – plasează obiectul la stânga, la dreapta, deasupra, dedesubtul, în fața sau în spatele unui alt 

obiect; 

moveAndOrientTo – îndreaptă obiectul spre centrul obiectului vizat și îl mută în centrul acestuia; 

turn – rotește obiectul în față sau înapoi, la dreapta sau la stânga față de centrul său. 

turnToFace, ca și pointAt – orientează obiectul cu fața către altul 

 

Deschideți aplicația Alice3, cu dublu click pe pictograma de pe desktop  . 

1. Creați un proiect nou în Alice, folosind un fundal simplu (de exemplu ROOM). Aduceți din 

galerie o fată, un băiat și două animale (de exemplu o pisică și un câine). Așezați-le ca în imaginea 

de mai jos: 

 

2. Deplasați fata cu 2m înainte. Indicație: Folosiți procedura move, alegeți direcția FORWARD, cu 

durata de 2s și stilul BEGIN_AND_END_GENTLY. 

3. Fata se întoarce spre băiat. Indicație: procedura pointAt. 

4. Fata îi spune câinelui: „Cuțu, cuțu, vino la mine!”. Indicație: procedura say cu durata 2s. 

5. Câinele vine spre fată. Indicație: procedura moveToward. 

6. Băiatul se gândește: „Oare pisica ar veni la mine?...”. Indicație: procedura think cu durata 2s și 

poziția bulei în centru. 

7. Băiatul se întoarce spre pisică. Indicație: turnToFace 

8. Băiatul își întoarce capul spre pisică. Indicație: Selectați capul băiatului (click pe this.numele 

băiatului, apoi alegeți opțiunea getHead), apoi folosiț procedura pointAt. 

9. Băiatul îi spune pisicii: „Pis, pis, vino la mine!”. Indicație: procedura say cu durata 2s. 

10. Pisica se întoarce la dreapta. Indicație: procedura turn, RIGHT 0.25 cu durata 2s. 

11. Pisica se îndepărtează de băiat cu 1 m: Indicație: procedura moveAwayFrom cu durata 2s. 

12. Salvați fișierul cu numele animatie_deplasare.a3p. 

 

Cerințe suplimentare 

13. Câinele își îndreaptă coada spre băiat. 

14. Pisica se uită (își îndreaptă capul spre) la băiat. 

15. Pisica spune ”Miaaau” timp de 2 secunde. 
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Anexa 2 – Alice 3 – fișa de lucru – Deplasarea personajelor – rezolvare 
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PROIECTE DIDACTICE RELIGIE 
Nașterea Domnului - proiect didactic pentru o lecție on-line sincron 

Violeta-Marilena Țuțui, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași 

 

Disciplina: Religie Ortodoxă 

Clasa: a IX-a   

Subiectul lecţiei: Nașterea Domnului 

Tipul lecţiei: recapitulare şi consolidare a cunoştinţelor          

Scopul: formarea unei conduite creștine prin consolidarea  cunoştinţelor despre sărbătoarea Nașterii 

Domnului prin recurgerea la diferite metode interactive on-line. 

Competențe derivate:  

CS1. identificarea, pe baza cunoștințelor însușite anterior, a principalelor evenimente ale marii 

sărbători creștine a Nașterii Domnului   

CS2. descrierea comportamentului unui bun creștin în perioada postului Crăciunului 

CS3. enumerarea unor resurse reprezentative pentru ilustrarea principalelor tradiții și obiceiuri 

românești de Crăciun   

Resurse 

A)  Metodologice: 

a) metode și procedee: observarea dirijată, conversația catehetică, argumentarea, explicația, 

audiția muzicală, expunerea 

b) mijloace de învățământ: internet, laptop/calculator/telefon, platformă educativă, Icoana 

Nașterii Domnului, rebus interactiv, colinde, Padlet, tableta grafică 

c) forme de organizare a activității elevilor: individuală, frontală și pe grupe 

B) Bibliografice 

1) *** https://www.bibliaortodoxa.ro/ 

2) https://isj.vs.edu.ro/download/Repere-metodologice_Religie-1-216-Final-BT_3-septembrie-

2020.pdf 

3) Cucoș, Constantin, Psihopedagogie pentru examenede definitivare și grade didactice, 

Editura „Polirom”, Iași, 1998.  

C) Temporale: durata  lecţiei - 45 minute 

 

Scenariul didactic 

Etapele 

lecţiei 
C.D. Activitatea profesorului 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

Moment 

organizatoric 

5 min 

 
Salutul, Rugăciunea 

Notarea absenţelor 
  

activitate 

frontală/ 

individuală 

 

Pregătirea 

aperceptivă a 

elevilor 

5 min 

 

Profesorul adresează elevilor câteva întrebări 

privind sărbătorile care au trecut  (Sfântul 

Andrei și Sfântul Nicolae)  și deschide  link-

ul: https://tinyurl.com/ap86u4vk, mărind 

imaginea Icoanei Nașterii Domnului, și 

cerându-le elevilor să identifice personajele 

acestui eveniment sfânt. 

conversația 

catehetică 

 

Icoana 

Nașterii 

Domnului 

https://tinyurl

.com/ap86u4

vk 

activitate 

frontală 

aprecieri 

verbale 

Anunţarea 

temei şi a 
competenţelor 

urmărite 

2 min 

 
Profesorul anunţă titlul lecţiei Nașterea 

Domnului  și obiectivele lecției. 
expunerea 

tableta 

grafică 

activitate 

frontală 
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Etapele 

lecţiei 
C.D. Activitatea profesorului 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

Actualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

10 min 

 

CS1 

 

 

 

CS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul invită elevii să-și reactualizeze 

cunoștințele despre această temă rezolvând 

un rebus interactiv:  

https://learningapps.org/20177252   

Profesorul adresează elevilor următoarele 

întrebări: 

-Dacă magii au dăruit Pruncului Sfânt daruri 

atât de minunate (aur, smirnă și tămâie) ce 

daruri credeți că așteaptă de la noi Domnul 

Iisus Hristos de Crăciun? 

-Cum ne pregătim noi, creștinii, din punct de 

vedere spiritual pentru întâmpinarea acestei 

mari sărbători? 

-Ce putem spune despre acest post al 

Crăciunului comparativ cu cel al Paștelui? 

-Care sunt Sfintele Taine administrate cel 

mai des, în această perioadă de către preoți, 

creștinilor? 

-Ce datorii morale avem față de cei de lângă 

noi, poate mai dezavantajați din punct de 

vedere material? 

- Voi cum vă pregătiți din punct de vedere 

spiritual pentru întâmpinarea acestei 

sărbători? 

 

 

 

conversația 

catehetică 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

argumenta-

rea 

 

Rebus 

https://learni

ngapps.org/2

0177252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

individuală 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

Desfășurarea 

activității 

7 min 

CS3 

Profesorul împarte clasa în 4 echipe și 

prezintă fiecărei echipe sarcina de lucru. 

Răspunsurile vor fi postate pe un Padlet. 

Timpul de lucru va fi de 5 minute. 

 -Grupa întâi va selecta resurse 

reprezentative on-line cu tradițiile de Crăciun 

-Grupa a doua va selecta resurse on-line cu 

tradițiile culinare de Crăciun 

-Grupa a treia va selecta resurse cu cele mai 

frumoase colinde de Crăciun 

-Grupa a patra va selecta resurse on-line cu 

cele mai populare filme de Crăciun 

explicaţia 

 

internet 

 

 

padlet 

activitate pe 

grupe 

 

aprecieri 

verbale 

 

Asocierea şi 

generalizarea 

13 min 

 

 Activitatea din întâlnirea comună a clasei: 

liderul fiecărei echipe va prezenta  postarea 

din Padlet. Profesorul va discuta cele 

prezentate și, eventual, va veni cu alte 

alternative, observații sau completări. 

 
 În final, profesorul va propune clasei să 

intoneze împreună un colind sau să audieze 

cel mai frumos colind postat de grupa a treia. 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

audiția 

muzicală 

 

https://padlet

.com/tutuivio

leta/craciunul 

 

 

 

 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=uh

63hnc2ba4 

activitate pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 



 

 

228 

Etapele 

lecţiei 
C.D. Activitatea profesorului 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

Aprecierea 

activităţii 

1 min 

 
Se fac aprecieri generale şi individuale 

privind pregătirea elevilor atât pentru lecţie 

cât şi pentru implicarea lor în lucrul pe grupe. 

  
Activitate 

frontală 

Notarea 

elevilor 

Precizarea 

temei 

1 min 

 
Participați la șlujba de Crăciun împreună cu 

familia! 
  

Activitate 

frontală 
 

Încheierea 

activităţii 

1 min 

 
Rugăciunea 

Salutul 
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Proiect didactic - Înălțarea domnului IISUS HRISTOS  

(lecție în format digital, platforma LIVRESQ) 

Osoianu Maria, Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani 

 

Notă introductivă 

 LIVRESQ este un editor de conținut educațional, cu ajutorul căruia putem realiza lecții digitale 

de calitate foarte bună, interactive și disponibile pentru a fi utilizate atât la lucrul în clasă cu elevii 

(atunci când predarea se face sincron) cât și pentru lucrul acasă (atunci când predarea se face 

asincron). 

 Am ales spre prezentare un proiect de lecție de predare-învățare, realizat cu ajutorul platformei 

LIVRESQ, deoarece sistemului de management al clasei ales de școala noastră este Google 

Classroom, având astfel posibilitatea să postăm link-ul lecției la clasa unde dorim să susținem 

activitatea, elevii putându-l accesa fără să aibă contul LIVRESQ. 

 Structura proiectului cuprinde: datele de identificare (data, clasa, școala, cadrul didactic, 

disciplina, unitatea de învățare, titlul lecției,  tipul lecției, timpul acordat, competențe specifice, 

competențe derivate, strategii didactice, bibliografie și webografie precum și cuvintele cheie cu 

ajutorul cărora poate fi găsită mai ușor lecția) și desfășurarea activității (tratarea lecției într-o 

manieră și abordare proprie.) (Anexa 1) 

Desfășurarea activității 

 Vom prezenta în continuare principalele momente ale lecției  și resursa corespunzătoare pe care 

am folosit-o. 

1. Moment organizatoric: Asigurarea climatului propice desfăşurării lecţiei. 

2. Captarea atenţiei: resurse tip IMAGINE și TEXT (Anexa 2) 

 Profesorul citește elevilor poezia: Eroi au fost eroi sunt încă, scrisă de Zorica Lațcu. Pornind de 

la conținutul acestei poezii profesorul adresează elevilor o serie de întrebări, astfel încât  să-i 

conducă spre titlul noii lecții: 

 Cine sunt eroii? 

 Unde se află sufletele lor? 

 Care este misiunea sfinților în cer? 

 Când sărbătorim Ziua eroilor? 

 Ce știți despre Înălțarea Domnului la cer? 

 Ce ați dori să aflați despre Înălțarea Domnului? 

3. Anunţarea subiectului lecţiei și a competențelor derivate 

4. Dirijarea învăţării 

A. Înălțarea Domnului – mărturii biblice și patristice: resurse tip imagine, text, video (Anexa 3), 

Galerie foto (Anexa 4) 

Surse: 
Biblia Ortodoxă online: https://www.bibliaortodoxa.ro/,  

Crezul creștinului: https://doxologia.ro/rugaciune/simbolul-credintei 

    Înălțarea Domnului este ultimul eveniment din viața pământească a Mântuitorului  nostru Iisus 

Hristos și în același timp o mare taină, alături de taina Nașterii, taina Răstignirii și Taina Învierii. 

Mărturii despre acest mare eveniment ne oferă atât Sfânta Scriptură cât și Sfânta Tradiție.  

Citind cu atenție Sfintele Evanghelii aflăm mărturii prețioase despre Înălțarea Domnului: 

 Mai întâi de toate, despre Înălțare ne vorbește Domnul nostru Iisus Hristos.  Adresându-Se 

ucenicilor Săi, înainte de a pătimi, El a spus: "

". (loan 16, 28). 
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 În al doilea rând, evenimentul Înălțării se regăsește în relatările Sfinților Evangheliști Marcu și 

Luca astfel: după ce s-a arătat Sfinților Apostoli, dovedindu-le realitatea Învierii Sale, prin semne și 

minuni, "

." Lc. (24,50-51) " ". Mc. (16, 19) 

Mai multe amănunte despre Înălțarea Domnului aflăm din cartea Faptele Apostolilor. FA (1, 1-14)  

 Înălțarea Domnului a avut loc la 40 de zile după Paști: "...

" FA (1, 14) 

 Locul de unde S-a înălțat Mântuitorul este Muntele Măslinilor: "... 

."  FA (1, 12) 

 Promisiunea trimiterii Duhului Sfânt: "... 

". FA (1, 4) 

 Misiunea Sfinților Apostoli: "... 

" 

FA (1, 8) 

 Prezența îngerilor, îmbrăcați în haine albe, care au zis: "

" FA (1, 10) 

 Numele Apostolilor prezenți la evenimentul Înălțării Domnului: „

." FA (1, 13) 

 Modul de viață al apostolilor: „

" FA (1, 14)  

 "Înălțarea Domnului" este relatată în Crezul niceo-constantinopolitan, art. 6: „

". 

Rețineți 

  Înălțarea lui Hristos este încununarea tuturor praznicelor împărătești și desăvârșirea a tot ceea ce 

a făcut Hristos pentru noi: Intrarea Domnului în Ierusalim, Patimile Domnului, Învierea Domnului. 

 Această sărbătoare  ne cheamă și pe noi la desăvârșire duhovnicească și la împlinire, la 

împărtășirea din înălțarea lui Hristos și la trăirea propriei noastre înălțări. (Cuvânt la Înălțarea 

Domnului – Ieroteos Vlahos) 

B. Aspecte interdisciplinare: Muntele Măslinilor, Betania, Ierusalim  

 Geografie: localizare hartă 

 https://doxologia.ro/muntele-maslinilor-eleon-pelerinajul-parintelui-cleopa-la-locurile-

sfinte 

 https://doxologia.ro/locuri-sfinte/pasi-de-pelerin-la-mormantul-lui-lazar-din-betania-

galerie-foto 

 https://doxologia.ro/imagine/ierusalimul-orasul-mangaierii-oricarui-crestin-din-lume-

galerie-foto 

 Muzică: Troparul Înălțării Domnului 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q44wAl11UpA 

 Arte plastice: Icoana Înălțării Domnului 

 https://ro.orthodoxwiki.org/Icoana_%C3%8En%C4%83l%C8%9B%C4%83rii  

C. Tradiții specifice Înălțării Domnului:  

 Tradiții și obiceiuri la români 

 Tradiții în parohia mea 
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5. Evaluare: Chestionar realizat pe platforma Livresq, exercițiu WordWall, 

exercițiu LearningApps (Anexa 5) 

5.1 Chestionar realizat pe platforma livresq. (Chestionarul are drept scop ÎNVĂȚAREA. Elevul nu 

poate trece la întrebările următoare până nu găsește răspunsurile corecte). 

5.2 Exercițiu WordWall (Este un exercițiu de tip ADEVĂRAT/FALS, la finalul căruia elevul află 

clasamentul). 

 https://wordwall.net/ro/resource/7420384/vi-i-6-%c3%aen%c4%83l%c8%9barea-domnului 

5.3 Exercițiu LearningApps  (Este un exercițiu de tip puzzle. Recomandat elevilor capabili de 

performanțe, care doresc să afle mai mult!) 

 https://learningapps.org/display?v=pvx4v3i1n20 

6. Temă -  Alege ce-i place (Anexa 6) 

6.1 Privește cu atenție icoana Înălțării Domnului la cer, apoi identifică persoanele sfinte participante 

la acest eveniment sfânt. (sursa: https://doxologia.ro/inaltarea-domnului-ziua-eroilor) 

6.2  În această zi sunt pomeniți eroii și martirii neamului. Enumeră minim trei modalități de cinstire 

a eroilor. 

6.3 Descarcă planșa de colorat cu icoana Înălțării Domnului la cer, apoi realizează o icoană după 

modelul dat. (sursa: http://hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com/2010/05/plansa-de-colorat-cu-

inaltarea-domnului.html) 

6.4 Ascultă cu atenție cântarea: „Avem o țară", apoi rezolvă următoarele cerințe:  

1. Identifică minim trei conducători români care au luptat pentru apărarea credinței și a 

neamului strămoșesc. 

2. Precizează care este datoria noastră față de eroi, așa cum reiese din ultima strofă.  

3. Memorează o strofă, la alegere. 

 Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=bNe-558g-U4 

7. Asigurarea retenţiei şi a transferului: 

 Ce lecție ați învățat  astăzi? (...) 

 Ce legătură există între Înălțarea Domnului și înălțarea noastră în iubirea Sfintei Treimi? (...) 

 Cum ne arătăm recunoștința față de eroii și martirii neamului?  ( ... ) 

 Scrieți în aplicația Jamboard, (Anexa 7), continuarea enunțurilor următoare: 

1. Mi-a plăcut:...................................;         A fost uşor să:........................................... 

 Sursa:https://jamboard.google.com/d/1oyvUKY5TyGmp4cjPUTdeIJk_J6bJ_KkxsLfccWSY

xe4/viewer?f=0 

Link-ul proiectului lecției în Platforma LIVRESQ: 

 https://author.livresq.com/workshop/609bd0040f15990008babfb2 

Bibliografie 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București, 1994; 

2. Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996; 

3. Părăian Teofil, Cum putem deveni mai buni, Editura Agaton, Făgăraș, 2007; 

4. Petre Semen, Tâlcuiri Evanghelice, Editura Sf. Mina, Iași, 2016. 
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Anexe - Print-screen-uri reprezentative cu aplicațiile utilizate 

1. Resursă TEXT 

 

2. . Resursă IMAGINE și TEXT 

 

3. Resursă VIDEO 

 

4. Resursă GALERIE FOTO 

 

5. Resurse CHESTIONAR 

 

 

  

 

 
 

6. Resurse ACORDEON 

 

7. Aplicația JAMBOARD 
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Proiect de lecție 

 Elena Stoian 

 

Data:  

Clasa a V-a A 

Disciplina  - Religie ortodoxă 

Tipul lecției: mixtă 

Unitatea de învățare: Dumnezeu se face cunoscut omului. 

Subiectul  lecției: Moise, Omul care a vorbit cu Dumnezeu (copilăria și chemarea la misiune) 

Scopul lecției: însușirea unor cunoștințe despre Moise,cultivarea încrederii în intervenția divină în 

viața noastră. 

Competențe derivate 

 C1-explicarea cauzelor care au dus la înrăutățirea situației evreilor în Egipt. 

 C2-argumentarea comportamentului mamei lui Moise. 

 C3-prezentarea episodului salvării lui Moise. 

 C4-precizarea intervenției divine în viața lui Moise. 

 C5-identificarea a trei modalități prin care elevii își dovedesc dragostea față de aproapele în 

viața de zi cu zi. 

Strategia didactică 

Metode și procedee: lectura, conversația, explicația, metoda cubului, jocul didactic, argumentarea, 

observația dirijată, descrierea, exercițiul. 

Mijloace de învățământ: icoana, fișe de lucru, fișe suport, video-proiector, cubul, imagini cu Iosif, 

Moise 

Forme de organizare ale activității elevilor: activitate frontală,individuală și pe grupe. 

Resurse bibliografice 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe 

Române, 1982. 

2. Șebu, Sebastian,Preot Profesor Universitar Doctor, Metodica Predării Religiei, Editura 

Reîntregirea, Alba Iulia, 2000. 

3. Cucoș,Constantin(coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare și grade 

didactice, Editura Polirom, Iași, 1998. 

4. Elena Mocanu, Camelia Muha: Caiet de religie creștin - ortodoxă pentru clasa  a V-a, 

Editura Sfântul Mina, Iași, 2017. 

 

Scenariul didactic 

Etapele lecției Cd Activitatea profesorului 
Metode și 

procedee 

Mijloace      

de 

învățământ 

Forme 

de 

organizare 

Evaluare 

Momentul 

organizatoric 

2 min 

 

Salutul. 

Rugăciunea. 

Notarea absenților 

Pregătirea pentru începerea lecției. 

Exercițiul 
Conversația 

Icoana din 

sala de clasă 

Activitatea 

frontală 

Observare 

sistematică 

Verificarea 

cunoștințelor 

8 min 
 

Se realizează prin întrebări din lecția 

anterioară;Iosif și frații ,model de 

iertare. 

- Cine au fost Avraam si Sarra ? 

Cum i-a binecuvântat Dumnezeu? 

Conversația Imagini Frontal 

Capacitatea 

elevilor de 

a rezuma, 

de a 

descrie,etc 
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Etapele lecției Cd Activitatea profesorului 
Metode și 

procedee 

Mijloace      

de 

învățământ 

Forme 

de 

organizare 

Evaluare 

Verificarea 

cunoștințelor 

8 min 

 

Cum s-au numit fii lui Isaac? 

Câți fii a avut Iacov ? 

Cum se numea ultimul sau fiu ? 

De ce îl iubea Iacov mai mult pe Iosif 

? 

Cum a ajuns Iosif mare conducător în 

Egipt ? 

De ce a chemat Iosif pe frații săi în 

Egipt? 

Cât timp au rămas ei acolo ? 

Cum se numea acel popor care s-a 

format în Egipt? 

Conversația 

Imagini 

 

 

Imagini cu 

Iosif și 

evreii in 

Egipt 

Activitatea 

Frontală/ 

Individual 

Capacitatea 

elevilor de 

a rezuma, 

de a 

descrie,etc 

 

 

 

Aprecieri 

verbale. 

Pregătirea  

elevilor, pen- 

tru recepta- 

rea noilor 

cunoștințe 

2 min 

 

 

După întrebările și răspunsurile 

voastre din lecția învățată ora trecută 

s-a înțeles ca poporul evreu a ajuns în 

Egipt datorită lui Iosif. 

Atunci era la conducerea țării un 

faraon cu suflet mare. 

Între timp a ajuns un alt 

conducător,necredincios,care îi 

asuprea pe evrei și îi punea la munci 

grele. 

De la început, Dumnezeu, a iubit 

poporul evreu și a avut grijă de el. 

 Astăzi vom afla mai multe informații 

despre copilăria și misiunea pe care a 

avut-o un om ce se numește Moise.   

Explicația 

 

Imagini     

cu 

Moise. 

Activitatea 

Frontală 

Observare 

sistematică 

Precizarea 

titlului lecției 

și a 

obiectivelor 

3 min 

 

Profesorul arată elevilor o imagine cu 

Moise. 

Se anunță și se scrie pe tablă data și 

titlul lecției. 

Se precizează competențele lecției. 

Explicația. 

 

Imagini cu   

Moise. 

 

 

Activitatea 

Frontală 

 

 

Observare 

sistematică 

 

Przentarea 

noului conți- 

nut a sarcini-

lor de învăța 

re și dirijarea 

învățării 

5 min 

15 min 

5 min 

15 min 

C1 

 

 

 

 

C2 

 

Se prezintă elevilor un film cu 

copilăria și misiunea lui Moise. 

Profesorul împarte elevii în 5 echipe 

și fiecare echipă va primi un text 

suport, în care sunt prezentate, 

momente din viața lui Moise.  

Fiecare echipă tratează tema pe baza 

celor 6 sarcini scrise pe fețele 

cubului, în ordinea indicată de 

profesor astfel: 

Echipa nr.1/fișa suport 

Israeliții sau evreii, urmașii lui Iosif și 

ai fraților săi au deservit o 

mulțime,mare și puternică în Egipt. 

Faraon îi punea la munci grele, ca sa 

se împuțineze dar numărul lor sporea 

și mai tare. Atunci Fara on a dat 

poruncă ca toți băieții evreilor care se 

vor mai naște să fie aruncați în apa 

Nilului. 

Echipa nr.2/fișa suport. 

În acest timp o evreică a născut un 

copil foarte frumos. Ea l-a ținut timp 

de trei luni,dar fiindu-i frică să nu fie 

găsită,a făcut un coșuleț de papură,l-a 

smolit pe dinafară și punând copilul 

Lectura 

Vizionare 

de film. 

Video- 

Proiector. 

 

 

 

 

Lectura 

Dirijată. 

 

Metoda 

Cubului. 

 

Descrie. 

 

Film cu 

imagini din 

viața lui 

Moise. 

Activitatea 

Frontală 

Aprecieri 

verbale 
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Etapele lecției Cd Activitatea profesorului 
Metode și 

procedee 

Mijloace      

de 

învățământ 

Forme 

de 

organizare 

Evaluare 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

C4 

 

 

 

 

 

C5 

în el,l-a lăsat pe apa Nilului, 

Echipa nr.3/fișa suport. 

După un timp, fiica faraonului,a venit 

să se scalde. Văzând copilul, i s-a 

făcut milă de el,căci era foarte 

frumos,l-a luat acasă și l-a crescut în 

casa faraonului, i-a pus numele 

Moise,care înseamnă“cel scos din 

apă”.  

Echipa nr.4/fișa suport. 

Mama lui Moise a intrat ca doică la 

Faraon și a crescut copilul. 

Înconjurat cu multă dragoste, Moise a 

crescut cuminte și ascultător, 

dobândind multă învățătură. El ținea 

foarte mult la evrei,căci a aflat de la 

mama sa că era de același neam cu ei.  

Se explică cuvintele 

- faraon-regele Egiptului. 

- doică-persoană care îngrijește și 

educă un copil. 

Echipa nr.5/fișa suport. 

Într-o zi s-a întâmplat ca Moise,să 

omoare un egiptean care îl lovea fără 

milă pe un evreu. De frica 

faraonului,Moise a fugit în altă țară și 

s-a făcut păstor. 

Pe când Moise își păștea oile,a văzut 

un rug în flăcări,dar focul nu mistuia 

rugul. Glasul lui Dumnezeu I-a grăit 

din rug ,poruncindu-i să se ducă să-i 

scoată pe evrei din robia Egiptului. 

Moise s-a înspăimântat de cuvintele 

lui  

Dumnezeu. El nu credea că poate să 

meargă în fața faraonului,pentru că 

era fugar și pe deasupra era și gângav. 

Dumnezeu,însă i-a spus că fratele său 

Aaron poate să meargă cu el și să 

vorbească în locul lui. 

Se explică cuvintele: 

Rug  - rădăcină lemnoasă 

A mistui - distrugere prin ardere. 

Profesorul prezintă frontal,ultima 

cerință a cubului - aplicarea prin  

prezentarea a trei modalități practice 

care ar putea să arate dragostea față 

de aproapele. 

Profesorul,solicită elevii să desprindă 

două învățături și le scrie la tablă. 

Conversația 

 

Explicația 
Argumente 

 

 

 

Metoda 

Cubului. 
Argumente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

Cubului. 
Analizează 

Cubul. 

 

Activitatea 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități 

pe echipă 

Aprecieri 

Verbale. 

 

 

Capacitatea 

elevilor de 

a lucra în 

echipă,de 

a rezuma 

conținutul 
informational 

 

 

 

Aprecieri 

Verbale 

 

 

 

Aprecieri 

Verbale. 

Observare 

sistematică 

 

Fixarea și si- 

stematizarea 

cunoștințelor 

8 min 

C1 

C2 

C3 

C4 

Elevii împărțiți în echipe primesc fișe 

de lucru. 

Joc didactic 
https://learni

ngapps.org/

watch?v=pp

cqaktut21 

Fise de 

lucru. 

 

Laptop 

 

 
Aprecieri 

verbale 
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Etapele lecției Cd Activitatea profesorului 
Metode și 

procedee 

Mijloace      

de 

învățământ 

Forme 

de 

organizare 

Evaluare 

 

 

Asocierea și 

Generalizare 

3 min 

C5 

Moise a avut un rol foarte important 

în istoria poporului evreu. 

Fiecare om de pe pământ are un rol 

foarte important pentru cei din jur. 

Povestirea Povestire 

 

Activitate 

frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

Aprecierea 

Activității 

2 min 

 

Se fac aprecieri generale și 

individuale, privind atât pregătirea 

elevilor, pentru lecție cât și 

implicarea lor, în predarea noilor 

cunoștințe. 

  
Activitate 

frontală 
 

Încheierea 

Activității 

2 min 

 
Rugăciunea. 

Salutul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglinda tablei 

Moise - copilăria și chemarea la misiune. 

Idei principale 

1. Faraon poruncește ca toți pruncii evrei să fie aruncați in apa Nilului. 

2. Femeie evreică naște un băiețel îl pune într-un coș de papură și-i dă drumul pe apa Nilului. 

3. Fiica faraonului salvează copilul ,îi dă un nume (Moise – „cel scos din apă”), și îl crește la 

palat. 

4. Moise a crescut la palatul faraonului,având parte de ce era mai bun. 

5. Dumnezeu îi poruncește lui Moise să își salveze poporul. 

 

Învățături 

Să avem încredere în Dumnezeu ! 

Să-i iubim pe semenii noștri ! 

 

Echipa nr. 1  

Trasează săgeți de la cuvintele scrise in coloana A la enunțurile care le completează corect, scrise in 

coloana B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din apă l-am scos Fiica faraonului a găsit pruncul 

      si i-a dat numele Moise Moise înseamnă 

fiica faraonului Doica pruncului a fost   

si a fost invatat de intelepti ai timpului Copilul a fost crescut la curtea 

faraonului   

chiar mama sa 
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Echipa nr. 2 

Barează ceea ce nu se potrivește: 

a) regele egiptului (faraonul) ii ura pe urmasii lui iacob, pentru ca: 

 nu stia cat de bine a facut iosif poporului egiptean 

 ii era frica de ei pentru ca erau multi si puternici 

 nu erau inalti si puternici 

b) Mama lui Moise a ascuns copilul in papuris pentru ca : 

 Nu-l iubea si voia sa  scape de el 

 Voia sa-i salveze viata 

 Se temea sa nu fie descoperita de  trimisii faraonului 

c) Fiica lui faraon a luat copilul acasa pentru ca: 

 L-a indragit, deoarece era frumos 

 I s-a facut mila de el 

 Voia sa-l dea soldatilor sa-l ucida 

Echipa nr. 3      

Unește ceea ce se potrivește: 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

Echipa nr. 4 

Aranjează cuvintele,astfel încât să obții un conținut logic. 

1.poruncă, băieții, uciși, a dat, Faraon, toți, ca, evreilor, ce, naște, vor, fie, se, 

să 

2.Nil, copilul, pe, râul,coș, O mama, de, soldaților, a lăsat, frica,într-un, 

drumul, dându-i 

3.scălda, Fiica, roabele, se, cu, faraonului, împreună, ei 

4.Prințesa, fiu, ca, frumos, copilul, și, un, al ei, l-a luat, văzând, pe, l-a crescut, acasă 

Echipa nr. 5 

Privește și completează (vezi cuvintele din paranteză) 

 Din flacăra unui rug care  ardea s-a auzit glasul lui __________________, Care l-a chemat 

pe ______________________, și i-a poruncit sa scoată poporul _____________din robia 

egipteană. 

 Moise s-a speriat de cuvintele lui Dumnezeu. El nu credea ca poate să meargă în față 

_____________pentru ca era fugar și pe deasupra mai vorbea și ______________. 

Dumnezeu i-a spus că fratele său ______________poate să meargă cu el și să vorbească în 

locul lui. 

(Faraon, Moise, evreu, greoi, faraonului, Aaron, Dumnezeu ) 

 
Moise 

Israel (omul 

care l-a  

văzut pe 

Dumnezeu
) 

 
Faraon 

 

Din apă l-

am scos 

 

Poporul 

evreu 

Tara 

Făgăduinței 

Rege al 

Egiptului 

 

Iacov 

(Iacob) 

 

Poporul 

lui Israel 

 
Canaan 
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Zarul iubirii - Proiect didactic 

Rozalia Mincu, Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni  

 

Obiectul: Religie, cultul romano-catolic  

Clasa: a IV-a B 

Unitate de învățare: Trăirea virtuţilor creştine 

Tipul de lecție: mixtă 

Scopul 

 informativ: însuşirea de cunoştinţe despre virtutea iubirii;   

 formativ: formarea şi stimularea vieții de credință;  

 educativ: educarea dorinţei de a trăi virtuţile în viața de zi cu zi. 

Competențe generale 

 aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de 

viață, 

 colaborarea cu copiii și adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase; 

 explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe. 

Competențe specifice: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

 O1: să descrie caracteristicile iubirii în viața proprie și a celorlalți, bazându-se pe 

cunoştinţele anterioare și din lecţia de zi; 

 O2: să coloreze o fișă ce conține zarul iubirii, pornind de la cunoştinţele anterioare și din 

lecția de zi;        

 O3: să-și noteze într-un panou impresiile folosind cunoștințele anterioare și din lecția de zi. 

Metode și procedee: jocul didactic, zarul iubirii, ruleta, comunicarea, explicația, observarea, 

învățarea prin descoperire, padlet. 

Materiale didactice: prezentarea electronică, jocul Zarul iubirii în format fizic și digital, cartea 

Zarul iubirii, fișe de lucru conținând zarul iubirii. 

Forma de organizare a activității: colectivă, în perechi. 

Materiale bibliografice 

 Scripcaru Cristian, Hîrja Alois, Ciuraru Marius Liviu, Mititelu Daniela Maria, Manual de 

religie pentru clasa a IV-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2018. 

 Pr. Tamaș Petru, Pr. Adam Lucian, Cojan Teodora, Mate Cristina, Cojan Loredana, Viața în 

har, Caietul elevului pentru clasa a IV-a, Editura Sapientia, Iași. 

 Vanderbroek Gerta, Camozzi Mauro, Zarul iubirii. Să descoperim viața în Dumnezeu 

împreună cu copiii, Editura ARCB, 2017. 
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Scenariu didactic 

Etapele 

lecţiei 
Ob 

T
im

p
 

Activitatea profesorului 
Activitatea 

elevilor 

Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

Moment 

organizatoric 
 2' 

Asigurarea disciplinei,  

rugăciunea, notarea absenţelor 

Elevii se 

pregătesc 

pentru oră. 

Conversaţia 
Activitate 

frontală 

 

 

Reactuali-

zarea 

cunoştin-

ţelor, 

anunţarea 

subiectu-lui 

noii lecţii şi a 

obiectivelor 

 1' 

Continuăm să cunoaştem 

virtuţile creştine. Lecţia de 

astăzi se numește Zarul iubirii. 

Ne vom folosi de un joc care ne 

va ajuta în înțelegerea 

aprofundată a virtuții iubirii. 

Vom împărți lecția în 3 

momente: descoperim fețele 

zarului iubirii, primim fiecare o 

fișă, ce conține zarul iubirii, pe 

care o vom colora în timp ce 

vom asculta cum  au trăit copii 

din diferite locuri din lume 

sfaturile zarului iubirii. În 

ultima parte a orei vom nota 

într-un panou propriile impresii 

și ce anume ne dorim să 

schimbăm în viața noastră.    

 

 

 

Elevii 

urmăresc 

explicația 

 

 

 

 

Elevii 

urmăresc 

explicația 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 
Conversația 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Apreciez 

atenția 

elevilor 

Captarea 

atenţiei 

O1 

 
 

Se realizează prin prezentarea 

electronică a fețelor zarului 

iubirii și prin conversație.  

Elevii 

urmăresc  și 

răspund. 

Prezenta-

rea electro-

nică 

Activitate 

frontală 

Aprecieri

verbale 

Dirijarea 

învăţării 

 

O1 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

25

-

30

' 

Se prezintă fiecare dintre fețele 

zarului iubirii, cu explicațiile 

necesare: să iubim primii, să îl 

iubim pe Isus în ceilalți, să ne 

iubim unii pe alții, să îi iubim 

pe toți, să ne iubim dușmanul, 

să ne iubim aproapele ca pe noi 

înșine. Se răspunde la 

întrebările elevilor, suscitate de 

noutatea zarului iubirii. 

Elevii primesc câte o fișă cu 

conține zarul iubirii. O 

colorează în timp ce profesorul 

citește din cartea Zarul iubirii 

modalități în care copii din 

lumea întreagă au pus în 

practică îndemnurile zarului 

iubirii.  

Elevii primesc link-ul pentru a 

putea utiliza zarul în format 

digital. Împreună cu propriul 

coleg de bancă utilizează ruleta 

pentru a descoperi sfatul 

personal pe care îl primesc de 

la zarul iubirii.  

Elevii 

urmăresc 

explicaţii-le 

date de 

profesor, 

răspund și vin 

cu propriile 

observații sau 

întrebări. 

 

Elevii 

colorează zarul 

iubirii 

 

Elevii 

utilizează zarul 

iubirii în 

format digital 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descope-

rire 

 

Asculta-rea 

activă 

 

 

 

Explica-ţia 

 

 

Conver-

saţia 

 

 

Ruleta 

 

 

Învățarea 

prin 

descope-

rire 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individu-

ală 

îmbinată 

cu cea 

frontală 

 

Activitate 

individu-

ală sau 

în perechi 

Apreciez 

atenția 

elevilor 

și 

capacita- 

tea lor de 

a crea 

conexi-

uni. 

 

Apreciez 

modul în 

care 

elevii 

colorea-

ză și 

felul în 

care 

ascultă. 

Apreciez 

modul de 

utilizare 

a zarului 

în format 

digital. 

Asigura-rea 

retenţiei 

şi a 

feedback-

ului 

 

O1 

 

 

O3 

10

' 

Elevilor li se cere să intre în 

aplicația padlet. Vor preciza ce 

le-a plăcut mai mult din lecție 

și ce concluzie au tras pentru 

viața proprie. 

 

Elevii lucrează 

în aplicația 

padlet 

 

 

Explica-ția 

 

Padlet 

 

Activitate 

individua-

lă sau în 

perechi 

Apreciez 

modul de 

exprima-

re a 

ideilor, 

profunzi-

mea lor. 

Tema pentru 

acasă 

 

 
1' 

Până data viitoare, folosind un 

carton pe care să lipim fișa, 

Elevii ascultă 

cu atenție 
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terminăm de realizat zarul 

iubirii. Folosind zilnic zarul, fie 

în format fizic, fie în cel digital, 

ne vom antrena în trăirea 

virtuții iubirii, cerând ajutorul 

lui Isus care a trăit-o în mod 

admirabil.  

Conver-

sația 

 

 

 

Explica-ția 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Activitate  

frontală 

Aprecieri 

generale şi 

individu-ale 

 1' 

Se precizează felul în care s-au 

remarcat elevii, modul în care 

s-a prezentat clasa.  

Elevii sunt 

atenți la 

aprecieri 

 

Explica-ţia 

 

Activitate 

frontală 

Apreci-

ere 

verbală 
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Proiect didactic 

Pleșcan Monica Vasilica, Școala Gimnazială Gâștești 

Disciplina: Educație civică 

Clasa: a VI-a 

Titlul lecției - Cum arată emoțiile și sentimentele? 

Tipul activitatii - formare și dezvoltare de competențe 

Competente specifice  

3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală 

proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite. 

Scop: Educarea emoţiilor în scopul gestionării corecte a tuturor situaţiilor cu caracter frustrant 

Obiective urmărite 

 să perceapă oamenii ca pe fiinţe diferite, cu gânduri, emoţii şi sentimente proprii; 

 să identifice sentimente pe care le nutresc oamenii; 

 să experimenteze pe propriul lor corp sentimente diferite; 

 să asocieze evenimente, situaţii cu emoţii şi sentimente trăite; 

 să descopere că oamenii pot avea emoţii şi sentimente diferite într-o situaţie identică; 

 să înveţe că este foarte important să gândim pozitiv şi să trecem uşor peste o situaţie 

frustrantă( educarea sentimentelor) 

Materiale necesare: „Mâna cu calităţi şi defecte” (mâna lor decupată după ce a fost colorată), 

inimi colorate, baloane, markere, linguri de lemn colorate diferit, jetoane cu mimici expresive, 

cântec „Suflet de copil”. 

Strategii abordate: exerciţii de energizare, dialogul dirijat, jocul didactic, expunerea, dezbaterea, 

observaţia, activitatea independentă 

Forma de activitate: frontal – colectiv dirijat, în pereche, independent, în echipă 

Timp:  50 minute 

Surse bibliografice 

 Trip, Simona, (2007), Educaţie raţional emotivă şi comportamentală: Formarea 

deprinderilor de gândire raţională la copii şi adolescenţi 

 Vernon A.(2008) Programul Paşaport pentru Succes în Dezvoltarea Emotională, Socială, 

Cognitivă şi Personală a copiilor  din clasele I -V. Cluj-Napoca, Editura RTS 

 Waters V. (2003) Poveşti raţionale pentru copii .Cluj-Napoca, Editura ASCR. 

 Elias, M ( 2007) Inteligenţa emoţională în educaţia părinţilor,Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 

Desfăşurarea activităţii 

1. Introducerea în activitate – exerciţiu de energizare „Maşina de spălat” 

 Participanţii la activitate vor primi câte un balon pe care îşi vor desena chipul în funcţie de 

emoţiile şi sentimentele pe care le nutresc la începutul activităţii. Pe rând, elevii se vor grupa şi 

regrupa, în funcţie de emoţiile lor ( pozitive, negative) . Se va analiza situaţia, concluzionând că nu 

toţi oamenii trăiesc aceleaşi emoţii în aceeaşi situaţie. De aici, rezultă că Suntem diferiţi!  Elevii 

care nutresc la începutul activităţii emoţii pozitive (bucurie, încântare, încredere, satisfacţie, 

speranţă) vor constitui „paletele maşinii de spălat”, iar cei care sunt stăpâniţi de emoţii negative 

(nelinişte, teamă, indiferenţă, supărare etc) vor fi „rufele” care vor fi „ spălate” până la  schimbarea 

stării emoţionale. Cei care au reuşit să-şi modifice starea emoţională în una pozitivă vor sparge 

balonul din care va cădea chipul unui om vesel. 

2. Munca în grup. Experiența concretă. Emoţii diferite, în aceeaşi situaţie 

a) Momentul stimul – filmul „Pupăza din tei”  

 https://www.youtube.com/watch?v=VRhbDMJV2Y4&t=1s  

Se vizionează filmul, atrăgându-se elevilor atenţia că trebuie să vadă modul de comportare a 

personajelor. 
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b) Întrebări de conţinut: 

 Ce personaje aţi remarcat? 

 Momentul în care moşul vrea să îl ducă pe Nică la tata, are personajele: Nică, târgoveţii, 

moşul. Cum reacţionează fiecare? De ce? (moşul – vesel, târgoveţii – amuzaţi, Nică – 

îngrozit) 

c) Întrebări de personalizare: 

 Ai avut vreodată o emoţie diferită de a colegilor? De ce? 

 Crezi că este normal ca în aceeaşi situaţie, să avem emoţii diferite? (da, deoarece avem 

gânduri şi dorinţe diferite) 

 Trebuie să încercăm să fim la fel ca ceilalţi? De ce? 

 Ce putem face în asemenea condiţii? (Să ne acceptăm unii pe alţii) 

d) Prezentare PPT – Casa cu 1000 de oglinzi 

 http://www.agendainvatatorului.ro/clasa-i/dezvoltare-personala/casa-cu-o-mie-de-oglinzi--119 

Jocul emoţiilor 

 Copiii au jetoane ilustrând emoţii diferite: bucurie, supărare, indiferenţă. La remarcile făcute de 

profesor ei vor ridica jetonul ce le ilustrează propria emoţie. Se vor uita cu atenţie şi vor vedea că 

emoţiile sunt diferite. Li se atrage atenţia că trebuie să fie sinceri. 

 Mai rămânem astăzi o oră în plus la şcoală. 

 Mergem în clasă şi dăm o probă de control. 

 Mâine dați probă la educaţie fizică, rostogoliri. 

 Luni vi se face vaccin. 

 Laptele de la supliment va fi înlocuit cu un morcov. 

 La vară mergem în tabără. E frumos, dar e foarte, foarte scump etc. 

Reflecția - „Şarada sentimentelor” 

 Fiecare elev va avea pe masă şabloane cu mâna lor colorate diferit şi decupate. Pe acestea ei vor 

desena expresii ale feţei atunci când nutresc diferite emoţii, în funcţie de cerinţa primită. Vor alege 

culoarea mânii în funcţie de culoarea sentimentelor. 

Cerinţe 

 scrie despre o întâmplare când ai trăit emoţia/sentimentul de mândrie/ teamă/indiferenţă/ 

fericire. 

 spune ce sentiment/emoţie se desprinde din enunţurile / imaginea dată. 

 mimează o întâmplare(situaţie) în care ai dat dovadă de bucurie/ tristeţe/ dragoste/furie. 

 Se lasă 5 minute, apoi se citeşte selectiv şi se comentează. Palmele desenate cu expresii ale feței 

atunci când nutresc emoții/sentimente negative vor fi asamblate sub forma unei lacrimi, iar cele care 

nutresc emoții pozitive sub forma unui soare. 

Se audiază cântecul „Suflet de copil” - https://www.youtube.com/watch?v=4AQ91jOq9x4&t=1s 

Conceptualizare  - „Oglinda” – joc de identificare a emoţiilor şi sentimentelor 

 Elevii se uită la chipul mamei în oglindă (oglinda nu minte, dezvăluie totul), încercând să 

realizeze o descriere a acestuia (obosit, trist, vesel, îngândurat, îngrijorat etc) şi să menţioneze 

câteva cauze care au dus la acest lucru. Se realizează apoi chipul mamei şi al copilului din pâine şi 

din diferite legume. 

Acțiunea  - „Inima zdrobită” – joc de educare a emoţiilor/sentimentelor 

 Elevii primesc câte o inimă decupată pe care vor face cute dacă au dat dovadă în 

comportamentul lor de o emoţie negativă/distructivă şi o vor desface dacă au trăit o 

emoţie/sentiment pozitiv, constructiv. La sfârşit analizează modul în care arată inima, trăgându-se 

concluziile. 

3. Încheierea activităţii – Descrie printr-un cuvânt emoția/sentimentul care te definește la sfârșitul 

acestei activități. 
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PROIECTE DIDACTICE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
Proiect didactic 

Elena Radu, Școala Gimnazială ,,Ion Ghica”, Iași 

 

Clasa: pregătitoare A 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: Cadoul Corinei 

Subiectul lecției: Sunetul C, Literele c si C de tipar 

Text suport: Ciuboțelele Ogarului, după Călin Gruia 

Tipul lecţiei: predare – învăţare  

Forma de realizare꞉ activitate integrată, online 

Discipline integrate: CLR, MEM, DP, MM 

Competențe specifice 

Limba și literatura română: 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale; 

2.3. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare/text scurt audiat; 

3.1 Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare; 

4.1 Repovestirea unor momente din textul audiat; 

4.2 Numirea personajelor dintr-un text scurt audiat; 

Matematică:  1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-5; 

 D.P.:   2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară 

 M.M.: 2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 

Scopul lecției 

 formarea deprinderilor de comunicare corectă, conștientă și expresivă; 

 consolidarea abilităților de comunicare/povestire pe bază de întrebări; 

 îmbogățirea vocabularului; 

 formarea deprinderilor de utilizare a unor aplicatii pe PC; 

Obiective operaționale - Pe parcursul și la finalul lecției,  elevii vor fi capabili: 

 O1. Să povestească  textul corect, conștient și expresiv; 

 O2.  Să alcătuiască enunțuri folosind cuvintele noi învățate; 

 O3.  Să identifice titlul, autorul, personajele din textul audiat;  

 O4.  Să răspundă la întrebări pe baza textului audiat;  

 O5.  Să folosească în enunțuri proprii cunoștințe de la alte discipline. 

Strategii didactice 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, descrierea, explicaţia, exerciţiul, problematizarea; 

Resurse materiale: manual, caiete, fișe, DEX, calculator, aplicaţii Word Art, Chater Pix Kids, 

Edpuzzle; 

Forme de organizare - individual, frontal, pe grupe, în perechi; 

Forme si tehnici de evaluare - evaluare orală, aprecieri verbale; 

Resurse temporale - 35 minute +10 minute  

Resurse umane - 18 elevi 

Bibliografie 

 Vasile Molan, ,,Didactica disciplinelor Comunicare în limba română  și Limba și literatura  

română din învățământul primar”, Editura Miniped, București, 2015 

 Planificarea calendaristică, clasa pregătitoare, Editura Edu, Iași, 2012; 
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 Alfabetul din povești, Soft educațional, Editura Edu; 

 Metode interactive de grup, ghid metodic pentru învățământul preșcolar, Editura Arves, 

2000 

 

Desfășurarea lecției 

Secvențele 

lecției 

 

Ob. 

Op. 

 

Conținutul instructiv educativ 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode și 

procedee 

didactice 

Mijloace 

de 

învățământ 

Mod 

de 

organizare 

Momentul 

organizatoric 
 

Se creează condiţiile necesare 

pentru desfăşurarea activităţii 

Ziua debutează cu ,,Întâlnirea de 

dimineaţă”: Salutul; Prezentarea 

invitaţilor; Prezenţa; Stabilirea 

coordonatelor temporale (anotimp, 

luna, ziua săptămânii); 

Completarea Calendarului 

Conversația  Frontal  

Verificarea 

cunoștințelor 

anterioare și a 

temei pentru 

acasă 

 

01 

 

Ce am lucrat ieri la CLR? 

Sunetul si litera ,,C” și ,,c” de tipar. 

Daţi-mi exemple de cuvinte care 

încep cu ,,c”. Se termină cu ,,C”. 

Conţin sunetul ,,c” la mijloc. 

Conversația 

Explicația 
Caiete Frontal 

Capacitatea 

de a 

răspunde la 

întrebări 

Captarea 

atenţiei 
 

Captarea atenției se va face prin 

realizarea unui Word Art, alcătuit 

din cuvinte care îl conţin pe ,,C’. 

Fiecare copil va realize în aplicaţia 

Word Art o figură din literele 

învăţate. 

Citim cuvintele de pe figurile 

realizate în  Word Art.  

 

Conversaţia 

Explicatia 

Exercițiul 
Calculator Frontal 

Capacitatea 

de a 

recepta un 

mesaj și de 

a răspunde 

la întrebări 

Anunţarea 

temei 
 

 

Astăzi vom citi povestea 

,,Ciuboţelele ogarului”, de Călin 

Gruia. 

Să urmăriţi cu atenţie citirea textului 

pentru a putea răspunde la întrebări. 

Conversația 

Exercițiul 
Caiete 

Tablă 

Frontal 

Individual 

Capacitatea 

de a asculta 

un mesaj 

Dirijarea 

învăţării 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citesc textul cu voce tare. 

Explic cuvintele necunoscute: han, 

lulea, șubă, băsmăluţă, galbeni. 

Cer elevilor să alcătuiască enunțuri 

din cuvintele învățate; 

Povestirea textului pe bază de 

întrebări. 

Când are loc acţiunea?  

In ce anotimp se petrece acţiunea? 

Cum se numesc personajele din 

poveste? 

Unde a plecat iepurele? 

Ce vroia să-și cumpere? 

De ce vroia iepurele să-și cumpere 

ciuboţele? 

 

 

 

 

Activitate 

indepen-

dentă 

 
Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă 

Caiete 

 

Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

povesti 

corect, 

conștient și 

expresiv 
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Secvențele 

lecției 

 

Ob. 

Op. 

 

Conținutul instructiv educativ 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode și 

procedee 

didactice 

Mijloace 

de 

învățământ 

Mod 

de 

organizare 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

Cu cine s-a întâlnit pe drum? 

Unde pleca ogarul? 

Ce l-a întrebat iepurele pe ogar? 

Unde au înnoptat cei doi? 

De ce s-au oprit la han? 

Ce a comandat ogarul de mâncare? 

Cine a băut vin de stafide? 

Cât a mâncat iepurele? 

Dar ogarul, cât a mâncat? 

Cine a plătit consumaţia? 

Câți bani a dat  iepurele pe 

mâncare? 

De ce s-a supărat Moș Martin? 

De ce a plătit iepurele consumaţia? 

Credeţi că a procedat corect iepurele 

când a luat ciuboţelele ogarului? De 

ce? 

 Ce învăţătură aţi tras din text? 

De ce nu este bine să spunem 

străinilor prea multe lucruri despre 

ceea ce vrem să facem noi? 

Cum ar fi continuat povestea dacă 

iepurele nu-i spunea ogarului că are 

bani/doi galbeni? 

Câte personaje am întâlnit în text? 

Alcătuiți-mi un enunț din cinci 

cuvinte despre ogar. 

1.Găseşte cuvinte cu sens 

asemănător  celor date: 

*ogar - 

*pădure – 

*han – 

*cizme – 

2. Înlocuieşte cuvintele subliniate  

cu altele cu acelaşi înţeles: 
    Iepurele se afundă în inima 

pădurii. 

 Nu am nevoie de mușterii ca voi. 

Ogarul era îmbrăcat cu șubă groasă. 

 Iepurele și ogarul mergeau la târg. 

3. Alcătuiește propoziții din 

expresiile: ,,turna cu găleata”, 

zăbun, ,,dârdâia de frig”, ,,inima 

codrului”, ,,doi galbeni”. 

4. Desenează momentul din  

poveste care ți-a plăcut cel  mai 

mult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cadrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișe de  

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a folosi 

cuvintele 

noi în 

enunțuri 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

răspunde la 

întrebări în 

legătură cu 

textul. 

Fixarea 

cunoştinţelor 
 

Efectuăm exerciţiile din Edpuzzle 

realizat după textul ,,Ciuboţelele 

ogarului”, de Călin Gruia. 

https://edpuzzle.com/media/5fb90c7

a87ffc3409bfce872 

Conversaţia 

 

Exercițiul 
Manual 

Frontal 

în perechi 

 

Capacitatea 

de a 

povesti 

corect, 

conștient, 

expresiv 

Obținerea 

performanței 

04 

06 

a) Utilizând aplicaţia Chater Pix 

Kids, daţi viaţă personajelor din 

povestea ,,Ciuboţelele ogarului”, de 

Călin Gruia 

Conversația 

Exercitiul 
 

 

Individual 

 

Capacitatea 

de a realiza 

personaje 

vorbitoare 
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Secvențele 

lecției 

 

Ob. 

Op. 

 

Conținutul instructiv educativ 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode și 

procedee 

didactice 

Mijloace 

de 

învățământ 

Mod 

de 

organizare 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

05 

Argumentarea alegerii unui alt titlu 

pentru textul studiat 

Se va audia cântecul ,,Iepuraș, 

coconaș”, iar elevii vor face mișcări 

pe muzică. 

Conversaţia 

Manual 

 

Caiete 

Frontal 
Aprecieri 

verbale 

 

Poze din timpul desfășurării lecției WORD ART  

              

 

   
 

EDPUZZLE 

 
CHATER PIX KIDS 
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Proiect didactic 

Maria Bălteanu, Şcoala  Gimnazială  ,,I. Cantacuzino”, Pașcani 

Clasa: Pregătitoare B 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Unitatea de învățare: Talentatul  Eli 

Subiectul lecției: Calităţile mele 

Tipul lecției: transmitere de noi cunoștințe 

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline integrate 

1. Dezvoltare personală 

2. Comunicare în limba română 

3. Matematică şi Explorarea mediului 

Competențe specifice vizate 

a) DP 

 CS. 2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple 

cu acestea; 

 CS.3.3. Identificarea hobby-urilor,  jocurilor şi activităţilor preferate. 

Competențe integrate (pentru această secvență de lecție) 

b) CLR 

 C.2.3. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje 

scurte. 

c) MEM 

 C.1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31. 

Scopul lecției - Formarea deprinderii de a recunoaşte talentele, calităţile şi hobby-urile unei 

personae. 

Obiective operaționale 

 O1 să–şi identifice propriile hobby-uri, rezolvând sarcinile de lucru date; 

 O2 să prezinte informaţii despre meserii cunoscute; 

 O3 să realizeze corespondenţa între denumirea unor pasiuni ale oamenilor şi obiectele 

folosite de aceştia în desfăşurarea activităţilor lor; 

 O4 să formeze mulţimi cu “tot atâtea elemente” folosind corespondenţa de 1 la 1; 

 O5 să-şi prezinte propria persoană prin menţionarea activităţilor preferate.  

Strategia didactică: inductiv-deductivă 

Metode și procedee didactice: conversația introductivă, conversaţia euristică, explicația, exercițiul, 

jocul didactic, problematizarea, demonstraţia; 

Mijloace didactice: computer, internet, material audio-video, canalul Youube, prezentare PPT, 

aplicația Wordwall. 

Forma de organizare - frontal  

Resurse temporale  - 15 min 

Bibliografie/sitegrafie 

1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, Ministerul Educaţiei 

Naţionale, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013 

2. Adina Grigore, C. Ipate Toma – Ghidul cadrului didactic, Clasa Pregătitoare – Ed. Ars Libri, 

Argeș, 2015. 
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3. Auxiliar „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare” – Editura Edu; 

4. https://wordwall.net/ro/resource/3640000/cu-ce-lucreaz%c4%83-obiecte-folosite-%c3%aen-

diverse-meserii 

5. Cu ce lucrează?, Aplicația Wordwall. 

6. https://www.youtube.com/watch?v=FYkrv3LP03Q&ab_channel=CitescPovesti 

Descrierea secvențelor proiectate 

Momentele 

lecției 

CS 

OB.    

OP. 

Conținuturile învățării 

Strategii didactice 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1.  

Captarea 

atenției 

CS.3.3 

O.2 

Lucrăm pe platforma Google Meet Partajez ecranul şi 

proiectez filmarea; opresc atunci când elevii sunt 

invitaţi să răspundă la întrebări şi să verbalizeze 

acţiunile lor. 

Vom continua printr-un joculeţ:  

„Cu ce lucrează?” https://wordwall.net/resource/166 

58844. Va trebui să alegem pentru fiecare meserie 

prezentată obiectele folositoare muncii respective. 

Elevii vor deschide link-ul pe computerele lor şi vor 

juca jocul. Aleg obiectele folosite în fiecare meserie. 

Exemplu: frizer - pieptene, foarfece de tuns, uscător de 

păr.  

Conversația 

introductivă 

Explicația 

Jocul 

didactic 

Laptop, 

PPT-ul, 

Aplicați 

Wordwall 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

2. 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Se va face legătura între meserii şi priceperea 

oamenilor într-o activitate,talente, hobby-uri. 

Se va anunţa tema: „Calităţile mele” și se vor prezenta 

obiectivele pe înţelesul copiilor.  

În lecţia de astăzi:  

- vom spune fiecare ce ne place să facem în timpul 

liber;  

- vom prezenta informaţii despre meserii cunoscute; 

- vom descoperi care sunt obiectele folosite de oamenii 

talentaţi; 

- vom lucra cu mulţimi „cu tot atâtea elemente”; 

- ne vom prezenta hobby-urile, talentele, pasiunile; 

vom asculta o poveste frumoasă despre un şoricel care a 

plecat într-o călătorie; 

Explicaţia 
Laptop,  

PPT-ul 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

3. 

Dirijarea 

învățării 

CS.2.3 

O2 

 

CS3.3 

O3 

 

O5 

 

 

 

CS.1.2. 

O.4 

Propun spre rezolvare o sarcină de lucru ce presupune 

completarea unor propoziţii cu cuvinte, ajutându-se de 

imagini prezentate. 

Exemplu: “Sorin desenează foarte frumos şi îşi doreşte 

să devină….(pictor)”.  

Propun un exerciţiu ce are ca sarcină de lucru 

corespondenţa între denumirea unui hobby şi imaginea 

sugestivă. 

Exercițiul 
Demonstrația 

Laptop, 

PPT-ul 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

„Alege ce ţi se potriveşte!” – invit elevii să aleagă 

variat care li se potriveşte. Îşi vor prezenta opţiunile 

privind activitatea preferată în timpul liber, activitatea 

preferată. 

Exemplu: Activitatea preferată cu prietenii: fotbal, 

jocuri pe computer/telefon/tabletă, jucării, plimbare în 

parc. 

Conversația 

euristică 

Laptopul. 

PPT-ul 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

- Exerciţiu de formarea a unor mulţimi cu tot atâtea 

elemente, pe baza corespondenţei 1 la 1: Propun 

elevilor să completeze nişte mulţimi cu tot atâtea 

elemente câte au şi mulţimile iniţiale (corespondenţa 

persoană-obiect folosit în pasiunile sale). 

- Exemplu: se dă o mulţime de 3 biciclete, iar elevii 

trebuie să formeze o mulţime cu 3 biciclişti. 

- Explic elevilor noţiunile de: 

Conversația 

euristică 

Laptopul. 

PPT-ul 

frontal/ 

individual 

(asincron) 
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Momentele 

lecției 

CS 

OB.    

OP. 

Conținuturile învățării 

Strategii didactice 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

 

CS.2.3 

O2 

 

CS3.3 

O3 

 

O5 

 

 

 

CS.1.2. 

O.4 

 Talent – calitate a unui om, dar cu care te naşti; 

 Hobby – pasiune, activitate simplă care îţi face 

plăcere; petrecere frumoasă a timpului liber 

„Cutia cu talente”: voi prezenta o cutie care conţine mai 

multe talente. Sarcina de lucru: elevii vor alege din 

cutie un talent(sau mai multe), vor motiva alegerea 

făcută şi vor explica tuturor ce vor face cu el în viaţă 

 Dacă nu găsesc în cutie talentul pe care şi-l doresc, 

pot propune unul pe care să-l adăugăm în cutie. 

 În final vor numi un coleg/colegă din clasă despre 

care ei cred că ar alege acelaşi talent. 

 Concluzionez: Ce am învăţat azi? 

o Suntem fericiţi şi ne simţim bine atunci când ne 

petrecem în mod plăcut timpul liber. 

o Avem hobby-uri, adică ne place să desfăşurăm 

activităţile preferate alături deprieteni, familie, colegi. 

o Fiecare persoană este pricepută la ceva, este utilă, 

folositoare. 

o Orice om are un talent, este bun la un anumit lucru, 

într-un anumit domeniu 

Exercițiul 
Demonstrația 

Conversația 

euristică 

Laptopul. 

PPT-ul 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

Este bine să încercăm să desfăşurăm diverse activităţi, 

ca să ne descoperim talentele. 

- Propun să asculte o poveste despre un şoricel care a 

plecat într-o călătorie(va fi citit doar începutul 

poveştii). 

Toţi avem un talent! de Brigitte Weninger, Eve Tharlet 

- „La revedere! spune Sim, după ce-şi îmbrăţişează 

toată familia. 

- O să-ţi ducem lipsa! Spun suspinând fraţii şi surorile 

lui. 

- Nu fiţi trişti! Mă voi întoarce să vă văd! Promit asta! 

Dar… m-am făcut mare! Acum este vremea să plec să 

descopăr lumea! 

Mama şoricioaică îl aprobă şi-i spune: 

- Mergi, Sim! Mergi, fiule, până la capătul visurilor 

tale…şi nu uita niciodată că eşti unic! Vei vedea că îţi 

vei face prieteni 

adevăraţi la fel de unici ca tine. Astfel, plin de 

încredere, Sim face primii paşi în lume. Adeseori se 

împiedică sau cade, dar nu se opreşte din drum. 

Asta se întâmplă când mergi pe un drum necunoscut! îşi 

spune şoricelul. Dar trebuie să fiu are, să nu renunţ! 

Astfel, plin de încredere, Sim face primii paşi în lume. 

Adeseori se împiedică sau cade, dar nu se opreşte din 

drum. 

Exercițiul 
Demonstrația 

Conversația 

euristică 

Laptopul. 

PPT-ul 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

 

Activitate asincron propusă: 

Propun elevilor 2 activităţi: 

1. Dacă vreţi să aflaţi peripeţiile prin care a trecut 

şoricelul Sim, vă invit să ascultaţi în întregime 

povestea, urmărind link-ul de mai jos: 
https://www.youtube.com/watch?v=FYkrv3LP03Q&ab 

_channel=CitescPovesti 

2. Gândiţi-vă la pasiunile, hobby-urile, talentele voastre 

şi completaţi prin cuvinte sau desene enunţul:  

▪ Mă pricep foarte bine să ……..….şi nu m-aş descurca 

deloc să 
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Demers didactic adaptat contextului digitalizării  

Anamaria Horga, Georgiana-Evelina Iacobeț, Ana-Maria Rotaru, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, 

Iași  

 

A) Argument introductiv 

Motto:   „Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă” (  A. Macedon)

Clasa: pregătitoare  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Tipul de curriculum: Nucleu 

Unitatea de învățare: „Ora poveștilor” 

Subiectul: Recapitularea sunetelor și literelor învățate: a, A, m, M, i, I, n, N, u, U, o, O 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice, Matematică și explorarea mediului 

Tipul lecției: Recapitulare și sistematizare 

Denumirea activității: Magia literelor 

Scopul: Dezvoltarea capacității de a utiliza sunetele și literele învățate în contexte diferite de 

comunicare. 

Competențe specifice: 

a) Comunicare în limba română: 

1.4.  Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.5.  Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

1.4. Identificarea sunetului inițial și/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelo şi a cuvintelor din 

propoziții rostite clar și rar; 

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate; 

b) Matematică și explorarea mediului: 

1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10/ *în concentrul 0-31; 

c) Arte vizuale și abilități practice: 

2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct;  

Competențe derivate 

 C1. - identificarea sunete studiate, având ca punct de sprijin imagini  sugestive;  

 C2. - despărțirea cuvintelor date în silabe, precizând numărul acestora; 

 C3. - precizarea poziției sunetelor învățate în cuvintele enumerate;   

 C4. - obținerea de cuvinte prin reașezarea literelor propuse; 

 C5. - formularea de enunțuri, ordonând cuvintele scrise aleatoriu;  

 C6. - realizarea unui puzzle, pe baza informațiilor primite; 

Strategia didactică (activ – participativă) 

a) Resurse procedurale: conversația euristică, jocul didactic, exercițiul, explicația, învățarea 

prin descoperire, problematizarea, metoda fonetică analitico - sintetică, co - evaluarea, 

schimbarea rolului profesor - elev; 

b) Resurse materiale: laptop, imagini, creion grafic, creioane colorate, marker, jetoane, boxe, 

auxiliar didactic, scrisoare, bilețele, Power-Point, jocuri Wordwall, JamBoard, Jigsaw 

planet; 

c) Resurse bibliografice: 

1. https://wordwall.net/resource/6510109/formeaza-propozitii-ordonand-cuvintele 

2. https://wordwall.net/resource/6509504/repetam-sa-nu-uitam 

https://wordwall.net/resource/6510109/formeaza-propozitii-ordonand-cuvintele
https://wordwall.net/resource/6509504/repetam-sa-nu-uitam
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3. https://wordwall.net/resource/6507916/literele-m-n-i-u-o 

4. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c2ea75663da 

5. https://wordwall.net/resource/6636567/denume%c8%99te-imaginea-desparte-

cuv%c3%a2ntul-%c3%aen-silabe 

6. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM0RzFTAlTDu_8jpQ3j_O4Xm_P4PNVeA

G_vO01wX-YYUJUaA/viewform 

7. https://learningapps.org/display?v=pgwzfizxn20 

8. Hobjilă, A., (2016) – Limbă și comunicare – perspective didactice. Aplicații pentru 

învățământul primar, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași; 

9. Bărbulescu, G., Ciogalteu, A., Gunea, C., Radu, M., (2017) – Dezvoltare personală, o altfel 

de disciplină, Editura Litera, București; 

a) Resurse temporale - 45 minute (Sincron/Asincron) 

b) Resurse umane - 3 colective de elevi, 3 cadre didactice; 

Forme de organizare a activității: frontală, individuală. 

B) Design–ul activităţii 

Desfășurarea activității 

1. Momentul organizatoric 

 pregătirea materialului didactic și asigurarea unui climat propice pentru desfășurarea în bune 

condiții a lecției;  

 reamintirea regulilor esențiale pentru desfășurarea activității on-line;  

 observarea sistematică a comportamentului elevilor pentru a evalua capacitatea lor de a se 

organiza în vederea debutului unei activități de învățare. 

2. Introducerea în activitate 

 prezentarea  mesajul invitatului special – Spiridușul Cadourilor, ajutorul lui Moș Nicolae; 

 elevii sunt informați că acesta le transmite faptul că, în acest an, a fost cam somnoros și nu a 

reușit să trimită toate cadourile la timp, prin urmare,  rugămintea lui pentru elevii clasei 

pregătitoare este să îl ajute să livreze cadourile; 

 stabilirea sarcinilor: elevii trebuie să rezolve cerința de pe bilețelul fiecărui cadou pentru ca 

acesta să fie livrat.  

3. Comunicarea temei activității și a obiectivelor operaționale 

 în această etapă, elevii află care sunt obiectivele propuse prin activitatea de Comunicare în 

limba română: formularea de propoziții pe baza mai multor criterii, despărțirea în silabe a 

diferitelor cuvinte, reprezentarea grafică a termenilor selectați, citirea 

literelor/silabelor/cuvintelor/ enunțurilor propuse; 

 pentru o participare activă, elevii sunt informați că, rezolvând corect itemii propuși, îl vor 

ajuta pe Spiridușul Cadourilor să livreze darurile tuturor copiilor. 

4. Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor, a deprinderilor 

 se prezintă elevilor primul cadou, acesta având notat pe etichetă  sarcina   care vizează: 

 a denumi obiectele din imagini; 

 a despărți cuvintele în silabe; 

 a identifica poziția sunetelor învățate în cuvânt. 

 după ce elevii au realizat cu succes cerința, primul cadou se deschide, ei     descoperind ce se 

află în interior și cărui copil i se cuvine darul;  

 primul cadou a fost livrat către destinatar, prin urmare, elevii au o nouă  

 provocare: expedierea  celui de-al doilea cadou; 

 pentru a atinge și acest deziderat, trebuie să rezolve o altă sarcină identificată pe bilețel, 

aceasta presupunând utilizarea Roții magice; 

https://wordwall.net/resource/6507916/literele-m-n-i-u-o
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c2ea75663da
https://wordwall.net/resource/6636567/denume%c8%99te-imaginea-desparte-cuv%c3%a2ntul-%c3%aen-silabe
https://wordwall.net/resource/6636567/denume%c8%99te-imaginea-desparte-cuv%c3%a2ntul-%c3%aen-silabe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM0RzFTAlTDu_8jpQ3j_O4Xm_P4PNVeAG_vO01wX-YYUJUaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM0RzFTAlTDu_8jpQ3j_O4Xm_P4PNVeAG_vO01wX-YYUJUaA/viewform
https://learningapps.org/display?v=pgwzfizxn20
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 școlarii au de rezolvat exerciții diverse prezentate prin intermediul aplicației Word Wall: 

 Desparte în silabe cuvântul „om”; 

 Precizează câte cuvinte are propoziția „Mona nu are oi”; 

 Spune care este prima silabă din cuvântul „Mimia”; 

 Află de câte ori se aude sunetul „a” în cuvântul „mina”; 

 Spune un cuvânt care conține sunetul „o”; 

 Rostește un cuvânt care are patru silabe; 

 Alcătuiește o propoziție formată din trei cuvinte; 

 Dă exemplu de patru cuvinte care conțin sunetul „u”; 

 Spune câte litere are cuvântul „ou”;  

 rezolvând corespunzător toți itemii,  elevii au livrat și cel de-al doilea cadou, iar o nouă 

provocare se ivește, următoarea sarcină pe care trebuie să o îndeplinească constând în 

rezolvarea unui scurt chestionar; 

 acesta a fost realizat tot prin intermediul aplicației Word Wall și cuprinde cinci itemi cu 

alegere multiplă: 

 Câte cuvinte are propoziția „Onu ia oi”? 

 Care este litera care se repetă de cele mai multe ori în cuvântul „mamaia”? 

 Dintre cuvintele „Naomi”, „unim”, „Oana”, „Ion”, care nu are același număr de silabe? 

o Câte cuvinte se pot forma doar cu literele N, I, A? 

o În propoziția „Nu am mure.” câte cuvinte sunt?  

5. Obținerea performanței 

 ajutoarele Spiridușului Cadourilor vor rezolva cu succes fiecare sarcină prezentată; 

 pentru a livra un alt cadou unui copilaș, elevii au de rezolvat o nouă provocare, constând în a 

ordona cuvintele pentru a forma propoziții;  

6. Asigurarea retenției și a transferului 

 se realizează prin intermediul altei sarcini identificate pe bilețelul cadoului; 

 bilețelul presupune   rezolvarea chestionarului postat pe platforma Google Classroom; 

  Chestionarul a fost realizat prin intermediul Formulare Google și cuprinde un număr de 

nouă itemi cu alegere multiplă, fiecărui item fiindu-i asociat un punct, pentru ca,  în final, 

elevii să cumulează 10 puncte; 

7. Activitate asincron/Activități în completare 

 elevii sunt rugați ca la sfârșitul orei să consulte platforma Classroom, pentru a vedea 

surprizele trimise de spiriduș: un puzzle, un exerciţiu de identificare a sunetului iniţial 

corespunzător cuvântului desemnat de imagine şi realizarea corespondenţei cu litera, o fişă 

de lectură ce cuprinde mai multe cuvinte şi propoziţii; 

 exerciţiul de identificare a fost creat prin intermediul aplicaţiei LearningApps, puzzle-ul a 

fost conceput prin intermediul platformei JigSaw Planet, iar fişa de lectură a fost lucrată în 

programul Paint;  

8. Încheierea activității 

 se fac aprecieri generale și individuale privind activitatea elevilor; 

 prin metoda schimbarea rolului profesor – elev, copiii sunt îndrumați să își adreseze 

întrebări referitoare atât la cunoștințele prezentate în cadrul lecției, cât și la trăirile și 

sentimentele avute pe tot parcursul activității; 

 utilizând co-evaluarea, elevii numesc colegii care să le răspundă la întrebări,  acordându-le 

ulterior stimulative verbale („Bravo!”, „Îmi place răspunsul tău!”, „Foarte bine!”, Ai 

dreptate!”). 
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Proiect didactic 

Lorena Bujor, Școala Gimnazială  „Ionel Teodoreanu”, Iași 

Clasa - I A  

Aria curriculară:Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare: Micul meu univers 

Subiectul: Sunetul  „z” și litera „Z” (de tipar și de mână) 

Tipul lecției: predare-învățare 

Scopul:formarea deprinderii de a folosi corect litera „Z” mare de tipar, în exprimarea orală și în cea 

scrisă. 

Competențe specifice 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral rostit cu claritate; 

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj rostit sau scris; 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe și cuvinte din enunțuri rostite clar; 

3.1. Citirea unor silabe, cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână; 

4.1. Scrierea corectă a literelor de mână; 

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, utilizând materiale 

diverse; 

 Matematică și explorarea mediului 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural; 

 Dezvoltare personală 

 2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață; 

 Muzică și mișcare  

 2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm; 

 Obiective operaționale 

 O1 – să citească, în ritm propriu, cursiv, conștient și expresiv un text scurt, la prima vedere; 

 O2 – să identifice literele z și Z în cuvinte  

 O3 – să scrie corect din punct de vedere grafic și ortografic litera Z, în cadrul cuvintelor; 

 O4 – să formuleze răspunsuri corecte la întrebări; 

 O5 – să alcătuiască propoziții după cerințe date; 

 O6 – să alcătuiască propoziții cu sensuri diferite ale cuvintelor; 

 O7 – să  găsească cuvinte cu înțeles asemănător/opus pentru cuvinte date ; 

 Metode și procedee 

 explicația, exercițiul, munca independentă, metoda fonetică analitico-sintetică, 

problematizarea, jocul didactic (Wordwall) 

Mijloace de învățământ 

 manualul, auxiliare, planșa cu liniatura, planșele cu literele “z” și “Z”. 

Material bibliografic 

1. Mariana Norel – Didactica limbii române pentru învățământul primar, Editura Art Grup 

Editorial, 2010; 

2. Dumitru Logel, Elena Popescu – Sinteze de metodică a predării limbii și literaturii române 

în învățământul primar, Editura Carminis, 2016, Pitești; 

3. http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx 
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Prima oră 

Secvențele 

lecției 

Ob. 

op. 
Conținutul și strategia didactică Evaluare 

1. 

Moment 

organizatoric 

1 min 

 
Stabilesc liniștea și ordinea în clasă și solicit elevilor să se 

pregătească pentru ora de Comunicare în limba română  
 

2. 

Verificarea 

temei și a 

cunoștințelor 

anterioare 

5 min 

O2 

 

O1 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În timp ce verific tema cantitativ, elevii vor lucra 

https://wordwall.net/resource/2606521 

Verific tema pentru acasă (oral)   

Solicit elevilor să citească în lanț coloanele de cuvinte din manual și 

textul „Primăvara”. 

Verific înțelegerea conținutului textului: 

Î:În ce anotimp se desfășoară acțiunea ? 

R: ................ de primăvară. 

Î:Care sunt schimbările ce apar în natură ? 

R:................... soarele zâmbește pe cer, omătul se topește, zilele sunt 

mai lungi, natura îmbracă o haină nouă. 

Î:Ce fac albinele? 

R:...................zboară printre flori. 

Î:Ce fac păsările? 

R:................... cântă. 

Î:Ce fac oamenii? 

R:.................... tata sapă, mama și Lizuca fac curățenie și Eliza 

plantează zambile. 

Î:Ce anotimp a sosit? 

R:...................primăvara. 

Citirea creatoare și selectivă a lecției:  
- Citește, din coloanele de cuvinte, cuvintele nume de personae. 

- Citește propoziția care arată ce anotimp a sosit. 

- Citește propozițiile care arată ce fac copiii și adulții. 

- Citește a doua propoziție din primul alineat și înlocuiește  

cuvântul “omătul” cu altul care să aibă același înțeles. 

Exerciții de vocabular 

- Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele - zăpadă, 

zâmbet, zumzet, a zbura. 

- Găsește cuvinte cu sens opus pentru cuvintele: ziua, zgomot, a 

zice. 

Alegeți trei bețișoare 

Să-l construiți pe Z mare  

Două orizontale așezați 

Cu unul oblic le legați 

Activitatea 

independentă este 

apreciată prin 

calificative scrise pe 

caiete. 

 

 

 

 

 

Apreciez prin 

calificative orale 

răspunsurile elevilor. 

 

3. 

Captarea 

atenției 

2 min 

O7 

Îi anunț că vom învăța litera „Z” mare de tipar.   

Amintim situațiile în care folosim în scriere literele mari de tipar 

(nume de persoane, localități, țări, planete, ape, titluri de cărți ...)     
 

4. 

Anunțarea 

temei lecției 

și a 

obiectivelor 

O4 

Intuim imaginea din manual și coordonez elevii cu întrebări să 

formuleze răspunsuri corecte. 

Solicit elevilor să citească o data în gând lecția din manual. 
 

5. 

Dirijarea 

învățării 

15 min 

O2 

O3 

Prin întrebări verific înțelegerea conținutului lecției: 

Î:A cui zi este astăzi ? 

Î:Cum sărbătoresc copiii ziua mamei ? 

Citirea model a lecției de către învățător. 

Solicit elevilor să citească “în lanț” lecția de două ori. 

Elevii intuiesc litera” Z” mare de mână pe liniatura manualului și 

urmaresc scrierea corectă pe https://youtu.be/2Xv7id4EPQ4 

Precizează elementele componente ale literei „Z” mare de mână. 

Scriu model pe tablă litera nouă, explicând modul de scriere. 

Elevii simulează scrierea literei în aer, cu stiloul închis în palmă și pe 

bancă.  

Apreciez prin 

calificative scrise în 

caiete primii cinci 

elevi care realizează 

corect sarcina de 

lucru. 
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Secvențele 

lecției 

Ob. 

op. 
Conținutul și strategia didactică Evaluare 

Toți elevii fac exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii pe 

muzică: https://youtu.be/RY-_bjYr-R4 

6. 

Obținerea 

performanței 

8 min 

3 min 

O6 

O5 

Trei elevi vor scrie litera la tablă. 

Amintim poziția corectă la scris. 

Elevii scriu câte trei rânduri cu litera nouă în caiet. 

Se explică modul de realizare a legăturii de la „Z” mare de mână la 

celelalte litere. 

Scrierea unei propoziții în care toate cuvintele încep cu sunetul z.  

Ex. Zâna zări în zare un zmeu. 

Zână zăpăcită zâmbește zugravilor zgomotoși. 

Zece zebre-s zgribulite-n zăvoi. 

Elevii care au dificultăți de învățare vor alcătui propoziții cu ajutorul 

cuvintelor „Zoica” și „zorele”. 

Apreciez prin 

calificative scrise în 

caiete primii cinci 

elevi care realizează 

corect sarcina de 

lucru. 

 

7. 

Încheierea 

activității 

1 min 

O7 

Solicit elevilor să dea exemple de două propoziții în care cuvântul 

„zebră” are sensuri diferite ( se vor ajuta de imagini). 

Tema pentru acasă:  

Caiet special-litera „Z” mare de mână 

Aprecieri /recomandări 

 

 

 
http://lumealuiscolarel.blogspot.com/2018/06/fise-de-lucru-literele-z-si-z.html 
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Proiect didactic 

Ramona Lupei, Școala Gimnazială Gâștești 

 

Clasa:  I 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina - Dezvoltare personală 

Unitatea de învăţare: Dezvoltare emoțională și socială 

Subiectul:  „Frica” 

Competențe generale: 

1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii  pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi 

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context școlar 

Competențe specifice: 

1.1.  Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate 

2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 

Competențe derivate: 

 prezentarea unei experiențe personale în care au experimentat frica de ceva; 

 selectarea / descrierea unor imagini cu personaje care exprimă emoții diferite; 

 desenarea unor factori  care le determină frica; 

 cooperarea în vederea găsirii de soluții sau răspunsuri; 

 prezentarea în fața clasei a rezultatelor activității. 

Strategii de învăţare: 

Metode şi procedee: conversația, explicația,  observarea dirijată,  dezbaterea, jocul didactic, 

problematizarea, jocul de rol, „Creioanele la mijloc”, „Cutia cu surprize” 

Mijloace şi materiale didactice: coli de hârtie, carioci, fişe de lucru, imagini cu personaje, jetoane, 

filme .ppt 

Moduri de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Evaluare: observaţia, interevaluarea, autoevaluarea, aprecierea verbală 

Resurse de timp:  40 min; 

Resurse umane: 28 elevi; 

Dirijarea învățării 

Le voi cere elevilor să își reamintească subiectul lecției de ora trecută ( „Curajul”). Le prezint 

elevilor pe o planșă mai multe imagini cu animale și păsări pe care le vor recunoaște. Solicit 

elevilor recunoască din ce lecturi  fac parte, animalele prezentate și le enumeră. Copiii vor găsi cel 

mai curajos și cel mai fricos animal din imagini (Leul, iepurele ) și să argumenteze alegerea făcută. 

Realizarea sensului 

Vom intona împreună cântecul „Iepurașul Țup” și vom porni o discuție: 

https://youtu.be/hAIzLyD3Sog?t=5 

 Despre ce animal este vorba în cântecel? 

 Ce știți despre iepuraș, ce fel de animal este el? 

 Unde trăiește el? 

 Știti cum se numește animalul care se teme de umbra lui? 
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 Anunț elevii că vom studia  o nouă lecție în care vor afla mai multe despre „Frică”, ce o 

determină, cum o putem depăși. Se analizează imaginile din caietul auxiliar – în care un copil este 

foarte speriat sub mâna ridicată și expresia agresivă a unui adult. Elevii sunt solicitați să își 

imagineze situația, motivele, ce simte copilul, de ce s-a ajuns la o astfel de situație. 

 Ce credeți că simte copilul ? 

 Voi v-ați simți la fel ? 

 De ce credeți că adultul a procedat astfel? 

 Vouă de ce / cine vă este frică?(câini, întuneric, spații închise, șerpi, șoareci, păianjeni,etc. ) 

 Nu trebuie să lăsăm lucruri, persoane sau animale  să ne sperie, frica trebuie învinsă. 

 Cum credeți că putem face asta?Argumentați. 

 Dați exemple de personaje din poveștile cunoscute cărora le era teamă de ceva. 

Joc „Trăistuța fermecată” 

 Împărțiți în 4 grupe, copiii aleg un reprezentant care să extragă o „surpriză” din trăistuță. Copiii 

aleg dintr-o trăistuță câte un jeton, se consultă cu colegii din grupă, vin în fața clasei și spun de cine 

îi era teamă personajului respectiv. Motivează răspunsul și lipesc jetonul pe tablă. 

 Albei ca Zăpada îi era frică de mama vitregă. 

Purcelușilor le era teamă  de lupul cel rău. 

 Iezișorilor le era teamă de lupul cel fioros. 

 Pisicii îi era teamă de cățel. 

Joc: Ghicim și colorăm! – Elevii primesc câte o fișă cu câteva imagini 

Le voi citi elevilor un fragment din 2 lecturi: 

„Leul și șoarecele” – de Lev Tolstoi, http://vacantanon-stop.over-blog.com/article-31873658.html 

„Fricosul” – Emil Gârleanu  http://e-povesti.ro/povesti/fricosul/. 

 Copiii ghicesc personajele „fricoase”, le identifică și le colorează. Ulterior descriu situația în 

care personajele respective au trăit sentimentul de teamă. 

 „Şi cum mergea pe marginea unei vâlcele, .... se opri o clipă să se odihnească. Atunci, de la 

spate, se ridică, albă şi ea, ca de gheaţă, luna. Stelele păliră; pădurea, copacii, tufele îşi dezbrăcară 

deodată umbra. Iar ..... împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o arătare cu două 

coarne grozave. După clipa de spaimă,  se destinse ca o coardă şi o zbughi la goană, se prăvăli în 

vale, veni de-a dura ca un bulgăre, se sculă şi iar se rostogoli, până jos; apoi o luă de-a dreptul tăind 

câmpul. Se opri tocmai în stuhăria iazului. Acolo, de-abia suflând, se ghemui cu ochii închişi... să 

nu-şi mai vază... umbra! ” 

„Mărețul rege se trezi. Îl înșfăcă pe..... între labe și strigă: 

 -  Ei, să fie! Cum îndrăznești să mă trezești? Te voi mânca! 

Bietul .... tremura de frică și plângea ca să-și scape viața. 

 -  O, mărite leu, a fost un accident! N-am avut intenția să te jignesc! Te rog, lasă-mă să plec! 

Poate și eu te voi ajuta într-o bună zi! 

 -  Ha-ha-ha..., spuse leul râzând.” 

Reflecție 

„Creionul jos!” 

 Le voi  cere elevilor să deseneze pe spațiul destinat acestui lucru, pe caietul auxiliar – diverse 

lucruri de care le este frică. Cănd li se va spune :  „Creionul jos!” se vor opri din desenat. Vor 

prezenta desenele în fața clasei și vor argumenta alegerile făcute. 

Lecția se finalizează cu concluziile învățătorului și cu intonarea cântecului ”Nu mi-e frică de Bau- 

Bau!”  https://www.youtube.com/watch?v=a6-abg1peVE 
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Anexa 1 

Fricosul, autor Emil Gârleanu 

 Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din poveşti: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă. 

Şi-n cuprinsul larg, uriaşul policandru al cerului îşi aprinde, una câte una, luminile, ca într-o 

nemăsurată sală de dans. Vieţuitoarele pustietăţii sunt îmbătate de farmecul acesta: paserile zbor ca 

ziua; lupul poposeşte pe labe, în hăţişuri, şi priveşte nemişcat; vulpea stă lângă vizuină şi nu se-

ndură să meargă la vânat; veveriţa pleacă creangă lângă creangă, şi hoinăreşte, ca o deşucheată, 

pădurea-ntreagă. Iar iepurele a zbughit-o la jucat. încet, ascultând, ispitind, a ieşit tiptil-tiptil din 

curătură, şi când a ajuns la margine, şi-a văzut întinderea lucie de zăpadă, a-nceput să sară de 

bucurie: 

 „Poate mai întâlnesc un prieten", îşi zise iepuraşul 

Şi gândul îi răspunse: 

 „Poate mai întâlneşti un prieten"... 

Şi iar ţupai-ţupai, iepurele sare vesel: 

 „Poate dau şi peste o prietenă". 

Şi gândul: 

 „Poate dai şi peste o prietenă". 

Şi mergând aşa, iepuraşul cu gândul îşi vorbesc: 

 „Ce lumină, şi totuşi luna încă nu a răsărit". 

 ... „Şi totuşi luna încă nu a răsărit". 

 „Dar o să răsară". 

 ...„O să răsară". 

 Şi cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepuraşul se opri o clipă să se odihnească. Atunci, de 

la spate, se ridică, albă şi ea, ca de gheaţă, luna. Stelele păliră; pădurea, copacii, tufele îşi 

dezbrăcară deodată umbra. Iar iepuraşul împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o 

arătare cu două coarne grozave. După clipa de spaimă, iepuraşul se destinse ca o coardă şi o zbughi 

la goană, se prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre, se sculă şi iar se rostogoli, până jos; apoi o 

luă de-a dreptul tăind câmpul. Se opri tocmai în stuhăria iazului. Acolo, de-abia suflând, se ghemui 

cu ochii închişi... să nu-şi mai vază... umbra! 

 

Anexa 2 

Leul și șoarecele, autor Lev Tolstoi 

 A fost odată ca niciodată un leu care dormea sub un copac, timp în care un șoarece se urcă pe el. 

Mărețul rege se trezi. Îl înșfăcă pe șoarece între labe și strigă: 

 -  Ei, să fie! Cum îndrăznești să mă trezești? Te voi mânca! 

Bietul șoricel tremura de frică și plângea ca să-și scape viața. 

 -  O, mărite leu, a fost un accident! N-am avut intenția să te jignesc! Te rog, lasă-mă să plec! 

Poate și eu te voi ajuta într-o bună zi! 

 -  Ha-ha-ha..., spuse leul râzând. Ce poate face un șoricel micuț ca tine? Te voi ierta, totuși. Ești 

liber. 

Șoarecele se bucură tare mult. Îi mulțumi leului și o luă la sănătoasa. 

 Într-o zi, leul căzu în capcana unui vânător. Încercă din greu să scape, dar nu reuși. Leul scoase 

atunci un răget înfiorător, cerând ajutorul. Șoricelul îi auzi răgetul și știu că leul era în pericol. 

 Șoarecele se repezi să-l ajute pe leu. Cu dinții săi ascuțiți mușcă fiecare funie a cursei până când 

o rupse în bucăți. Leul îi fu atunci foarte recunoscător șoricelului pentru că i-a salvat viața. 

Și cei mici se pot dovedi mari prieteni la necaz! 
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Lecția în format digital  - Proiect didactic 

Liliana Creangă, Școala Primară „Vasile Conta”, Iași 

 

Clasa: a II-a  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitate tematică:  „Învățăm să ne comportăm!” 

Tema: Textul narativ - Cămila și girafa, după Bucur Milescu 

Tipul lecţiei: predare-învățare 

Forma de organizare: on-line 

Scopul lecției: Formarea deprinderilor de citire corectă, conștientă și expresivă și consolidarea 

abilităților de comunicare 

Competențe specifice 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat 

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

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare. 

Obiective operaționale 

O1- să citească textul corect și conștient;  

O2- să alcătuiască enunțuri simple și dezvoltate folosind cuvintele noi din text;  

O3- să răspundă corect, în propoziții logice la întrebările legate de textul narativ prezentat; 

O4-să completeze corect Harta textului 

O5-să găsească variantele corecte la cerințele din Chestionar și de la jocul Rearanjează;  

Resurse 

Procedurale: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic  

Materiale: dispozitive digitale, platforme online Zoom, Google Classroom, manual digital, 

prezentare PowerPoint, youtube, aplicația Wardwal 

Temporale - 45 minute 

Umane  - 32 elevi 

Forme de organizare - activitate individuală, frontală 

Bibliografie 

1. Vasile Molan - ,,Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și literatura 

română din învățământul primar”, Editura MINIPED, 2016 

2. Marin Manolescu, „Curriculum pentru învățământul primar și preșcolar. Teorie și practică”, 

E.D.P., Bucureşti 2004; 

3. www.didactic.ro 
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Scenariul didactic 

Secvenţele 

lecției 

Ob 

op. 
Conţinutul instructiv-educativ 

Strategii didactice 

Evaluare Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Moduri de 

organizare 

Organizarea 

clasei  

(2 ꞌ) 

 
Conectarea elevilor și a profesorului pe 

platforma Zoom 
conversaţia 

Platforma 

Zoom 
frontal 

capacitatea 

de 

organizare 

Captarea 

atenției 

(5 ꞌ) 

O3 

Se completează un rebus (Anexa1), în 

care se descoperă pe verticală cuvântul 

„PRIETEN”. Se va da share la tabla 

online, iar elevii vor completa, pe rând,  

rebusul. 

 

conversaţia 

 

tabla on-line 

 

fisa rebus 

individual 

capacitatea 

de 

receptare a 

mesajului 

Anunțarea 

subiectului 

lecției si a 

obiectivelor 

(2ꞌ) 

 

Se anunță titlul lecției: „Cămila și girafa”, 

după Bucur Milescu și se scrie la tablă. 

conversația 

explicaţia 

 

tabla on-line 

 

 

frontal 

capacitatea 

de a 

răspunde 

cerințelor 

Desfășurarea 

activității 

( 25 ꞌ) 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

O4 

Trezirea interesului elevilor pentru citirea 

textului se realizează prin prezentarea 

unui power point cu imagini și informații 

despre  animale care trăiesc în savană. Se 

va proiecta/share-ui – ppt. 

Urmează citirea textului de către elevi. Se 

menționează, oral, titlul textului, autorul, 

numărul de fragmente, alineate. 

Verificarea citirii conștiente a elevilor se 

realizează prin intermediul unui 

chestionar realizat prin aplicația 

wordwall, care conține întrebări cu 

răpunsuri multiple.    

Se realizează citirea model. 

Se exersează actul citirii. 

Se explică cuvintele și expresiile. Se 

alcătuiesc enunțuri orale cu acestea. 

https://wordwall.net/play/12342/086/933 
Se completează fișa cu Harta textului. 

conversația 

 

 

 

explicația 

 

exercițiul 

 

power point 

 

 

 

 

aplicația 

wordwall 

 

 

 

fișa cu 

Harta 

textului 

 

frontal 

 

 

 

individual 

 

capacitatea 

de a 

recepta 

mesajul 

transmis 

 

 

capacitatea 

de a 

răspunde 

cerințelor 

Obținerea 

performanței 

(6 ꞌ) 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

(3 ꞌ) 

 

O1 

Profesorul solicită elevilor să rearanjeze 

cuvintele proverbelor din jocul 

Rearanjează, realizat prin aplicația 

Wordwall, pentru a descoperi proverbul 

potrivit acestei  

întâmplări.https://wordwall.net/play/1233

3/999/553 

Vor audia cântecul: „Cântec despre 

animale”. 

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

6R5BFvs 

explicația 

 

exercițiul 

 

jocul 

didactic 

aplicația 

wordwall 

 

Youtube 

individual 

 

 

frontal 

 

capacitatea 

de a 

rezolva 

cerințele 

date 

 

 

Aprecieri 

Tema pentru 

acasǎ (2 ꞌ) 

O1 

O2 

O3 

Se explică tema pentru acasă. Se dă share 

platformei Google Classroom, unde este 

postată tema. Se dau indicații. Se fac 

aprecieri la nivelul întregii clase și 

individual. 

explicația 

 

 

Platforma 

Google 

Classroom 

frontal 

 

individual 

capacitatea 

de a 

recepta 

mesajul 
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Anexa 1  

1. Nea, omăt sau .............   2. Personaj care nu știa nimic.   3. Stăpâna zăpezii ........    4. Brăduțul 

voia să trăiască printre......  5. Iarna pe..........(poezia scrisă de G. Coșbuc)  6.Văzduh, atmosferă sau 

.......   7. Cad fulgi din cer. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2                                                Harta textului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar – Întrebări cu variante multiple de răspuns 

  

Jocul  Rearanjează – proverbe despre prietenie 

  

 

     A   

1   Z A P A D A 

2 H A B A R N A M 

3  C R A I A S A 

4   S T E L E 

5  U L I T A 

6   C C E R 

7   N I N G E 

     B  

HARTA TEXTULUI 

Evenimente 

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

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

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

Personajele 

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

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

         Titlul 

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

...... 

       Autorul 

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

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

.... 

Număr de 

fragmente:........... 

Număr de 

alineate:...............

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

Locul......................

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

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

Timpul:..................
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Proiect didactic - Consolidarea numerelor naturale în concentrul 0-10 000 

Sabina-Cosmina Chioarță, Școala Gimnazială Horlești 

 

Aria curriculară: Matematică și Științe ale Naturii 

Disciplina: Matematică  

Unitatea de învățare: Numerele naturale cuprinse între 0-10 000 

Subiectul: Consolidare numerele naturale în concentrul 0-10 000 

Tipul activității: consolidare 

Scopul activității: consolidarea deprinderilor de calcul mintal și în scris cu numere naturale în 

concentrul 0 - 10 000;  

Obiective operaționale: 

 O1: să utilizeze corect terminologia și simbolurile matematice; 

 O2: să scrie corect cu cifre și litere numerele date; 

 O3: să ordoneze crescător/descrescător numerele date; 

 O4: să rotunjească corect numerele date la zeci, sute și mii; 

 O5: să efectueze corect operațiile de adunare și/sau scădere. 

Strategii didactice: 

a. Metode, procedee, tehnici: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul, 

jocul. 

b. Mijloace de învățământ: laptop/calculator/tabletă, joc interactiv, Prezentare Power Point 

aplicație Vrei să fii milionar?, instrumente de scris, caiete. 

c. Forme de organizare: individual, frontal. 

d. Resurse temporale: 45 min 

Bibliografie:  

1. Programa școlară pentru disciplina Matematică și Explorarea mediului, clasele a III-a – a 

IV-a. (2014). București; 

2. Grigore, Adina. Anghel, Augustina. Negrițoiu, Claudia. Matematică pentru clasa a III-a – 

caiet de lucru. (2015). Editura Ars Libri. Argeș 

3. Călugărița, Angelica. Exerciții și probleme de matematică pentru elevii claselor I-IV. Ediția 

a treia revăzută și adăugită. Editura Universal Pan. București 

Demersul instructiv-educativ 

Secvențele 

activității 

Ob. 

op. 
Conținutul instructiv-educativ 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode, 

procedee, 

tehnici 

Mijloace 

de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Momentul 

organizatoric 
 

Se asigură condițiile necesare 

desfășurării activității: se 

pregătesc materialele didactice, 

se pregătesc caietele și 

instrumentele de scris.  

Conversația 

Observația 
 Frontală  

Captarea 

atenției 
O1 

Captarea atenției se realizează 

cu ajutorul unui joc interactiv 

care conține cinci întrebări. 

(Anexa 1) 

Observația 

Conversația 

Explicația 

 

 

Frontal 

Individual 

Se evaluează 

capacitatea 

elevilor de a 

oferi 

răspunsuri. 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Elevii sunt anunțați că vor 

consolida numerele naturale în 

concentrul 0 – 10 000.   

Conversația  Frontal  
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Secvențele 

activității 

Ob. 

op. 
Conținutul instructiv-educativ 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode, 

procedee, 

tehnici 

Mijloace 

de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Dirijarea 

consolidării 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

O5 

Se solicită elevilor să își 

pregătească caietele și 

instrumentele de scris deoarece 

vor desfășura un concurs.  

Se prezintă elevilor regulile 

jocului Vrei să fii milionar? 

afișat pe ecranele copiilor: 

aceștia vor nota fiecare 

întrebare pe caiete, apoi scrie 

răspunsul corect, efectuând 

calculele necesare, unde este 

cazul.  

Va răspunde la întrebare elevul 

care a ridicat mâna și a așteptat 

să fie numit. Dacă un elev nu 

va reuși să răspundă corect la 

întrebare, va avea două 

posibilități: ”Apelează un 

prieten” sau ”50-50” (unde se 

indică două răspunsuri, dintre 

care cel corect și unul la 

alegere). 

 

1. Numărul cinci mii trei sute 

șaptezeci și unu se scrie cu 

cifre … 

2. Numărul 2497 se scrie cu 

litere … 

3. Ordonează numerele 3165, 

7185, 3648, 5721 crescător. 

4. Ordonează descrescător 

numerele: 7820, 7818, 7815, 

7819, 7816. 

 5. Numărul 6821 rotunjit la 

zeci este … 

6. Numărul 8080 rotunjit la 

sute este … 

7. Numărul 2483 rotunjit la mii 

este … 

8. La suma numerelor 1256 și 

3101, adaugă numărul 5520. 

Calculează printr-o singură 

operație numerică. Rezultatul 

este … 

9. Scade numărul 1537 din 

suma numerelor 5431 și 3257. 

Calculează printr-o singură 

operație numerică. Rezultatul 

este … 

 

 

 

Conversația 

 

Jocul 

 

Observația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Observația 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

Observația 

 
Demonstrația 

 

 

 

 

 

Prezentare 

Power Point 

Vrei să fii 

milionar? 

 

Caiete 

 

Instrumente 

de scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

Power Point 

Vrei să fii 

milionar? 

 

Caiete 

 

Instrumente 

de scris 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

individual 

 

Se evaluează 

capacitatea 

elevilor de a 

respecta 

regulile 

jocului. 

 

 

 

 

Se evaluează 

capacitatea 

elevilor de a 

rezolva 

corect 

exercițiile 

propuse. 

 

 

 

Se evaluează 

capacitatea 

elevilor de a 

rezolva 

corect 

exercițiile 

propuse. 

 

Se evaluează 

capacitatea 

elevilor de a 

respecta 

regulile 

jocului 

propus. 

Încheierea 

activității 
 

Se vor face aprecieri verbale 

asupra modului de lucru și se 

notează activitatea elevilor. 

Conversația  Frontal 

Se fac 

aprecieri 

verbale asupra 

modului de 

lucru al 

elevilor. 
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Anexa 1 - Joc interactiv pentru Captarea Atenției disponibil la adresa:   

 https://wordwall.net/resource/5623198/copy-numerele-naturale-0-1000  

 
 

Anexa 2: Prezentare Power Point Vrei să fii milionar? 
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Demers didactic centrat pe competențele cheie 

Cecilia-Elena Zmău, Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași 

 

Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română 

Clasa: a II-a 

Unitatea tematică: În  lumea animalelor 

Subiectul: Textul narativ. Text bilingv-suport: „Ursule brun, ursule brun, tu ce vezi?”, de Bill 

Martin, Eric Carle 

Tipul lecţiei: integrată 

1. Comunicare în limba maternă:  

 intuirea conţinutului din analiza copertei 

 https://www.youtube.com/watch?v=fJMLHRJqIt0 

 citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonației impuse de semnele de 

punctuație, în forme variate (citire cu voce tare, în lanț, selectivă); 

 identificarea informațiilor din textul audiat prin completarea acestora în enunțuri lacunare; 

 formularea corectă a enunțurilor (întrebări/ răspunsuri/ mesajul textului/ opinii personale) în 

legătură cu textul citit. 

2. Comunicare în limbi străine:  

 citirea textului în limba engleză;  

 https://www.youtube.com/watch?v=VMG3Qlw25X8 

 descrierea unui personaj folosind termeni din limba engleză;  

 interpretarea cântecul Animale, de pe Youtube, în limba engleză 

 https://www.youtube.com/watch?v=VnVF2OmpAZ8 

3.  Competențe matematice și compețente de bază în științe și tehnologii:  

 compunerea unor probleme pornind de la textul citit; 

 completarea cadranelor respectând cerințele date;  

 căutarea unor curiozităţi din lumea animalelor 

 https://www.descopera.ro/natura/18671533-curiozitati-despre-animale-care-te-vor-surprinde 

4. Competențe – digitale 

 lectura textul propus, online,  având ca resursă materială tabletele şi siti-ul „Cărţi cu 

scLIPICI” 

 realizarea unor desene (Paint) – Ursul brun; (fig.1-realizata de elev B. D, fig.2-realizată de 

elev A. E) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fJMLHRJqIt0
https://www.youtube.com/watch?v=VMG3Qlw25X8
https://www.youtube.com/watch?v=VnVF2OmpAZ8
https://www.descopera.ro/natura/18671533-curiozitati-despre-animale-care-te-vor-surprinde


 

 

266 

5. A învăța să înveți 

 extragerea informațiilor de detaliu din textul studiat;  

 utilizarea eficientă a informațiilor din textul citit pentru a formula mesajul textului;  

 folosirea mijloacelor didactice moderne pentru a căuta informații, prin folosirea tehnologiei. 

 

6. Competențe sociale și civice:  

 colaborarea în cadrul grupului pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru; 

 respectarea opiniei fiecărui coleg (discuţii în grup referitoare protejarea animalelor pe cale 

de dispariţie). 

 

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

 precizarea  legăturii dintre mediul de viaţă a animalelor şi amenitările/provocările la care 

sunt expuse 

 realizarea unor bilete de informare cu privire la  animalele protejate de lege și distribuirea 

acestora colegilor de la clasele primare. 

 

8. Sensibilizare și exprimare culturală 

 vizionarea unui film despre animalele din diverse zone ale lumii;  

 realizarea unui afiş care să îndemne la protejarea Animale pe cale de dispariţie. 

 

Bibliografie 

 Suport de curs CRED, Modulul I:  

 Un nou Curriculum național pentru învățământul primar şi gimnazial – conceptualizări 

necesare  

 M 1.1. Competențele cheie – repere de adecvare a sistemelor de educație și formare 

europene la societatea cunoașterii 

 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. Clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. (2014). Bucureşti;  

 

Site-uri WEB 

 https://www.youtube.com/watch?v=VMG3Qlw25X8&vl=ro 

 https://www.youtube.com/watch?v=VnVF2OmpAZ8 

 https://www.descopera.ro/natura/18671533-curiozitati-despre-animale-care-te-vor-surprinde 
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Proiect didactic 

  Tereza Evelina Bălhuc 

Clasa: a II-a C 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea de învăţare: Familia-leagănul copilăriei 

Subiectul lecţiei:  Exerciții și probleme cu adunări și scăderi (0-1000); 

Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare; 

Durata: 30 minute(online); 

 

Competențe specifice 

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare 

și/sau grupare ori de câte ori este necesar; 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferență, 

rest, descăzut, scăzător, <, >, =, -, +); 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a ±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000, cu sprijin în obiecte, 

imagini sau reprezentări schematice. 

 

Obiective operaţionale 

1.4.1. – să efectueze corect exerciții de adunare și scădere, oral și în scris, în concentrul 0 -1000; 

1.6.1. – să opereze corect cu noțiunile matematice învățate termeni, sumă, descăzut,  scăzător, 

diferență; 

5.2.1. – să rezolve corect probleme cu una sau două operații; 

5.2.2. – să compună oral probleme, după exercițiile date. 

 

Strategii didactice 

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, 

rezolvare de probleme, munca independentă,; 

 Resurse materiale: laptop, tabletă grafică, culegere; 

 Resurse web: Padlet, Loom, Wardwall, Kahoot; 

 Forme de organizare: frontală, individuală; 

 Modalităţi de evaluare: continuă (formativă); 

 Locul de desfăşurare:online(sincron și asincron). 

 

Bibliografie 

1. M.E.C.T.- „Programa şcolară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, Clasa 

pregătitoare, clasa I şi a II-a”, Bucureşti, 2013; 

2. „Ghid metodic pentru aplicarea programei şcolare şi a manualului de matematică”, Ed. 

Euristica, Iaşi, 2004; 

3. „1000 de exerciții și probleme” – clasa a II-a Editura ARS LIBRI, 2018; 

4. Curs de formare: „Îndreptar digital”. 
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Scenariu didactic 

1.Moment organizatoric:  

 Stabilesc climatul necesar desfăşurării orei,  pregătesc materialele didactice și verific conectarea 

elevilor pe platforma Classroom.- aplicația Meet. 

  

2. Captarea atenţiei: 

Prezint elevilor o imagine realizată cu aplicația Wardwall  - https://wordwall.net/play/7461/091/948 

 

3. Anunțarea temei și a obiectivelor:  

 Le voi spune că în lecția de matematică propusă vom rezolva exerciții de adunare și scădere (0-

1000 cu și fără trecere peste ordin), probleme și compunere de probleme. 

 

4.Dirijarea învățării: 

 Le cer să scrie pe caiete (pe două coloane)  cuvintele descoperite în fulgul de nea, numit 

fulgușorul matematician,  care aparțin operației de adunare și de scădere! 

 Numesc doi elevi să citească cuvintele descoperite și să le arate colegilor(prin camera device-

ului folosit), ceilalți adăugând ceea ce ei nu au scris pe caiete. 

Propun spre rezolvare, din culegere, pagina 43-44, ex.6 și pr.11. 

Modalitatea de lucru va fi frontală: ei vor scrie pe caiete, iar eu pe tableta grafică. 

 

5.Obţinerea performanţei:  

 Le propun elevilor vizionarea unui videoclip realizat cu aplicația Loom. Vor face acest lucru 

singuri, în momentul în care vor rezolva tema pentru acasă. 

https://www.loom.com/share/bb71243cdc5747f4969fc2924b25b365. 

 

6.Obținerea feedbackului 

 Propun elevilor să acceseze aplicația Kahoot unde vor găsi jocuri prin care își pot exersa 

abilitățile de calcul matematic, verificarea termenilor matematici, etc. 

 

8.Evaluarea 

Le cer elevilor să posteze tema rezolvată pe platforma Classroom, în aplicația atașată de mine:  
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Școala de Acasă - Proiect didactic activitate online la disciplina limba română 

Iuliana Penu, Școala Primară „Junior” - UAIC, Iași 

 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: „Prieteni pe viață” 

Conținutul: Personajul literar 

Tipul lecției: Lecţie mixtă 

Scopul lecției: 

 Formarea capacităţii de receptare a mesajului unui text literar narativ 

 Formarea competenței de relaționare cu cei din jur, studiind modele comportamentale din 

textele literare 

Obiective operaționale 

O1. să identifice personajele din textul literar/fragmentul literar dat; 

O2. să evidențieze trăsăturile personajelor așa cum reies din citatele selectate, completând fișa 

de identitate 

O3. să indice modalitatea de caracterizare a personajului 

O4. să caracterizeze personajul principal al lecturii studiate, într-un alt context, familiar lor 

O5. să descrie un coleg de clasă parcurgând planul stabilit 

O6. să utilizeze instrumentele/aplicațiile on line pentru a colabora cu colegii 

O7. să deseneze portretul colegului descris folosind tehnicile învățate la Arte vizuale și abilități 

practic 

Strategie didactică 

a) Metode și procedee: TIC, lucrul cu manualul digital, conversaţia, problematizarea, 

modelarea, exerciţiul, observaţia, învăţarea prin descoperire, Diagrama Venn 

b) Mijloace didactice: tabletă, telefon, laptop, platformă, site-uri educaționale 

c) Forme de activitate: frontală, individuală, în perechi 

Resurse TIC 

 Activitate desfășurată folosind aplicația ZOOM 

 Prezentarea conținutului realizată în Prezi.com 

 Manualul digital de limba și literatura română  

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

a/Limba%20si%20literatura%20romana/Art/Partea%20II/#book/v2-

ch03-p44-45 

 Fișele de lucru realizate în Google Docs, Google Forms 

 Feedback se asigură prin aplicația Mentimeter.com și Chat-ul din 

Zoom 

 Temele pentru acasă se încarcă pe Classroom 

Moment de așteptare: 10 min (Intrarea la ore)   

Trimit copiilor invitația de a ne întâlni pe Zoom, printr-un mesaj pe Flux-

Classroom și le transmit să intre accesând linkul,cu 10 minute înainte. 

Un moment atractiv pentru copii este „10 minute Countdown”, timp în care 

apar pe rând la oră. 

https://www.youtube.com/watch?v=KAHKP313P2I 
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1. Întâlnirea de dimineață –  Adresez o întrebare cu răspuns rapid, trimis online. 

 Pe site-ul www.mentimeter.com se pot crea slide-uri cu întrebări la care se primesc răspunsuri 

în direct. Un exemplu „Ce faceți acasă?”. Copiii primesc un cod (ex. 279182) și răspund. Unul 

dintre modele este „norul de cuvinte”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Deci, din ce răspunsurile lor trag concluzia că nu fac prea multe năzdrăvănii ca Pippi Șosețica, 

personajul principal din lecția studiată.  

2. Verificarea cunoștințelor  

a) Citirea a patru teme în care copiii au avut de realizat rezumatul cărții „Pippi Șosețica”, de 

Astrid Lindgren (copiii au citit întreaga carte) 

b) Completarea unui quizz creat pe baza fragmentului din manualul digital (în Google Forms). 

Discutăm  răspunsurilor primite și evidențiez corectitudinea acestora pe baza unor grafice 

editate implicit de aplicație. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGWmhgEopd_1Y1QPSYdodbt02mFCcxcYtBFM

NphtqWYCzHA/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

 

 

 c) Recunoașterea aventurilor, din cartea recomandată ca lectură suplimentară, care apar și în 

trailerul filmului. Stabilim diferențele dintre scenele descrise în carte și modul lor de realizare în 

film. Recomand vizionarea filmului în week-end. 

https://www.youtube.com/watch?v=FusL3MxfYek 

3. Trecerea la lecția nouă 

 Scrieți pe chat ce părere aveți despre Pippi Șosețica. Constat că elevii nu aprobă 

comportamentul lui Pippi, fiind de părere că exagerează. Le plac situațiile amuzante care apar. 

4. Dirijarea învățării 

 În exprimarea opiniei despre personaj au predominat adjectivele care arată însușirile fizice,  

sufletești, morale ale acestuia. Se anunță titlul „Personajul literar”. Share screen: 

http://www.mentimeter.com/
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https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Art/Partea%20II 

/#book/v2-ch03-p46-47 

       Cu ajutorul informațiilor din manual am structurat conținutul în următoarea prezentare realizată 

în www.Prezi.com . Un site care oferă modalități originale de organizare și de prezentare a lecțiilor. 

În prezentarea de mai jos, „bulinele albastre” se deschid în slide-uri pe care am inserat informațiile 

https://prezi.com/p/edit/gmeen7wfnive/. 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel reactualizăm cunoștințele despre personajul literar și caracterizarea acestuia. 

 

 

 

Realizarea Diagramei Venn   

   (editare în Prezi.com)  

  

 

 

 

Intensificarea retenției  (completarea  

fișei de identitate și a fișei de caracterizare) 

 

 

 



 

 

272 

 Repetăm oral însușirile descoperite, pe  baza fișei de caracterizare. Aceasta se vizualizează, prin 

Sharescreen, din manualul digital.  

5. Obținerea performanței    

 Realizăm un Acrostih pe baza numelui fetiței, PIPPILOTA, (găsim însușiri care încep cu 

literele din numele acesteia). Copiii descriu oral personajul principal al lecturii. 

6. Tema pentru acasă. Încheierea activității 

1. Scrieți un scurt text în care să o prezentați pe Papillota părinților voștri, evidențiind 

trăsăturile acesteia. 

2. Realizați portretul literar al unui coleg. Desenați chipul acestuia.  

 

 

 

 

 

 

 

La final, un menti.com cu întrebarea „Cum vă place școala?”  (sau „Ți-ar plăcea să fii ca Pippi?”). 

Concluzia: Copiilor le place interacțiunea, jocul din școala tradițională. 

Tema trimisă pe platformă 

 

 

 

 

 

 

 

Din temele realizate și trimise pe Classroom: 
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Proiect didactic 

Gabriela Raluca Vărgă - Coneac, Școala Primară „Junior” - UAIC, Iași 

 

Clasa: a II a 

Aria Curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Unitatea de învățare: Învățăm să ne comportăm 

Subiectul: Diferiți, dar împreună  

Forma de realizare: lecție integrată 

Tipul lecției: predare - învățare 

Scopul lecției: dezvoltarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și 

față de ceilalți; 

 

Competențe specifice 

D P: 1.1, 2.2,2.3;  CLR:1.1, 1.5, 2.1, 2.3;  AVAP: 1.3, 2.3, 2.6 

Obiective operaționale 

 O1: să identifice reguli de comportament în cadrul unui grup; 

 O2: să găsească premisele care facilitează cooperarea cu ceilalți în materialele prezentate; 

 O3: să descopere însușirile care evidențiază unicitatea personajelor din povestea audiată sau 

din cotidian; 

 O4: să analizeze mesajul povestirii în scopul identificării unor asemănări și deosebiri între 

grupul de oameni și personajele din poveste; 

 O5: să facă predicții originale cu privire la șirul evenimentelor din povestea audiată; 

 O6: să completeze un rebus, verificând înțelegerea textului; 

 O7: să scrie un mesaj pentru un coleg de clasă respectând regulile de redactare specifice. 

Resurse 

Metode și procedee: conversația,lectura predictivă, exercițiul, explicația, munca  independentă 

Materiale și mijloace: fișe de lucru, tablă interactivă, sistem audio-video, laptop, platforma 

LearningApps, platforma EdPuzzle, platforma Wordwall 

Moduri de organizare: frontal, individual 

Umane: 19 elevi 

Temporale:45 de minute 

Spațiale: sala de clasă, platforma Zoom 

 

Bibliografice 

1. Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a 

II-a, Aprobată prin OM nr  3418/ 19.03.2013- București 2013 

2. Brigitte Weninger, Eve Tharlet - „Toți avem un talent”- Ed. Didactica Publishing House 
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Scenariul didactic 

Etapele 

lecției 

Ob. 

Op. 
Conținut instructiv - educativ 

Strategii didactice 

Evaluare Metode și 

procedee 

Materiale și 

mijloace 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 
 

  Se asigură condițiile necesare desfășurării 

optime a orei de Dezvoltare Personală: 
    

Captarea 

atenției 
O1 

Îi provoc pe elevi să facă câteva exerciții de 

încălzire, ca la ora de educație fizică: 

exerciții pentru brațe, pentru gât și umeri și  

pentru picioare. 

Prezint, în continuare, un scurt video din 

emisiunea „Românii au talent” (un moment 

de gimnastică acrobatică). Va urma o scurtă 

discuție pe baza filmului urmărit din care se 

vor deduce următoarele: 

membrii unei echipe lucrează împreună, se 

ajută unii pe alții, se sincronizează și se 

sprijină, toți sunt diferiți, dar au și puncte 

comune, stăruința, încrederea, respectul 

sunt valori comune ale unui grup funcțional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

exercițiul 

 

 

 
conversația 

material 

video 

tabla 

interactivă 

sistem 

audio-

video 

laptop 

Youtube 

frontal 

capacitatea 
elevilor de 

a 

identifica 

reguli de 

comporta

ment și 

valori 

comune în 

cadrul 

unui grup 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Anunț elevii subiectul lecției, Diferiți, dar 

împreună, și obiectivele pe care le voi 

urmări pe parcursul orei. Se va viziona 

povestea „Toți avem un talent- Diferiți, 

dar împreună” scrisă de Brigitte Weninger 

și Eve Tharlet. 

Conversația 

material 

video 

 

tabla 

interactivă 

  

Dirijarea 

învățării 

O5 

 

 

O3 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

Toți avem un talent   
  În materialul video am inserat câteva 

întrebări prin care îi voi provoca pe copii să 

își spună opinia cu privire la modul în care 

se va derula firul poveștii. Voi urmări 

dirijarea atenției spre identificarea 

însușirilor care arată unicitatea personajelor, 

dar și a comportamentelor care dovedesc 

abilități de relaționare empatică cu ceilalți. 

Verific înțelegerea materialului audiat: 

Rebus 
 În continuare le voi da elevilor o fișă cu un 

rebus. 

 Vor completa cu soluțiile la următoarele 

întrebări: 

Ce cuvânt lipsește din enunțul următor? 

Mama îi spune lui Sim: „Mergi până la 

capătul .... tale” –VISURILOR 

Cine crede că nu se pricepe la nimic? – 

ARICIUL 

Care personaj poate zbura?- CORBUL 

Cine face salturi uimitoare? –BROASCA 

Are mirosul foarte dezvoltat. - CÂRTIȚA 

Este foarte deștept. -ȘORICELUL 

Cele cinci animăluțe au devenit - PRIETENI 

La final voi afișa pe tabla interactivă rebusul 

cu soluțiile completate. 

După ce completează rebusul elevii vor 

descoperi pe verticală cuvântul 

VALOARE.    

Se caută în dicționar sensurile cuvântului 

„Valoare” 

● proprietate a ceea ce este bun, important 

Conversația 

 

 

 

 

Lectura 

predictivă 

 
Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
conversația 

explicația 

lucrul 

individual 
conversația 

 

sistem 

audio-

video 

laptop 

 

platforma 

EdPuzzle 

 

tabla 

interactivă 

sistem 

audio-

video 

 

laptop 

platforma 

LearningA

pps 

tabla 

interactivă 

sistem 

audio-

video 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

individual 

 

capacitatea 
de a face 

predicții 

cu privire 

la 

derularea 

eveniment

elor in 

poveste 
 

capacitatea 
elevilor de 

a 

identifica 

însușiri 

care 
evidențiază 

unicitatea 

personaje-

lor 
 

capacitatea 
elevilor de 

a 

identifica 

comporta

mente 

care 
favorizează 

relațiile 
armonioase 
dintr-un 

grup 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6STKAXi8Fpg&ab_channel=Rom%C3%A2niiautalent
https://edpuzzle.com/media/6027bf04332c3c426ae1e2a8
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Etapele 

lecției 

Ob. 

Op. 
Conținut instructiv - educativ 

Strategii didactice 

Evaluare Metode și 

procedee 

Materiale și 

mijloace 

Forme de 

organizare 

  

● prețios, scump (despre lucruri) 

● însemnătate 

● însușiri ale unor lucruri, fapte, idei 

- Ce este valoros pentru personajele din 

poveste? 

- Ce are valoros fiecare animăluț? Cu ce 

a contribuit fiecare? 

- Ce valori importante atât pentru 

personajele din poveste, cât și pentru 

noi, oamenii, desprindem din povestea 

audiată? 

Joc la tabla interactivă (Wordwall) Unește 

enunțul cu valoarea potrivită 

conversația 

explicația 

lucrul 

individual 
conversația 

laptop 

 

 

platforma 

Wordwall 

Fișă de 

lucru 

frontal 

 

individual 

capacitatea 
elevilor de 

a 

completa 

un rebus 

 

capacitate

a elevilor 

de a 

identifica 

sensul 

cuvântului 

„Valoare” 

Asigurarea 

retenției și 

transferului 

O2 

 

O3 

- Credeți că aceste valori descoperite sunt 

potrivite doar pentru această poveste?Cât 

de importante sunt ele pentru oameni? 

Dar pentru voi și colegii voștri? 

- Plecând de la enunțul: ”Cred că am reușit 

pentru că fiecare dintre noi știe să facă 

un lucru bine anume” voi solicita elevilor 

să exemplifice situații din clasă (școala 

offline, dar și online) prin care să fie 

evidențiată una dintre valorile 

identificate la exercițiul anterior, cât și ce 

calități individuale ale fiecărui 

participant a contribuit la rezolvarea 

problemei. 

CURAJ, AJUTOR, TENACITATE, 

ÎNCREDERE, TALENT 

conversația 

 

 

 

 

frontal 

 
capacitatea 
elevilor de 

a 

identifica 

situații din 

cotidian 

care să 
evidențieze 

una dintre 

valorile 

găsite 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

O7 

   Elevii vor primi o fișă pe care este desenat 

un telefon mobil pe care este scris numele 

unui coleg. Vor avea ca sarcină de lucru să 

scrie un mesaj unui coleg de clasă prin care 

să își manifeste aprecierea sau recunoștința 

pentru calitățile acestuia sau pentru prietenia 

dintre ei. 

La finalul orei fiecare elev va lipi pe dulapul 

colegului mesajul scris.   

conversația 

explicația 

exercițiul 

lucrul 

individual 

fișă de 

lucru 

frontal 

individual 

capacitate

a elevilor 

de a scrie 

un mesaj 
respectând 
regulile de 

redactare 

specifice 

Încheierea 

activității 
 

Voi adresa elevilor întrebări despre tema 

lecției. 

Le prezint elevilor o cutie în care se află 

niște piese de puzzle albe. Voi nota fiecare 

dintre  cuvintele- valori găsite la oră pe câte 

o piesă și le voi afișa pe tablă. Se va 

construi tabloul valorilor clasei noastre. 

Voi face aprecieri asupra modului în care au 

răspuns elevii, precum și asupra 

comportamentului din timpul orei. 

conversația 
piese de 

puzzle 

 

  

 

https://wordwall.net/ro/resource/10893924/to%c8%9bi-avem-un-talent
https://wordwall.net/ro/resource/10893924/to%c8%9bi-avem-un-talent
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Proiect didactic 

Alexandrina Jitariu, Școala Primară „Junior“ - UAIC, Iași 

 

Clasa: a II-a  

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie 

Subiectul: Corpuri geometrice 

Tipul lecţiei: comunicare de noi cunoștințe 

Obiectivele:  

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

 să numească formele feţelor unor corpuri geometrice prezentate; 

 să găsească în mediul înconjurător obiecte asemănătoare corpurilor geometrice prezentate; 

 să prezinte caracteristicile unui corp geometric; 

 sa identifice desfășurarea unui corp geometric dat; 

 să realizeze corpurile geometrice după conturul desfășurării fiecăruia; 

 să grupeze corpurile geometrice după criteriile date; 

 să realizeze corpurile geometrice din scobitori și plastilină. 

Resurse educaționale folosite: 

 Manualul online de Matematică și explorarea mediului, Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, 

Ed. Didactică și Pedagogică, 2018 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/ 

 https://wordwall.net/ 

 https://zoom.us/ 

 https://gsuite.google.com/ 

Moment organizatoric 

 Elevii au primit invitație pentru lecție cu seară înainte. Cu 10 minute înainte de întâlnirea online 

au fost anunțați prin Google Calendar că urmează să înceapă activitatea, au dat click pe link-ul 

Zoom/au tastat ID-ul și s-au conectat pentru oră. 

 
Se deschide o Prezentare Google.  

 Captarea atenției se face cu ajutorul unei imagini în care apar un pictor și un sculptor. Cu 

ajutorul acesteia se face trecerea de la figurile plane/2D (lecția anterior parcursă) la corpurile 

geometrice. Observăm că  pictorul, pe o coală de hârtie, creează forme plane, sculptorul modelează 
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forme spațiale. Așa cum se deosebesc cele două, așa se deosebesc figurile geometrice de corpurile 

geometrice. Corpurile geometrice sunt forme tridimensionale/spațiale. 

 
Desfășurarea lecției (partea I) 

Reactualizarea cunoștințelor 

 Le-am amintit copiilor că întâlnim corpuri geometrice la tot pasul și este foarte important să le 

recunoaștem, să le deosebim, să le denumim, să le cunoaștem caracteristicile. Am ales din casă mai 

multe obiecte (pahar, cutie cu ceaiuri, cub rubic, portocală) pe care le-am prezentat în fața camerei 

video, le-am analizat împreună cu elevii (Ce putem spune despre…?)  

Am continuat discuția pe baza mai multor imagini și a informațiilor prezentate la rubricile Ne 

amintim! și Descoperim! din manualul digital. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea noului conținut: 

Elevii au vizionat filmul „Corpuri geometrice” din manualul digital.  

 
Film disponibil la adresa web https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/ 

Dirijarea învățării 

 Am analizat imagini cu obiecte din mediul apropiat și am descris fiecare corp geometric. Elevii 

au căutat în camera în care se aflau obiecte sferice, conice etc, le-au denumit și le-au 
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prezentat caracteristicile în fața camerei video (Spre exemplu: „Eu am găsit în camera mea un cub 

Lego. Fețele lui au formă pătrată, are 6 fețe, 8 vârfuri, 12 muchii.”). 

 
 Prin intermediul Breakout Rooms din Zoom, am împărțit clasa în 6 echipe. Fiecare echipă a 

completat tabelul din manual, repectând afirmația din fiecare coloană. M-am alăturat pe rând 

grupelor formate pentru a oferi sprijin acolo unde a fost nevoie. Când am revenit în clasa virtuală, 

un reprezentant din fiecare echipă a prezentat tema. 

Pauza: 15 minute 

 

 

 

 

 

Desfășurarea lecției (partea a II-a) 

Obținerea performanței:  

 Copiii au deschis caietele de clasă, au desenat pas cu pas corpurile geometrice urmărind 

indicațiile oferite mine, au notat caracteristicile fiecăruia.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Le-am cerut elevilor să posteze după-amiază, pe Google Classroom, fotografii cu paginile din 

caietul de clasă. 
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Elevii au urmărit un film cu desfășurarea fiecărui corp geometric. 

 
Feedback 

 Prin intermediul tablei interactive Jamboard, elevii au rezolvat câteva exerciții. Am verificat 

împreună corectitudinea răspunsurilor. 

 
În final, am realizat împreună cubul din plastilină și scobitori, urmând ca elevii să realizeze 

acasă și celelalte corpuri geometrice. 

 

 

 

 

 

 

Tema pentru acasă: 

 Continuați realizarea corpurilor geometrice din plastilină și scobitori, urmărind indicațiile 

din filmul atașat. 

 Rezolvați exercițiile de la pagina 117 din culegerea Paralela 45. 

 Realizați corpurile geometrice urmărind filmul și utilizând șaboanele atașate pe Google 

Classroom. Puteți construi un obiect din corpurile geometrice obtinute. 

 Jucați cele trei jocuri de pe Wordwall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc disponibil la adresa web:  https://wordwall.net/resource/1938912/corpuri-geometrice 
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Joc disponibil la adresa web:https://wordwall.net/resource/1812091/corpuri-geometrice-1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc disponibil la adresa web:  https://wordwall.net/resource/1166927/corpuri-geometrice 
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Proiect didactic 

Liliana Minea, Şcoala  Primară  „Junior” - UAIC, Iași 

 

Clasa - Pregătitoare „Albinuțele” 

Disciplina - Comunicare în limba română 

Aria curriculară - Limbă şi comunicare 

Subiectul - Sunetul şi litera Ţ 

       - Țapul și șarpele 

Tipul lecţiei: predare- învăţare  

Domenii  integrate: CLR, AVAP, DP 

Durata : două sesiuni video ZOOM  

Forma de realizare: Activitate integrată 

Discipline integrate 

 Comunicare în limba română 

 Dezvoltare personală 

 Arte vizuale şi abilităţi practice 

Scopul lecţiei:  

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare corectă în diferite contexte, cu accent pe sunetul/ 

litera Ţ; 

 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic. 

Competenţe specifice: 

CLR 

1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiale, rostit clar şi rar 

1.2 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar 

1.3 Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar 

1.4 Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate 

2.1.Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple 

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare 

Dezvoltare personală 

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

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiar 

 AVAP 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică - realizarea unor lucrări în care să se asocieze 

elemente de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică 

Obiective operaţionale:  

 O1- Să enumere cuvinte care conţin sunetul „Ţ”; 

 O2-  Să despartă cuvintele  în silabe; 

 O3- Să precizeze poziţia sunetului Ţ ; 

 O4 - Să formuleze propoziţii cu ajutorul unor cuvinte care-l conţin pe „Ţ” 

 O5- Să raspundă la întrebările adresate; 

 O6-  Să realizeze elementele de decor prin desen; 

 O7- Să sesizeze acțiunea personajelor;  

 O8- Să adopte o poziţie corectă în timpul lucrului. 
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Strategii  didactice 

I. Metodologice 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic.  

b) Mijloace de învăţământ: laptop, tabletă, telefon 

c) Forme de organizare: frontală on line. 

 

Scenariul Didactic 

Moment organizatoric  

Am trimis părinților ID și parola întâlnirii pe grupul 

clasei de pe WhatsApp. 

Elevii, ajutați de părinți  s-au conectat pentru oră. 

Captarea şi orientarea atenţiei  

 După salut și scurte discuții despre ce am realizat 

în ziua precedentă, anunț că am pregătit un filmuleț 

animat pe care îi rog să îl urmărească cu atenție. 

Vizionarea filmulețui ,,Povestea literei Ț”  - https://youtu.be/cxuLwiZ0Fk8  

 

 

 

 

 

 Discuții pe baza filmului. Ce cuvinte care conțin sunetul ”ț” ați întâlnit pe parcursul vizionării?   

Anunțarea subiectului lecţiei : 

Sunetul și litera Ț 

Cu ce literă învățată seamănă litera Ț. Ce alte litere se află în aceeași situație? 

Dirijarea învăţării:  

1. Dați exemple și voi de cuvinte care conțin sunetul Ț, altele decât cele întâlnite în filmulețul 

vizionat. 

2. Citim silabe si cuvinte:  

ȚA     ȚE ȚI     ȚO ȚĂ    ȚU ȚAP   BĂȚ     ȚEPI ra-ță    ți-ne     ță-ran 

AȚ     EȚ IȚ    OȚ ĂȚ    UȚ ȚAC  BOȚ     ȚAPI ța-ră     țe-se      ți-pă 

 

în-va-ță    că-ru-ță    țe-li-nă      în-căl-țat Dă-nuț    An-cu-ța 

că-ru-ță   în-țea-pă    re-țe-tă      că-țe-luș I-o-nuț    Le-nu-ța 

3. Citește propozitiile.  

Că-țe-lul  ți-ne  un  os 

 

 

Ra-ța  î-noa-tă 

 

Ve-ve-ri-ța  ron-ță-ie  a-lu-ne 

 

 



 

 

284 

Citește cuvintele scrise pe cartonașe și precizează poziția  literei ţ: 

 

   

   

 

 

Pauză de o jumătate de oră 

Copiii vor avea la dispoziție foi albe și creioane colorate. 

Cu o zi înaine copiii au avut ca temă de conturat, desenat și decupat un țap și un șarpe, după 

modelul trimis. 
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Având decupajele, hârtia și creioanele colorate la îndemână, copiii,  în timp ce ascultă povestea, 

Țapul și șarpele”, vor desena cadrul în care se desfășoară întâmplarea 

descrisă în text. Întâi un râu, apoi de o parte a râului o pajiște și de 

cealaltă o livadă.  

https://youtu.be/99d1SbDis0I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obţinerea performanţei:  

 Ce ați reținut din această poveste? Cum ar fi trebuit să procedeze șarpele? Dar țapul? Ce 

învățătură extragem din această poveste?   

Evaluarea  activităţii  

 Realizarea lucrărilor ,,animând” povestea. 

Activitate în completare – Jocul ,,Roata aleatoare”  

Resurse educaționale folosite: 

 Platforma ZOOM 

 Povestea literelor   https://youtu.be/cxuLwiZ0Fk8 

 Ema la școală   https://youtu.be/99d1SbDis0I 

 Jocuri  https://wordwall.net/ro/resource/1276721/sunetul-%C8%9B 
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Proiect didactic 

Mădălina Stroescu, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Dancu 

 

Clasa: a II-a A 

Aria curricularã: Matematicã şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematicã şi explorarea mediului 

Unitatea de învăţare: Universul 

Subiectul: Sistemul solar. Înmulţirea şi împărţirea – exerciţii şi probleme 

Tipul lecţiei: Consolidare 

Scopul lecţiei: Consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor referitoare la înmulţirea şi împărţirea 

numerelor 0 – 100. 

 

Obiective operaţionale: 

 O1 - să numească minim 4 planete ale Sistemului Solar; 

 O2 - sã efectueze corect operaţii de înmulţire şi împărţire în concentrul 0 – 100; 

 O3 - să rezolve exerciţii de aflare a termenului necunoscut în concentrul 0 – 100;  

 O4 - să rezolve corect problemele. 

 

Metode şi procedee - exerciţiul, explicaţia, conversaţia, demonstrația, rezolvare de probleme; 

Mijloace didactice - film, prezentare Prezi, Mentimeter, Whiteboard, fişă; 

Forma de organizare - frontal, individual; 

Durată - 30 min. sincron + 10 min. asincron 

 

Bibliografie 

1. Asaftei, Petru; Bujor, Lorena; Daniela, Dumitraşcu, Exerciţii şi probleme de matematică, 

Editura Caba, 2005; 

2. Bogdan, Mădălina, Culegere de exerciţii şi probleme de matematică pentru ciclul primar, 

Editura Coresi, Bucureşti, 1999 

3. Petrovici, Constantin, Metodica predării matematicii în învăţământul primar  (curs), PIPP, 

2011; 

4. https://www.youtube.com/watch?v=3_IYjeYTRkg  

 

 

Desfăşurarea lecţiei 

Secvenţele 

lecţiei 
Ob. Conţinutul instructiv - educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluarea 

1.Moment 

organizatoric 
 

Se creează climatul propice desfăşurării 

activităţii. 
 

 

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

Se prezintă un film despre Sistemul Solar.  

- Închideţi ochii şi imaginaţi-vă că am 

ajuns în spaţiu. A  intervenit o problemă! 

Nu mai putem ajunge pe Pământ decât 

dacă veţi răspunde corect la sarcinile de 

lucru.  

 Când vor deschide ochii, elevii vor vedea 

o prezentare Prezi în spațiu. (Anexa 1)  

 

 

3. Verificarea 

cunoștințelor 

anterioare 

O2 

Prima noastră misiune este să răspundem 

corect la întrebările din link-ul de pe 

https://www.mentimeter.com (Anexa 2) 

 

Deprinderea  elevilor de a 

efectua corect operaţii de 

înmulţire şi împărţire în 

concetrul 0 – 100. 

https://www.mentimeter.com/
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Anexa 1 

*Aceste capturi de ecran reprezintă doar o parte din prezentarea Prezi utilizată.  

  

  
 

 

 

Secvenţele 

lecţiei 
Ob. Conţinutul instructiv - educativ 

Metode şi 

procedee 
Evaluarea 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

- Astăzi la matematică vom discuta despre 

Sistemul Solar şi  vom rezolva câteva 

exerciții și probleme.  

 

 

5. Consolidarea 

cunoştinţelor şi 

deprinderilor 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

Pe următorul slide se va cere copiilor să 

numească planetele Sistemului Solar.  

Pentru a putea efectua calculul mintal vom 

utiliza platforma https://whiteboard.fi/ pe 

care elevii deja o cunosc.   

Următoarea noastră misiune este o 

problemă, iar voi trebuie să scrieți 

răspunsurile pe tabla voastră virtuală.  

  1. Mă gândesc la un număr, înmulţesc cu 

3 şi obţin 24. La ce număr m-am gândit?  

Pentru următoarea misiune, va trebui să 

rezolvați problema pe caietele voastre.  

Se proiectează pe ecrane un  Jamboard 

pentru a se vedea clar data, titlul și 

problema. (Anexa 3) 

Exerciţiul 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Conversația 

 

 

Exercițiul 

 

Demonstraţia 

Rezolvare de 

probleme 

 

    Capacitatea elevilor de a 

numi planetele Sistemului 

Solar. 

  Deprinderea  elevilor de a 

efectua corect operaţii de 

înmulţire şi împărţire în 

concetrul 0 – 100. 

    Deprinderea  elevilor de a 

efectua corect operaţii de 

înmulţirea şi împărţire în 

concetrul 0 – 100. 

 Capacitatea elevilor de a 

rezolva corect problema. 

  Capacitatea elevilor de a 

rezolva corect problema. 

6. Obţinerea 

performanţei 

O3 

O1 

O2 

O4 

Dacă finalizăm această ultimă misiune, 

vom reuși să ne întoarcem pe Terra.  

Copiii vor primi o fişă de muncă 

independentă. Aceasta va fi distribuită pe 

platforma Google Classroom. (Anexa 4)  

Exerciţiul 

 Capacitatea elevilor de a 

rezolva exerciţii de aflare a 

termenului necunoscut în 

concentrul 0 – 100 fără 

trecere peste ordin. 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 
 

Aprecieri generale şi individuale privind 

participarea elevilor la lecţie.          
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Anexa 2 

*Aceste capturi de ecran reprezintă doar o parte din mentimeter-ul utilizat.  

  

 

 

 

Anexa 3 
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Anexa 4 
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Proiect  didactic 

Mariana, Stroescu,  Școala  Gimnazială Costuleni,  Covasna 

 

Clasa: a III-a                                                     

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba  şi literatura  română 

Unitatea de învăţare: Simfonia Florilor 

Subiectul lecţiei:  Heidi, fetiţa munţilor după Johanna Spyri 

Tipul lecţiei: mixtă, online 

Scopul lecţiei 

 Dezvoltarea capacităţii de muncă independentă folosind aplicaţiile digitale; 

 Consolidarea  cunoştinţelor privind  alcătuirea planului de idei dintr-un text 

Obiective operaţionale 

 O1 – să citească corect, fluent şi expresiv textul; 

 O2  - să răspundă corect la cel puţin trei întrebări,  legat de conţinutul textului; 

 O3  – să alcătuiască planul simplu de idei al textului; 

 O4 – să povestească textul pe baza planului de idei; 

 O5 – să realizeze un desen folosind tehnici învăţate, pe tema stabilită; 

Resurse 

Metodologice:  strategia didactică: deductivă, mixtă, dirijată; 

 metode şi procedee:  exerciţiul, explicaţia,  conversaţia, observaţia, jocul didactic,,Pălăriile 

gânditoare” ,  Explozia stelară. 

 Mijloace didactice: manual digital, Mentimeter, Jamboard, Padlet, Wordwall 

 forme de activitate: frontală, individuală, în grup prin,  breakout-rooms; 

 durata: 30 minute sincron + 15 minute asincron 

Bibliografice: 

1. Consiliul Naţional pentru Curriculum, (2014) – „Programa şcolară pentru disciplina Limba 

şi Literatura Română, clasele  a III-a şi a IV-a, Bucureşti”,  

2. Grigore A., Ipate- Toma C., Ionică N.S. (2016) - Limba şi literatura română – Manual 

pentru clasa a III-a, Editura Ars Libri, Costeşti; 

3. Iordăchescu C., Mincă L.,(2018) Să dezlegăm tainele textelor literare – clasa a III-a, Editura 

Carminis, Piteşti; 

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

a/Limba%20si%20literatura%20romana/ARSLibri/Partea%20II/ 

5. https://www.mentimeter.com/s/aa46b72d2fbc6821dd445e1e5a29b0c8/7d2d6f4f97ef/edit  

6. https://wordwall.net/resource/16421070/heidi-fetita-muntilor-dupa-johanna-spyri  

7. https://padlet.com/stroescu69mariana/w0vzr9ot4t0dasa9  

Scenariu didactic 

Secvenţele 

lecţiei 

Ob. 

Op. 
Conţinutul  instructiv - educativ 

Metode  şi 

procedee 
Evaluare 

1.Momentul 

organizatoric 
 

- pregătirea materialelor necesare: laptop, tabletă/ telefon pentru 

elevi,conexiune la internet,  pregătirea aplicaţiilor/ instrumentelor 

necesare;  

- crearea climatului optim desfăşurării lecţiei 

Conversaţia  

2.Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

 

- crearea motivaţiei:  

    „Astăzi vom merge să culegem flori cu Heidi, prietena noastră. 

Nu vom culege flori obişnuite, ci nişte flori speciale, alcătuind un 

buchet al cunoaşterii” 

Explicaţia  
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Secvenţele 

lecţiei 

Ob. 

Op. 
Conţinutul  instructiv - educativ 

Metode  şi 

procedee 
Evaluare 

3.Anunţarea  

temei  şi 

enunţarea 

obiectivelor 

 

-  prezint tema lecţiei: 

Heidi, fetiţa munţilor după Johanna Spyri 

 – realizarea planului de idei;  

*enunţ obiectivele propuse. 

  

4. Desfăşu- 

rarea  activităţii 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O3 

 

O4 

- verificarea cantitativă şi  calitativă (pe classroom) a  temei pentru 

acasă, în clasa virtuală printr-un instrument, memtimeter, conceput 

anterior. (anexa); 

https://www.mentimeter.com/s/aa46b72d2fbc6821dd445e1e5a29

b0c8/7d2d6f4f97ef/edit  

- completarea, Jamboardului; (anexa) ,,Explozia stelară” 

Completaţi,  adresând cât mai multe întrebări: 

Ce? Cine? Cum? Când? Unde? 

https://jamboard.google.com/d/1_hKQyp50XOSWDS-

EMjJd0YtVLy9vbnyOei5Y7HJ-3zY/viewer?f=0  

-  explic sarcinile de lucru şi distribui link-ul; 

- verificarea fişei de muncă independentă 

- citirea lecţiei în lanţ, selectiv, pe roluri, folosind fie manualul  

fizic, fie manualul digital; 

  - Citiți fragmentul  în care este prezentat locul unde se petrece 

întâmplarea. 

- Citiți fragmentul prin care Clara i se adresează Bălaiei etc. 

 Se citește fiecare fragment si se povestește; 

https://wordwall.net/resource/16421070/heidi-fetita-muntilor-

dupa-johanna-spyri  

- alcătuirea planului de idei 

- elevii notează planul de idei pe caiet 

- elevii povestesc după planul de idei 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Munca  

independentă 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Evaluez 

capacitatea 

de 

răspunde 

corect la 

Întrebări 

 

Evaluez 

cap. de a 

găsi cuv. 

cu acelaşi 

sens (opus) 

 

Evaluez 

cap. de  

citire 

fluentă, 

Expresivă 

Evaluez 

capacitatea 

de a 

povesti 

 

5.. Obţinerea 

performanţei 

 

 

O2 

 

Joc  didactic: PĂLĂRIILE GÂNDITOARE 

- împărţirea clasei de elevi în 6 echipe  (grupe) prin breakout-

rooms,  după cum urmează: 

PĂLĂRIA ALBĂ-POVESTITORUL, informează 

Despre ce este vorba în textul,, Heidi, fetiţa munţilor ? 

PĂLĂRIA ROŞIE-PSIHOLOGUL- Spune ce simţi ? 

Ce-ţi place mai mult din text? Motivează-ţi răspunsul. 

PĂLĂRIA GALBENĂ-OPTIMISTUL, aspecte pozitive 

Care este personajul care îi poartă de grijă lui  Heidi? 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ-MODERATORUL, Clarifică 

Crezi că lui Heidi  îi plăcea să stea la bunici? 

PĂLĂRIA VERDE-CREATIVUL, generează idei noi 

Imaginează-ţi un dialog cu Heidi. 

PĂLĂRIA NEAGRĂ-NEGATIVISTUL, aspecte negative 

Cu ce moment prezentat în text nu esti de acord? 

Joc didactic 

 

Activitate in 

grup 

Observare 

sistematică 

 

Evaluez 

cap.de 

răspunde 

corect la 

Întrebări 

 

 

 

6. Feedback-ul  evaluarea activităţii: fiecare echipă prezintă rolul definit de pălărie   

7. Aprecieri şi 

recomandări 
 

- apreciez modul în care au participat la lecţie elevii, fapt reflectat 

şi în „buchetul cunoașterii” 
  

8.Tema pentru 

acasă 
O5 

anunţarea temei pentru acasă – „ In vizită la bunicul lui Heidi 

Expoziţie de desene”, realizate cu o aură de mister ”(anexa 

https://padlet.com/stroescu69mariana/w0vzr9ot4t0dasa9  

 

Evaluez 

modul de 

realizare a 

lucrarilor 
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Anexa 1 

  

 

Anexa 2 

  

 

Anexa 3 
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Anexa 4 
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Proiect didactic 

Mariana Morărașu, Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Iași 

 

Motto: ,,Omul este o parte a naturii și cu siguranță trebuie să trăiască cu ea într-o  armonie înțeleaptă” 

V. M. Peskov 

Clasa: a IV-a 

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Ştiinţe ale naturii 

Unitatea de învățare: Relațiile dintre viețuitoare și mediul lor de viață. Menținerea stării de 

sănătate a omului 

Subiectul lecției: Adaptări ale plantelor și animalelor la condiții de viață din diferite medii. Relații 

de hrănire dintre viețuitoare. Menținerea stării de sănătate a omului 

Tipul lecției: recapitulare și sistematizare de cunoștințe 

Scopul lecției: recapitularea cunoștințelor însușite, aprofundarea și completarea unor lacune privind 

implicarea lanțurilor trofice în ecosistem și modalităților de prevenire a îmbolnăvirilor 

Obiective operaționale 

 O1.  să asocieze diferite vieţuitoare cu mediul lor de viaţă; 

 O2. să explice condițiile oferite de mediile de viață și adaptarea la mediu a plantelor și 

animalelor; 

 O3. să reprezinte lanţuri trofice (relaţii de hrănire) între vieţuitoarele din mediile de viaţă 

studiate; 

 O4. să realizeze un meniu echilibrat pentru micul dejun; 

 O5. să enumere activități care mențin starea de sănătate a omului. 

Strategii didactice 

Metode şi procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, Cubul, jocul de rol, munca 

independentă 

Mijloace de învăţământ: manual, laptop, ilustrații plante și animale 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

Instrumente digitale utilizate: Wordwall, Learningapps, Jigsawplanet.com, manualul digital 

Bibliografie:  

1. Otilia Păcurari, Ligia Sarivan, (2019), Strategii didactice inovative,Centrul Educația 2000+. 

Scenariul didactic 

Etapele lecției 
Ob 

op. 
Activitatea instructiv-educativă 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

1. 

 Moment 

organizatoric 

 

 

 

Crearea condițiilor optime pentru 

desfășurarea activității: conectarea pe 

platforma ZOOM și repetarea 

regulilor de desfășurare a lecției 

online. Pregătirea materialelor 

necesare desfășurării activității 

instructiv-educative. 

 
laptop, 

internet 
  

2.  

Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

Anexa 1  

Se va realiza cu ajutorul unui puzzle. 

Elevii vor potrivi piesele de puzzle și 

vor descoperi ,,Inima sănătății” 

(legume și fructe), accesând 

individual de pe tabletă: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=pl

ay&pid=1df14badad54   

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

tablete Individual 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 
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Etapele lecției 
Ob 

op. 
Activitatea instructiv-educativă 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

3.  

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Astăzi vom recapitula cunoştinţele pe 

care  

le-ați dobândit pe parcursul unității 

de învățare: Relații dintre viețuitoare 

și mediul lor de viață, pe baza 

planului de recapitulare, stabilit 

împreună în ora anterioară. 

Conversația  Frontal 
Observarea 

sistematică 

4. 

Recapitularea 

cunoștințelor 

O3 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O5 

Lecția de recapitulare se va realiza  

utilizând manualul digital – Științe 

ale naturii și  instrumentele digitale: 

Wordwall 

https://wordwall.net/ro/resource/7126

217/recapitulare  și LearningApps 

https://learningapps.org/.  

a. Joc de rol: ,,Medic la ora de 

științe”.  

(ex. Ce activități contribuie la 

menținerea sănătății omului?; Ce 

alimente nu trebuie să lipsească din 

alimentația zilnică?; Când trebuie să 

ne prezentăm la medic?; Ce activități 

desfășurați în timpul liber cu 

părinții?) etc. 

Anexa 2 

b. Joc de cărți – Cubul 

Elevii vor răspunde la cerințele scrise 

pe fiecare carte de joc. 

1. DESCRIE lanțurile trofice de la 

ex. 3  

pag. 42 manual - Anexa 3 

Elevii vor completa lanțurile trofice,  

ajutându-se de jocul interactiv din  

manualul digital. 

2. COMPARĂ micul dejun realizat 

de tine, cu al altui coleg din clasă. 

Elevii prezintă în grupe de câte 4 

micul  

dejun realizat ca temă, în cadrul 

proiectului ,,Micul bucătar”. 

Adresez întrebări elevilor: ,,Ce 

alimente ai folosit? Din ce grupe fac 

parte alimentele care contribuie la 

menținerea sănătății? De ce sunt 

folositoare organismului?” 

3. ANALIZEAZĂ adaptarea la 

mediu  

specifică fiecărui animal ilustrat. 

Elevii observă un animal și explică  

modalitatea de adaptare la mediul în 

care trăiește. (cameleon, barză, 

pește).  

4. ASOCIAZĂ plantelor din imagini  

factorii de mediu la care s-au adaptat.  

  Elevii observă imaginile și prezintă 

factorii de mediu la care s-au adaptat 

plantele.  

Conversația 

Joc de rol 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Observația 

Explicația 

 

 

 

Observația 

Explicația 

 

 

 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

Munca 

indepen. 

Explicația 

 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word 

wall 

 

 

 

 

Manual 

digital 

 

 

 

 

 

 

Proiecte – 

,,Micul 

bucătar” 

 

 

 

Imagini 

animale 

 

 

Imagini 

plante 

 

 

Foaie de 

hârtie A4 

Creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Individual 

 

Frontal 

Capacitatea 

elevilor de a 

enumera 

activități 

care mențin 

starea de 

sănătate 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

reprezenta 

lanțuri 

trofice între 

vieţuitoarele 

din mediile 

de viaţă 

studiate 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

realiza un 

meniu 

echilibrat 

pentru micul 

dejun 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

asocia 

diferite 

vieţuitoare 

cu mediul 

lor de viaţă 

și adaptarea 

la mediu a 

plantelor și 

animalelor 

Capacitatea 

elevilor de a 

enumera 

beneficiile 

exercițiilor 

fizice și a 

dietei 

echilibrate 



 

 

296 

Etapele lecției 
Ob 

op. 
Activitatea instructiv-educativă 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 
Evaluare 

 

 5. APLICĂ 

Desenează 2 alimente sănătoase con-

sumate de tine la micul dejun. 

Elevii desenează 2 alimente și argu-

mentează alegerea. 

6. ARGUMENTEAZĂ dacă ești sau 

nu de acord cu exercițiile fizice și 

dieta echilibrată penru menținerea 

sănătății omului. 

Elevii vin cu argumente privind  

Importanța unei alimentații 

echilibrate, a exercițiilor fizice, a 

consumului de apă și a respectării 

programului de  odihnă. 

    

5.  

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

O2 

 Anexa 4  

  Se va realiza cu ajutorul unui joc 

interactiv, utilizând instrumentul 

digital Learningapps.com în care 

elevii trebuie să recunoască animalul 

și să identifice adaptarea la mediu 

specifică fiecăruia. 

https://learningapps.org/3489136  

   Fiecare elev va posta rezolvarea 

exercițiului pe Google Classroom. 

 

 

Conversația 

Explicația 

Munca 

independent 

 

Foaie de 

hârtie A4 

Individual 

Capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

adaptarea la 

mediu a 

animalelor 

și plantelor 

6. 

Încheierea 

lecției 

  Aprecieri verbale cu privire la modul 

în care au participat la lecție și 

notarea elevilor care au răspuns activ 

la activitate. 

Conversația  Frontal 
Aprecieri 

verbale 

Anexa 1 

 
Anexa 2 
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Anexa 3 

 
 

Anexa 4 

 

 

 
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Biologie/Tamar%20Print/A493.pdf 
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Proiect didactic 

Alina – Roxana Vornicu, Școala Gimnazială Glodenii Gândului 

 

Clasa: a III-a B 

Disciplina: Științe ale naturii 

Unitatea tematică: Caracteristici ale lumii vii 

Tema lecției: Principalele grupe de animale. Caracteristici generale  

Tipul lecției: de predare-învățare  

 

Competențe specifice 

1.1. Identificarea unor  caracteristici ale corpurilor vii și nevii 

1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese 

2.1. Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan 

dat 

2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător 

2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul diferitelor etape ale 

demersului investigativ utilizând tabele, diagrame, formule simple 

2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ 

 

Strategia didactică: învățarea prin rezolvare de probleme  

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul normativ și creator, elemente ludice, 

discuția dirijată, observarea dirijată, explorarea, compararea, jocul didactic 

Material didactic: fișe de lucru, planșe, imagini, PPT, obiecte surpriză (Mesajul Naturii) 

Mijloace didactice: tabletă, calculator, manualul digital de Științe ale naturii, carduri cu animale 

Aplicații și instrumente digitale: Google Classrooms, Zoom, Breakout-rooms,  Explore.org., 

Voki, Mind Map, Cake GynZy, jigsaw.puzzle 

Locul desfășurării: online 

 

Bibliografie 

1. Programa școlară pentru disciplina Științe ale naturii clasele a III-a și a IV-a; OM nr. 

5003/02.12.2014  

2. Formare Proiectul CRED realizat de Ministerul Educației 

3. Mariana Marinescu, Metodica predării Științelor naturii/Geografiei în învățământul primar, 

Editura Paralela 45, 2017 

 

Scenariul didactic 

Etapele 

lecției 
C.s. Conținutul instructiv - educativ 

Metode și 

procedee 

Organizarea 

clasei  

1 min 

 

Elevii au pregătite pe masă materialele necesare desfășurării orei de Științe 

ale naturii. Au o conduită disciplinată în fața dispozitivului și este creat un 

climat emoțional optim învățării. 

Conversația 

Captarea 

atenției  

3 min 

1.1 

2.1 

- Pornim într-o aventură de descoperire: Imaginați-vă ce ați face dacă într-o 

zi v-ați întâlni cu puiul de elefant curios? Ce l-ați întreba? Ce credeți că v-

ar întreba? Elementul - surpriză: Puiul de elefant este cu noi și vă transmite 

un mesaj: Video Voki.  

- Ne imaginăm că pornim într-o aventură de descoperire a animalelor, iar 

pentru a primi Mesajul Naturii despre care vorbește elefantul trebuie să 

parcurgem un traseu cu  mai multe provocări.  Vă urez succes! 

Conversația 

Exercițiul 

creator 
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Etapele 

lecției 
C.s. Conținutul instructiv - educativ 

Metode și 

procedee 

Anunțarea 

temei și a 

sarcinilor de 

învățare 

propuse  

2 min 

1.1 

— Astăzi puiul de elefant ne va ajuta să învățăm prin descoperire tot ceea 

ce este mai interesant și mai relevant în cadrul temei „Principalele grupe de 

animale. Caracteristici generale” .   

- Vom dobândi cunoștințe noi din cadrul temei grupe de animale, prin 

observarea unor animale,  prin studierea unor mici texte științifice și 

literare, prin audierea/vizionarea/discutarea unor filme privind 

caracteristicile generale ale animalelor.    

Conversația 

Dirijarea 

activității 

didactice 

15 min 

 

 

 

 

 

1.1 

2.1 

2.2 

2.4 

3.1 

2.2 

2.3 

 

 

Se expune copiilor prezentarea Power Point cu provocările formulate de  

puiul de elefant. După descoperirea fiecărui răspuns  se 

analizează/completează  tabla virtuală înlocuită în acest context de aplicația 

Mind Map.   
1) Prima provocare (Grupa Mamifere) : Unde este locul meu și de ce? (al 

elefantului). Prezentarea materialului video din manualul digital de Științe 

ale naturii, Editura Intuitext, cu Principalele grupe de animale. 

Recunoașterea grupei mamiferelor, identificarea altor animale care fac 

parte din această categorie, identificarea caracteristicilor acestei grupe de 

animale.  

2) A doua provocare  (Grupa Păsări): Ce au în comun prietenii mei struțul 

și pasărea Kolokolo? Lucrul în perechi -un elev formulează o întrebare 

despre păsări și celălat răspunde- lucrul ăn perechi- BreakoutRooms. 

3) A treia provocare  (Grupa Reptile): Selectați din cardurile cu 

personajele textului Puiul de elefant după Rudyard Kipling, animalele cu 

următoarele caracteristici:  Au sânge rece, pielea solzoasă, se târăsc sau se 

ajută la mers de picioare scurte. Se înmulțesc prin ouă care se clocesc la 

soare. 

4) A patra provocare (Grupa Pești): (muncă independentă):Ce observi din 

prezentarea life a vieții peștilor? (aplicația EXPLORE.ORG). Completează 

enunțurile:  Peștii au corpul acoperit ..., trăiesc ....., se înmulțesc ..... Se 

deplasează cu ajutorul .....  

5) A cincea provocare (Grupa Insecte): Ce au în comun insectele? 

Identificați caracteristicile răspunzând la următoarele ghicitori:  

a) Parcă-i floare zburătoare/Și are șase picioare! (Fluturele) 

b)Are dânsul și picioare/Însă preferă să zboare/Țin,țin,țin și pișcătura/Cine-

i obrăznicătura? (Țânțarul) 

6. A șasea provocare  (Grupa Amfibieni): De ce broscuțele, sunt 

considerate importante? (Broaștele se hrănesc cu insecte, viermi, lăcuste,  

moluște, țânțari căpuși și alte insecte dăunătoare.) Priviți imaginile și 

descoperiți caracteristicile.  Din ce categorie fac parte? 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

normativ și 

creator 

Elemente 

ludice 

Obținerea 

performanței  

2 min 

2.4 

Creați imaginea corespunzătoare acestui puzzle din link-ul dat - 

Jigsaw.Puzzle.  Notați trei informații pe care le-ați aflat astăzi despre  

animale. 

Conversația 

Lucrul 

individual 

Asigurarea 

retenței și a 

transferului  

2 min  

1.1 

- Răspundeți  oral la întrebările:  Cel mai important lucru pe care l-am 

învățat este...; Cel mai mult mi-a plăcut..;Din această lecție voi folosi 

următorul lucru/următoarea informație...; M-am simțit ... pentru că ... 

Conversația 

Explicația 

Evaluarea 

activității  

3 min 
2.1 

Feed-back și evaluare frontală și individuală:  Puiul de elefant: Eu mi-am 

satisfăcut curiozitatea nesățioasă despre prietenii mei, m-am simțit foarte 

bine și apreciez  cu calificativul F.B.pe următorii elevi...; Vouă, dragi copii 

ce activități v-au plăcut? Cum v-ați simțit? Pentru că v-ați descurcat 

excelent o să vă citesc  Mesajul de la Mama- Natură: Când vă aflați în 

natură, faceți-vă timp  să o admirați, să vă bucurați, să o explorați și să o 

protejați. Ea este cea mai magică și surprinzătoare sursă de cunoaștere! 

-Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci. Sărbătorirea 

implicării elevilor în învățare cu ajutorul aplicației  Cake GynZy. 

Conversația 

Explicația 

Încheierea 

activității 

2 min 

1.1 

Sarcină  pentru activitatea asincron: Realizați o clasificare a animalelor 

asemănătoare celei din prezentarea Mind Map de pe Google Clasroom. 

Menționați câte 3 informații despre fiecare grupă de animale.   

Conversația 

Explicația 
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Proiect didactic 

Mihaela Bujor, Şcoala Gimnazială Șipote, Structura Chișcăreni 

 

Clasa: I  

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare:  Povești la gura sobei 

Subiectul: Sunetul şi litera „S” 

Tipul lecţiei: Predare-învăţare 

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline integrate: Dezvoltare personală, Matematică şi explorarea mediului 

Scopul: Familiarizarea elevilor cu literele S mare de tipar și S mare de mână. 

Formarea deprinderii de citire corectă și conștientă a literei S mare de tipar în silabe și cuvinte. 

Competențe generale 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare 

Competențe specifice integrate 

1. Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate  

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate  

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare  

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare  

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână  

4.1. Scrierea literelor de mână 

2. Matematică şi explorarea mediului 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea unor sarcini; 

3. Dezvoltare personală 

1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate; 

Obiective operaţionale: 

 O1- să recunoască sunetele învățate în numele lor; 

 O2- să răspundă în propoziții la întrebările adresate; 

 O3-să identifice numărul de cuvinte dintr-o propoziție; 

 O4- să precizeze numărul de silabe a cuvintelor date; 

 O5-să dea exemple de cuvinte care să conţină sunetul „S“ în poziţie iniţială; 

 OO6- să identifice minim două situații în care folosim scrierea cu literă mare; 

 O7- să traseze litera S mare de mână; 

 O8- să identifice litera S mare de tipar din textul dat; 

Strategii didactice 

a) Metode şi procedee: metoda fonetică analitico-sintetică, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, 

lucrul cu manualul, observaţia, demonstraţia, elemente de joc. 

b) Materiale didactice: laptop, planşa cu litera „S“, fişă de lucru, manual, caiet de tip 1, 

scrisoare, fulgi, auxiliar. 

c) Forme de organizare: frontal, individual; 

d) Resurse: 
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 temporale: 1 x 30 min; 

 spaţiale: online, platforma Zoom; 

 umane: colectivul de elevi; 

Resurse bibliografice 

1. Ungureanu, Metodica predării limbii române, Iaşi,  Editura AS'S,  2003; 

2. Şerdean, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Bucureşti, 

Editura Corint, 2005; 

3. G. A. Farcaș, C. Cristea, L. Dima, G. Soficu, P. A. Lazăr, Proiecte didactice pentru 

învățământul primar, Ed. Sf Mina, Iași, 2015. 

4. https://www.liveworksheets.com/ba1284680pt 

Scenariul didactic 

Secvenţele 

lecţiei 

Ob.

op 

 

Conţinutul instructiv - educativ 

Strategia didactică 

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 
 

 Se asigură condiţiile necesare pentru 

buna desfăşurare a lecţiei. Profesorul 

deschide echipamentul IT și se 

conectează cu elevii. 

Conversația 
Materiale 

necesare 

activității 

Frontal  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 
O1 

Se completează calendarul naturii cu 

ajutorul platformei wordwall. 

https://wordwall.net/resource/8447296/

calendarul-naturii  

Se verifică cunoștințele anterioare 

print-un joc: Cine sunt eu? 

Sarcina: Identificarea literelor învățate 

în propriul nume. 

(răspunsurile vor fi notate cu ajutorul 

platformei https://wordart.com/create) 

Exerciţiul 

 

 

 

Frontal 

Capacitatea 

elevilor de a 

complete 

corect 

calendarul. 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

literele 

învățate în 

propriul lor 

nume 

Captarea 

atenţiei 

O2 

 

 

Se captează atenția elevilor printr-o 

scrisoare de la Spiridușii lui Moș 

Crăciun care s-au rătăcit de sanie. 

Discuție pe marginea anotimpului de 

iarnă. 

 

Conversaţia Scrisoarea Frontal 

Capacitatea 

elevilor de a 

răspunde la 

întrebări; 

Capacitatea 

elevilor de a 

recunoaşte 

sunetul inițial 

al unui cuvânt. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaționale 

 

   Astăzi copii, îi vom ajuta pe Spiriduși 

să găseasă sania cu scrisori. Trebuie să 

fiți foarte atenți, deoarece printre 

sarcinile din scrisoare se regăsește și 

„Învață să scrii litera S mare de mână”. 

Astfel, astăzi la ora de comunicare în 

limba română vom învăţa sunetul şi 

litera „S” mare de tipar şi de mână. 

Acest sunet şi litera corespunzătoare ne 

vor ajuta să descoperim şi să formăm 

noi cuvinte ce conţin sunetul„S” dar să 

și găsim sania cu scrisori. 

Se pronunţă sunetul „S” în cor. 

Conversația  Frontal 

Capacitatea de 

a înțelege 

mesajul 

transmis. 
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Secvenţele 

lecţiei 

Ob.

op 

 

Conţinutul instructiv - educativ 

Strategia didactică 

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

O6 

 

 

 

 

O7 

Pornind de la discuţiile anterioare se 

trece la 

separarea propoziţiei din context şi 

repetarea ei: „Spiridușii au pierdut 

sania.“ 

Analiza propoziţiei: 

  „Câte cuvinte are această propoziţie? ”  

Separarea, din propoziţie, a cuvântului 

care conţine sunetul nou. 

  „Care este primul cuvânt din 

propoziţie? 

Se desparte în silabe cuvântul 

„Spiridușii” (cu mâna sub bărbie pentru 

a despărţi corect). 

  „Câte silabe are cuvântul?” 

Se analizează prima silabă 

 Se localizează sunetul  „S” 

Elevii sunt solicitaţi să dea exemple de 

cuvinte care conţin sunetul „S”, în 

poziţie initială. 

-Ce literă folosim la început de 

propoziţie?(litera mare) ; 

-Când se mai foloseşte literă mare? ( 
nume de persoane, oraşe, ţări, ape, 
titlul unui text….) 
Se vizionează un scurt film din care 

elevii vor afla cum se scrie litera S 

mare de mână. 

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

PtSZGnBSA&ab_channel=florincraciu

npopa    (dacă permite aplicația) 

Se identifică semnele grafice care 

compun litera S mare de mână. 

(bucla şi baston cu întorsătura  jos, spre 

stânga); 

    Elevii vor trasa trei litere ,apoi un 

rând cu litera S mare de mână pe 

caietul de scriere. 

Metoda 

fonetică 

analitico- 

sintetică 

 

 

 

 

 

 

 

 
Demonstrația 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film cu 

prezenta- 

rea literei S 

mare de 

mână 

 

Caiet de 

scriere 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

Capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

numărul 

cuvintelor 

dintr-o 

propoziție dată 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

despărţi în 

silabe cuvinte 

date; 

Capacitatea 

elevilor de a 

exemplifica 

cuvinte care 

conţin sunetul 

nou învăţat în 

poziţie initială. 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

identifica alte 

situații în care 

scriem cu 

literă mare; 

Capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

semnele 

grafice care 

compun litera 

S 
Capacitatea 

elevilor de a 

trasa litera S 

mare de mână 

Fixarea 

cunoştinţelor 

 

 

Încheierea 

activității 

O4 

O8 

Elevii îl vor ajuta pe Spiriduș să 

găsească litera S mare de tipar și să 

coloreze numărul de silabe a cuvintelor 

(Sonia, soare, suc, sanie). Anexa 1- fisa 

se poate rezolva atât în format digital 

https://www.liveworksheets.com/vo192

7051tl?fbclid=IwAR2R9K3wJ3R6Kvc

9hGofoIRCSepkb6cQalPEJCcBXmoz

DvloSkxZEq9dQs0 cât și fizic.  

-se fac aprecieri individuale și 

colective. 

Explicaţia 

Exerciţiul 
Fișa de lucru Individual 

Capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

litera S în 

cuvinte și de a 

despărți corect 

cuvintele în 

silabe. 
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Anexa   

Sania realizată în momentul captării atenției, cu platforma wordart.com ;        

https://www.liveworksheets.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru pe platforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul naturii realizat în aplicația wordwall.net 

https://wordwall.net/resource/8447296/calendarul-naturii  
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Proiect de activitate didactică 

prof. înv. pr. Școala Gimnazială Zmeu 
 

Aria curriculara: Arte si tehnologii 

Disciplina: Abilități practice 

Subiectul: Spiritualitate si accente metodico-pedagogice în învățământul primar si gimnazial pentru 

comunitatea românească de pretutindeni, in contextul digitalizării. 

Tipul lecţiei: Formare de priceperi si deprinderi 

Scopul - Consolidarea deprinderii de a realiza o lucrare practica inspirata de o sarbatoare religioasa 

– „Pastele” si formarea unor priceperi si deprinderi de lucru; 

Competente generale: 

1. Explorarea de mesaje artistice exprimate in limbaj vizual intr-o diversitate de contexte 

familiare; 

2. Realizarea de creații funcționale si/sau estetice combătând materiale ușor de prelucrat si tehnici 

accesibile; 

Competente specifice 

Clasa Pregătitoare 

Arte vizuale si abilitati practice 

2.6. - Participarea la activitati integrate, adaptate nivelului de varsta, in care se asociaza elemente de 

exprimare vizuala, muzicala, verbala, kinestezica; 

Comunicare in limba romana 

2.3. – Participarea cu interes la dialoguri scurte, in situatii de comunicare uzuala; 

2.4. – Exprimarea propriilor idei in contexte cunoscute, manifestand interes pentru comunicare; 

Dezvoltare personala 

2.2. – Identificarea regulilor de comunicare in activitatea scolara; 

Muzica si miscare 

2.1. – Cantarea in colectiv, asociind miscarea sugerata de text; 

Clasa I 

Arte vizuale si abilitati practice 

2.1. – Identificarea unor caracteristici/proprietati ale materialelor intalnite in mediul cunoscut; 

2.3. – Realizarea de obiecte/constructii folosind material usor de prelucrat si tehnici accesibile; 

Comunicare in limba romana 

1.4. – Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, in contexte de comunicare 

cunoscute; 

2.1. – Formularea unor enunturi proprii in diverse situatii de comunicare; 

Dezvoltare personala 

2.1. - Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal; 

Muzica si miscare 

2.1. – Cantarea individuala sau in grup, asociind miscarea sugerata de text si de ritm; 

Clasa a II-a 

Arte vizuale si abilitati practice 

2.3. – Realizarea de produse utile si/sau estetice combinand materiale usor de prelucrat si tehnici 

accesibile; 

Comunicare in limba romana 

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

cunoscute; 



 

 

305 

2.1. -  Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare; 

Dezvoltare personala 

2.1. – Exprimarea emotiilor de baza in situatii variate; 

Muzica si miscare: 

2.1. – Cantarea in colectiv, in grupuri mici si individual, asociind dirijatul intuitiv; 

Clasa a III-a 

Arte vizuale si abilitati practice 

2.1. – Utilizarea in contexte variate a materialelor in functie de proprietati ale acestora si de tehnici 

de lucru adecvate; 

2.2. – Realizarea de creatii functionale in diverse tehnici, pe diverse suporturi (hartie, confectii 

textile, ceramica, sticla, etc.); 

Limba si literartura romana 

1.4. – Manifestarea curiozitatii fata de diverse tipuri de mesaje in contexte familiare; 

3.2. – Formularea unui raspuns emotional fata de textul literar citit; 

Educatie civică 

2.2. – Manifestarea unor atitudini pozitive in raport cu lucrurile, cu plantele si animalele; 

Muzica și mișcare 

2.1. – Cantarea individuala, in grupuri mici, in colectiv, cu asocierea unor elemente de miscare si 

acompaniamentul instrumental; 

Clasa a IV-a 

Arte vizuale si abilitati practice 

2.2. – Realizarea de compozitii la alegere, valorificand potentialul expresiv al limbajului plastic; 

2.3. – Realizarea de produse unicat, personalizate si utilizabile, in urma desfasurarii unor activitati 

dominant manuale, creative si ludice; 

Limba si literartura romana 

1.4. – Manifestarea atentiei fata de diverse tipuri de mesaje in contexte previzibile; 

2.5. – Manifestarea interesului pentru participarea la interactiuni orale; 

Educatie civica: 

3.1. – Relationarea pozitiva cu ceilalti, in rezolvarea unor sarcini simple de lucru; 

Muzica si miscare 

2.1. – Cantarea individuala, in mici grupuri, insotita de elemente de miscare cu diferentieri 

expresive; 

Obiective operaţionale 

 O1 - Sa prezinte cel putin doua caracteristici ale anotimpului de primavara; 

 O2 - Sa coloreze, sa decupeze si sa lipeasca corect elementele componente ale lucrarii; 

 O3  - Sa asambleze corect, estetic si creativ, in spatiul de lucru elementele componente 

respectand modelul; 

 O4 - Sa decoreze cat mai original lucrarile confectionate; 

 O5 - Sa descrie continutul etapelor de parcurs in realizarea lucrarii pe baza modelelor si a 

explicatiilor primite; 

 O6 - Sa reproduca in grup cantecelul „Blândul păstor”; 

 O7 - Sa-si aprecieze lucrarea, dar si pe ale colegilor pe baza unor criterii date; 

Resurse  

a) Procedurale:instructajul verbal, explicaţia, observarea dirijata, exerciţiul, conversaţia, 

aprecierea verbală, demonstratia, munca individuala, turul galeriei; 
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b) Materiale: carton pe care va fi desenat conturul suportului, hartie creponata, carioca, lipici, 

foarfeca, plansa cu etapele de lucru, fise de colorat, creioane colorate, oua pentru pictat, 

acuarele; 

c) Organizatorice: frontal,  individual, pe grupe; 

Bibliografie 

1. https://pixabay.com/ro/images/search/ou%C4%83%20de%20pa%C5%9Fte/ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=j8H_-SGvyAM 

3. https://talentedenazdravani.eu/blog/2010/03/12/suport-pentru-ou-cu-iepuras-decoratiune-de-

paste/ 

4. https://www.didactic.ro/materiale-didactice/felicitare-de-paste-3 

5. https://www.youtube.com/watch?v=INl25E72o0M 

6. https://www.youtube.com/watch?v=-jiQIZ0ADxM 

7. https://www.youtube.com/watch?v=sbPJWgt7V7s 

 

Scenariul didactic 

 

Etapele 

instruirii şi 

dozare 

Ob. 

op. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse 

Activitatea învăţătoarei 

Activitatea elevilor 
a b c Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

1 

 

Se creeaza conditiile psiho-pedagogice 

necesare desfasurarii lectiei: 

 Aerisirea salii de clasa; 

 Pregatirea materialelor necesare desfasurarii 

activitatii. 

Instructajul 
verbal 

Carton , 

lipici 

foarfeca, 

carioca 

Frontal Orala 

2. Captarea 

atentiei 

2 

O1 

Se va face printr-o scurta conversatie dirijata 

referitoare la anotimpul primavara, al carei 

reprezentant este in sala, Zâna Primaverii, 

confectionata in orele anterioare de abilitati. 

Se vor mentiona principalele sărbători din acest 

anotimp si se va vorbi despre traditiile si 

obiceiurile de Paste.(Anexa 1) 

Se prezinta elevilor imagini cu ouale de Paste 

(https://pixabay.com/ro/images/search/ou%C4

%83%20de%20pa%C5%9Fte/)  si se audiaza 

poezia “La Pasti” de G. Toparceanu. 

(https://www.youtube.com/watch?v=j8H_-

SGvyAM).  

Instructajul 

verbal, 
conversatia 

expunerea 

Zana 

Primaverii , 

plansa cu 

anotimpul, 

laptop; 

Frontal 
Orala, 

formativa 

3. 

Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

 

 

Astazi vom desfasura activitati atat in legatura 

cu frumusetile naturii in anotimpul de 

primavara cat si cu traditiile si obiceiurile de 

Paste. Se anunţa elevii că la această oră vor 

lucra pe grupe si vor colora, decupa si lipi, vor 

realiza felicitari pentru cei dragi, vor realiza un 

suport iepuras pentru oua rosii si nu in ultimul 

rand vor picta oua.  

 
Conversaţia 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Orala 

 

 

 

4. 

Prezentarea 

continutului 

O5 

Se prezintă lucrarile model si se analizează,  

îndrumând elevii să observe tehnicile de 

realizare. 

Observarea 
dirijata 

Suporturile  

model 

pentru 

fiecare 

grupa 

Frontal  
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Etapele 

instruirii şi 

dozare 

Ob. 

op. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse 

Activitatea învăţătoarei 

Activitatea elevilor 
a b c Evaluare 

5. Dirijarea 

invatarii 

O2 

O3 

O4 

Se organizează colectivul în 5 grupe. 

 Grupele 1 si 2 coloreaza, decupeaza si lipesc 

materialele pe macheta; (Etape de lucru- Anexa 

2) 

 Grupa 3 realizeaza suportul iepuras pentru ou:  

(https://talentedenazdravani.eu/blog/2010/03/12/su

port-pentru-ou-cu-iepuras-decoratiune-de-

paste/); (Etape de lucru- Anexa 3) 

 Grupa 4 realizeaza o felicitare de Paste 

(https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/felicitare-de-paste-3); (Etape de 

lucru- Anexa 4) 

 Grupa 5 picteaza oua: 

(https://www.youtube.com/watch?v=INl25E72o0

M);  (Etape de lucru- Anexa 5) 

 Fiecare grupă are pe bancă toate materialele 

necesare realizării acestor lucrări, ( planşă 

suport, desenele pentru colorat, decupat si lipit, 

hârtie creponata, lipici, foarfece, creioane 

colorate, oua, acuarele). 

Elevii trebuie să recunoască materialele care le 

au pe bancă. 

Se explică şi se demonstrează pentru fiecare 

grupa. 

Conversatia

instructajul, 

Explicatia 

Carton, 

foarfeca, 

lipici, 

hartie 

creponata,fi

se de 

colorat, 

creioane 

colorate, 

acuarele, 

oua; 

Pe 

grupe 
orala 

6.Obtinerea 

performantei 
 

Etapele de lucru vor fi scrise si pe tabla. 

Elevii îşi vor desfăşura activitatea pe fond 

muzical (cantecele despre primavara si despre 

sarbatorile Pascale) : 

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

jiQIZ0ADxM 

https://www.youtube.com/watch?v=sbPJWgt7

V7s 

Pe parcursul activităţii reiau unele explicaţii, 

corectez unele greşeli pentru a evita formarea 

greşită a depriderilor, urmăresc respectarea 

etapelor de lucru şi supraveghez cum 

decupează, cum lipesc, cum asamblează părţile 

componente. 

Explicatia, 

munca 

indepen-

denta 

Carton, 

foarfeca, 

lipici, 

hartie 

creponata, 

fise de 

colorat, 

creioane 

colorate, 

acuarele, 

oua, laptop; 

Indivi-

dual 

Proba 

practica 

7.Feedback-

ul 

 

 

Elevii sunt îndemnaţi să facă comparaţie între 

planşa model şi cea realizată de ei, să sesizeze 

eventualele greşeli şi să retuşeze lucrarea. 

Explicatia 
Lucrarile 

obtinute 
Frontal Orala 

8.Evaluarea O7 

Lucrarea fiecărui elev va fi apreciată după: 

-corectitudinea tăierii formelor ; 

-asamblarea corectă ; 

-aspectul îngrijit al lucrării ; 

-completarea după imaginaţie, cu alte elemente 

-ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

Elevii vor evalua lucrările colegilor de grupă, 

ţinând cont de criteriile enumerate mai sus 

(care vor fi scrise pe tablă), prin metoda turul 

galeriei. 

Se va aprecia în general activitatea. 

Se vor expune lucrările, atat la o expozitie in 

scoala cat si la una viruala (pe conturile de 

Classroom ale claselor). 

Conversatia

Aprecierea 

Expozitii 

cu lucrarile 

obtinute 

Frontal Orala 



 

 

308 

Etapele 

instruirii şi 

dozare 

Ob. 

op. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse 

Activitatea învăţătoarei 

Activitatea elevilor 
a b c Evaluare 

9. Retentia si 

transferul 

1 

O6 

Elevii sunt solicitati sa realizeze si ei acasa alte 

lucrari asemanatoare.  

Elevii vor merge in curtea bisericii unde vor 

recita poezii si vor interpreta un cantecel despre 

Saptamana Patimilor si Sarbatorile Pascale. 

Apreciere

a verbală 
 Frontal  

 

Anexa 1 

Tradiții și obiceiuri pascale 

 În ţara noastră sunt multe tradiţii și obiceiuri de Paște, multe dintre ele sunt moștenire de la 

strămoșii noștri și transmise din generație în generație. Paștele este cea mai veche și importantă 

sărbatoare creștină. Ea are loc întotdeauna în anotimpul primăvara, când și natura renaște. 

 Paștele reprezintă sărbătoarea Invierii lui Iisus Hristos.Este o sărbătoare mult așteptată de toţi 

creștinii, dar mai ales de către copii. Săptămâna premergătoare Paștelui se numește „Săptamâna 

Patimilor”, iar săptămâna de după Paști se numește „Săptămâna luminată”, deoarece Iisus  a 

luminat lumea dupa înviere. 

 În tradiţia ortodoxă, începutul sărbatorii e marcat o dată cu postul de șapte săptamâni. Postul 

reprezintă apropierea de Dumnezeu, dorinţa de a fi mai buni, mai toleranţi, de a ne ajuta aproapele. 

 În Săptămana Mare, credincioșii se ocupă de curăţenie în case, în gospodării și în fiecare după-

amiază merg la slujbele numite denii. 

 Joia Mare, este cea mai importantă zi dinaintea Paștelui.Specific deniei de joi seara este citirea 

celor 12 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus.Joia Mare este cunoscută sub denumirea 

de joia morţilor sau cina cea de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea pâinii și 

prin oferirea vinului ce simbolizează sângele ucenicilor sai. 

 Vinerea Paștelui este cunoscută ca Vinerea Patimilor.Este ziua de doliu a creștinătăţii, întrucât 

atunci a fost răstignit Mântuitorul. 

 Sâmbăta seara, toţi membrii familei merg la slujbă și iau Lumina Sfântă, care îi apără de rele. 

Odată cu înnoirea naturii este obiceiul ca oamenii să-și înnoiască și îmbrăcămintea. Simbolurile 

Paștelui sunt ouăle, mielul și pasca.Se vopsesc ouă în diferite culori. Roșul simbolizează sângele, 

verdele învierea naturii, galbenul soarele și albastrul cerul și apa. Ouăle se ciocnesc de Paște și 

oamenii spun: „Hristos a înviat!” și „Adevărat a înviat!”.Oamenii uită de supărări, sunt mai buni, 

mai generoși  și  mai prietenoși.  

 Salutul „Hristos  a înviat!” se adresează timp de patruzeci de zile până la sărbătoarea Înălţării 

Domnului la cer, când se încheie praznicul Învierii Domnului. 

 În lumea tradiţional românească, oamenii se pregătesc cu mult sârg atât din punct de vedere 

spiritual (prin post), cât și din punct de vedere lumesc. 

 Sunt multe obiceiuri și tradiţii de Paște în România.Ele diferă în funcţie de zonă. În preajma 

sărbătorilor, în unele zone sunt multe festivaluri la care se promovează obiceiuri și tradiţii de Paște 

din România.Aici, tinerii sunt încurajati să îmbrace portul naţional și să participe la concursuri de 

încondeiat ouă. 

 Indiferent din ce zona a tării facem parte, important este să transmitem copiilor noștri 

obiceiurile și tradiţiile stravechi legate de anumite sărbători pentru ca aceștia să cunoască și să 

asimileze trăsături caracteristice poporului român: bucuria de a munci, întelepciunea, isteţimea, 

cinstea, demnitatea, modestia, simţul umorului, spiritul întrajutorarii, al solidarităţii. 
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 Promovarea unui sistem de valori dezirabil la elevii noștri este unul dintre obiectivele ce 

orientează întreaga activitate didactică școlară, extrașcolară și extracurriculară. 

Bibliografie 

1. Ghinoiu I., „Sărbători și obiceiuri românești”, Editura Elion, București, 2003 

2. Simion Florea Marian, „Sărbătorile la români”, vol.II, Editura Fundaţiei Cultural Române, 

București, 1994. 

 

Anexa 2 

Etape de realizare a lucrarilor: 

1. Se coloreaza florile, fluturasii, iepurasii, pasarile, ouale. 

2. Se decupeaza dupa conturul desenat. 

3. Se lipesc elementele intr-o forma proprie pe plansa support. 

4. Se finiseaza lucrarea. 

Criterii de evaluare a lucrărilor elevilor : 

1. Respectarea  etapelor de lucru corespunzătoare lucrării propuse (decupare după contur, 

asamblare, lipire). 

2. Realizarea  integrală a lucrării 

3. Corectitudinea execuţiei 

4. Originalitatea lucrării 
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Anexa 3 

Suport iepuras pentru ou 

Etapele de realizare a lucrarii: 

1. Se decupeaza sablonul care contine un iepuras, o banda si diverse decoratiuni. 

2. Se decupeaza un cerc de carton. 

3. Se lipeste banda sub forma de cerc si se ataseaza pe bucata de carton. 

4. Se decupeaza franjuri din hartie creponata verde si se lipesc pe lucrarea executata până 

acum. 

5. Se lipeste iepurasul. 

6. Se poate infrumuseta cu floricele din hartie glasata. 
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Anexa 4 

Felicitare de Paste 

Etape de realizare a lucrarii: 

1. Se coloreaza iepurasii, puiul si mielul. 

2. Se decupeaza dupa conturul desenat. 

3. Se pliaza in doua parti egale hartia cartonata si se decupeaza ovalul de pe prima coperta. 

4. Se lipesc elementele intr-o combinatie proprie pe a doua coperta astfel incat sa se vada prin 

ovalul decupat. 

5. Se poate infrumuseta cu floricele decupate sau un mesaj scris. 
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Proiect de lecție  

Elena Diana Bordeianu, Gabriela Condrea, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei  

 

Subiectul lecției: Sfântul Nicolae, prietenul copiilor  

Tipul activității: interdisciplinar  

Arii curriculare implicate: Limbă și comunicare, Om și societate, Arte și tehnologii  

Grup țintă: elevii clasei a IV-a   

Motivația activității:  

 În pragul sărbătorilor creștine, copiii iubesc să descopere frumuseţea tradiţiilor şi a poveştilor de 

Sfântul Nicolae. Propunând activități care să dezvolte sensibilitatea și gustul pentru frumos, 

deschiderea către biserică şi învăţăturile acesteia, copiii învață să păstreze tradițiile strămoșești și, în 

egală măsură, sunt provocați să își creeze ei înșiși altele.  

Rezultate așteptate 

 Nuanțarea pozitivă a comportamentului elevilor la școală, în familie, în comunitate;  

 Reducerea actelor de violență de orice tip;  

 Stârnirea curiozității de a descoperi personaje care se remarcă prin faptele bune pe care le 

fac, dezvoltând, astfel, dorința de asemănare cu aceste personaje;  

 Creșterea stimei de sine și inducerea unei stări de bine, de confort, în timpul activității.  

Obiective 

 Să identifice însușiri și valori morale ale personajelor;  

 Să valorifice deprinderile și cunoștințele însușite la disciplinele de studiu în rezolvarea 

sarcinilor primite   

 Să lucreze eficient în echipă, finalizând corect sarcinile primite.  

Resurse 

 procedurale: exercițiul, brainstorming, conversația, elemente de joc, turul galeriei; 

materiale: jetoane, ecusoane, fișe, planșe, cărți de povești, creioane colorate, carioci, semne 

de carte, laptop, videoproiector, ecran proiecție;  

 timp: 45 minute  

 activitate pe echipe.  

Modalități de evaluare 

 elemente de portofoliu: fișele ca produs final al activității;  

 observarea sistematică;  

 aprecieri verbale  individuale sau adresate grupului;  

 jurnalul în imagini al activității.  

 

Desfășurarea activității  

Activitate introductivă – 5 minute  

 Copiii se grupează pe echipe trăgând la sorți un jeton cu un număr. Cei care au același număr 

vor forma o echipă.  

Energizer : https://wordwall.net/resource/16467343/energizerlectie-sf-nicolae - 5 minute  

BATE DIN PALME DACĂ AFIRMAȚIA ȚI SE PARE CORECTĂ.   

 Este iarnă.  

 În această seară va veni Moș Crăciun.  

 În fiecare primăvară mergem cu colinda.   De Anul Nou mergem cu uratul.  

 Iarna mergem la plajă.  

https://wordwall.net/resource/16467343/energizerlectie-sf-nicolae
https://wordwall.net/resource/16467343/energizerlectie-sf-nicolae
https://wordwall.net/resource/16467343/energizerlectie-sf-nicolae
https://wordwall.net/resource/16467343/energizerlectie-sf-nicolae
https://wordwall.net/resource/16467343/energizerlectie-sf-nicolae
https://wordwall.net/resource/16467343/energizerlectie-sf-nicolae
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IUBI  MÂND  LE   

CREDI  BLÂND  MINCIU  

 De Crăciun împodobim bradul.   Iarna ninge.  

Evocarea – 10 minute  

Se cere elevilor să vizioneze clipul (https://www.youtube.com/watch?v=Thg-OM3OWiU), să fie 

foarte atenți la explicațiile oferite pentru a identifica cel puțin două întâmplări care arată dărnicia Sf. 

Nicolae. După vizionarea clipului elevii notează răspunsurile.  

3-4 elevi citesc răspunsurile.  

Realizarea sensului- 20 minute  

Așezați pe echipe, copiii vor rezolva sarcini de lucru diverse.   

1. Colorează iconiţa!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: http://didacticaortodoxa.blogspot.com  

2. https://learningapps.org/display?v=psba1fo8521  

Sfântul Nicolae a ajutat pe cele trei fete sărace aruncându-le tatălui lor pentru fiecare câte o pungă 

cu galbeni pe fereastră. De atunci toţi îl cunosc ca aducător de daruri şi 

milostiv tuturor. Ajutaţi-l pe Sf. Nicolae să încarce în saci darurile pe care 

le-ar putea primi copiii!  

                        Bomboane   

Dragoste                                    Acadele                               

     Ciocolată                                                      

Covrigi                                      Răbdare                          Bunătate  

 Blândeţe                                    Fructe     

                          Smerenie  

 

3.Sf. Nicolae a făcut multe minuni pe mare salvând pe marinari din furtuni 

sau de la înec. Salvează corăbiile bune (calităţi), colorându-le şi scufundă-le 

(cu un X mare) pe cele cu piraţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARURI   
MATERIALE   

DARURI   
SPIRITUALE   

https://www.youtube.com/watch?v=Thg-OM3OWiU
https://www.youtube.com/watch?v=Thg-OM3OWiU
https://www.youtube.com/watch?v=Thg-OM3OWiU
https://learningapps.org/display?v=psba1fo8521
https://learningapps.org/display?v=psba1fo8521
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4.Scrie un CVINTET pornind de la elementul – cheie SFÂNTUL NICOLAE. 

 

SFÂNTUL NICOLAE  

 ……………………………  ………………………………. (2 însușiri)  

……………………. ……………………………  ……………………….. (3 acțiuni) 

……………………….   ……………………..    …………………..…………………..  

(o propoziție din 4 cuvinte)  

…………………………. (cuvânt-concluzie)  

  

5. Se amesteca cuvintele/frazele si se solicita asamblarea lor  

Sfântul Nicolae trece pe aici!  

Mare hărmălaie e printre cei mici.  

Bucurie mare e între copii,  

Căci vrea fiecare daruri a primi.  

  

Băieţii şi fetele lustruiesc de zor  

Cizmele şi  ghetele, fără ajutor.  

Şi cu grabă mare, roşii în obraji   

Pune fiecare ghetele-n pervaz.  

  

Vine de departe, oamenii o spun,  

 Căci El este frate chiar cu Moş Crăciun.  

 Noi cu veselie toţi îl aşteptăm,  

 Sacul plin să-i fie, să ne bucurăm!  

Reflecţia - 5 minute  

 Voi cum v-ați pregătit pentru sărbătoarea Sf. Nicolae?  
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Iași, 4 iunie 2021 

Publicația cercului interdisciplinar 


