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Autor: Bușcă Daniela
Prof. de biologie și istorie la C.N.,, EMIL RACOVIȚĂ’’, sector 2, București

Școala online prin ochii unui profesor de biologie și istorie

,,Lucrurile mărunte se obțin încet, dar nu obții nimic dacă stai pe loc’’- Zig Ziglăr
ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie. Nu am crezut că ne va afecta profund și pe o

perioadă atât de îndelungată, dar iată că suntem gata să începem și anul școlar următor cam tot în aceleași
condiții cum l-am terminat pe cel anterior. Incertitudinile legate de : condițiile din școală, împrejurimile ,numărul
de elevi din școală/ clasă,, siguranță , servicii,platforme folosite, rapiditatea deplasării pentru a susține eventual și
elevii care nu au ,, avut șansa ’’să se afle în sala de clasă.

În această teribilă perioadă am constatat o utilizare în exces a verbelor: a fi, a avea, a iubi, a încuraja.
Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze nemulțumirile

și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să nu-l compare cu alt coleg,
să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze.

Comunicarea poate fi eficientă atât față în față , cât și online dacă îndeplinim câteva reguli de bază:
● Ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul;
● Minimizăm barierele externe;
● Controlăm barierele interne;
● Înlăturăm blocajele profesor-elev-părinte;
● Credem în capacitățile: profesorului, elevului, părintelui;
● Acordăm atenție stării mentale a elevului și să discutăm despre orice modificare a stării sale emoționale;
● Găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută;
● Ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite;

Menținem o stare de bine prin:

● managementul timpului,
● alegerea corectă a instrumentelor de lucru,
● atitudinea pozitivă în permanență.

În ceea ce privește disciplina biologie , din ceea ce am perceput eu, platformele utilizate, lecțiile antrenante cu
imaginile viu colorate , fișele de lucru variate, au creat imaginea unui colț din natura, în care minunații mei
elevi și-au expus cu plăcere creațiile proprii: rebusuri, proiecte, fișe, dând dovadă de o implicare și o comunicare
de invidiat.

La disciplina istorie pot spune că am sesizat o implicare mai mare a elevilor de gimnaziu, elevii de liceu s-au
bucurat mai mult că au scăpat de,, lucrările scrise’’.Elevii de gimnaziu doreau mai multe întâlniri pe platforme
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decât prevedea programa, mereu dornici de multe imagini, acțiuni, comparații, situații – problemă.
Un lucru mai puțin reușit a fost colaborarea grupelor de lucru.Aici mai trebuie lucrat!

Greutatea mare întâlnită a fost legată de numărul mic de dispozitive de conectare la internet de care dispun
familiile în ansamblu, dacă avem un dispozitiv nu este suficient dacă familia are 4-5 membri, din care 3-4 au
trebuit să se conecteze în același timp și să lucreze constructiv.

De un real folos au fost activitățile cu părinții prin folosirea metodelor interactive și a sarcinilor de lucru în
colaborare prin care să-și valorifice abilitățile creative alături de proprii copii și să se simtă valorizați.
Cu bune și rele mergem înainte!

,,Educația din România ar trebui să fie gratuită pentru toată lumea, lucru garantat de stat, nicidecum din buzunarele
proprii”-reprezentantul elevilor din București și Ilfov.

Bibliografie:

Surse scrise:
Shinny, G. 1984. In Search of Modernism. Journal of Aesthetics no. 3: 38-50.
Somers, T. 1992. Looking for the Right One. Social Studies 25 (March): 3-25.

Surse electronice:
Nechita, G., 2010, ,,100 de Idei Gratuite de Articole pe Care Le-ai Putea Scrie’’,
http:// www.nechitagabriel.ro/100-idei-articole-gratuite, accesat la 01.11.2011
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Şcoala online - între provocări şi revoluţia schimbării de
mentalitate a profesorilor

Autor: Păpălău Lucica
Prof. Şcoala Gimnazială “Robert Ficheux” Nr.1, Voluntari, Jud. Ilfov

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în fața unei noi
provocări: cea digitală.
Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea
a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost testat din
mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete
sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online.

Acolo unde se vrea, se poate!
Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte, majoritatea unităților de învățământ
s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, considerând
că este important să se pregătească pentru școala viitorului- şcoala online.
Este şi cazul Şcolii Gimnaziale ”Robert Ficheux” Nr.1 din Oraşul Voluntari, Jud. Ilfov, unde îmi desfăşor
activitatea.
La noi nu s-a oprit deloc predarea. De pe 12 martie am predat în continuare online pentru că s-a putut face
pregătire, fiecare profesor a fost responsabil și a luat în serios această muncă.
Cel mai mare câștig a fost că profesorii s-au unit, iar copiii au venit la această întâlnire online și au împărtășit
profesorilor cunoștințele din domeniul IT, și astfel s-a creat o apropiere și o empatie între profesor și elev.
Profesorii au realizat, că modul în care se îmbinau metodele tradiționale cu predatul online aducea plus
valoare. Cel mai mare câştig a fost că profesorii, au fost foarte uniți, spre uimirea lor, copiii i-au învățat și ei
niște lucruri cu folosirea tehnologiei, a fost un proces de învățare reciproc. Copiii au fost iubitori si profesorii s-
au bucurat
de prezența lor, iar părintii au fost mulțumiti. La chestionarele aplicate părinților elevilor, notele au fost peste
9,11.
Profesorii viitorului!
Revoluția schimbării de mentalitate a profesorilor
Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă acum, cu
schimbarea mentalității profesorilor.
Cum reușesc să se adapteze este o revoluție a mentalității profesorilor. Sunt profesori care își dau seama că
transformarea începe cu ei. Vedem o masă critică de profesori cu vocație, care vor să facă saltul spre a devenii
profesorii viitorului.
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Profesorii trebuie să descopere metodele și instrumentele concrete prin care își pot schimba în mod pozitiv stilul
de predare și modul de a relaționa cu copiii.
Menirea profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil.
Nimic mai mult! Trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite și să potențeze aceste daruri.Trebuie să creadă
că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativi și mai ales flexibili cu programul și cu
nevoile copiilor.
Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa fie regandită și să fie pusă
întrebarea: Ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă?

Să ieșim din inerție !
Criza este catalizator de evoluție!

Experimentele pe care le traversează sistemul de educație românesc în timpul acestei crize ar trebui să ne ajute să
construim un sistem hibrid: online și offline.
Desigur sunt necesare si resurse pentru a implementa un astfel de sistem de predare online si de adaptare la
meseriile viitorului.
Este nevoie de un Plan strategi, de finanţare, de un management performant, de o programă adaptată si să fie
urmărit pe o perioadă de câțiva ani acest obiectiv. Se va schimba si modul de pregătire al profesorilor.

BIBLIOGRAFIE:

https://www.danailies.ro/activitate-pentru-acasa-construieste-o-poveste-amuzanta?
https://pentruprieteni.com/util/cele-mai-bune-motoare-de-cautare-educationale-studii-carti-si-resurse-de-
calitate-pentru-profesori-elevi-si-studenti/?
https://stiri.md/article/social/s-au-inchis-scolile-nu-si-cartile-modalitati-de-invatare-la-distanta
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html? –•Day-by-day projects to keep kids
reading, thinking, and growing.
https://www.science-sparks.com/10-science-experiments-every-child-should-do-at-least-once/
https://www.ssww.com/blog/coronavirus-activity-guide-45-boredom-buster-ideas-for-kids/
https://growingbookbybook.com/online-literacy-resources/? – Amazing People Coming Together to Provide
Online Literacy Resources
https://www.need.org/about-need/our-curriculum/ –•Energy Curriculum http://www.spencerauthor.com/
online-teaching/
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Cum am reușit să creez lecții ușor de înțeles

Autor:Apostolie AnaMaria
Prof. Școala Gimnazială Găgești, Vrancea

Școala online a venit ca un șoc în luna martie. Nu ne așteptam, nici elevi și nici profesori, să vedem școala
altfel decât ne-am obișnuit să o facem. Nu eram pregătiți emoțional (și nici profesional) să facem tranziția de la
fizic la online.Dar nu am avut de ales. Așa că ne-am mobilizat toți și joi, 12.03.2020, am făcut prima încercare de
a lucra online, pe ASQ. Crearea conturilor pe platformă a fost un mare hop pentru cei cu mai puțină experiență,
dar ne-am descurcat cu ajutorul grupurilor clasei.Deși puteam vedea ce anume a rezolvat fiecare elev și cât de bine
s-a descurcat la fiecare exercițiu, nu părea să fie îndejuns pentru a comunica toate conținuturile.

Apoi am căutat o soluție pentru postări – pentru că era totul nou, multe întrebări redundante umbreau
mesajul principal. Așa că am creat clase de elevi pe Google Classroom (nu fără multe obstacole) după ce am
terminat cursul Profesor în online ținut de Digital Nation. De aici totul a prins contur. Am preluat metoda lor
de organizare a informațiilor pe zile și am transformat-o în săptămâni pentru a le fi mai ușor să găsească lecțiile.
Am denumit folderele cu datele exacte pentru ca elevii care nu pot intra zilnic să se orienteze rapid și să
parcurgă lecțiile în ordine. Le-a plăcut și lor ideea.

La început explicațiile erau foarte simple, fără imagini sau culori, deci nu erau atractive. Pentru că am
observat că interesul elevilor scade treptat, am modificat structura lecției. Aceasta este mai plăcută și pentru
mine, nu doar pentru ei, părând mai prietenoasă și mai ușor de urmărit. De asemenea, elevii care nu aveau
manual fizic, nu aveau posibilitatea să deschidă manualul digital ori nu aveau acces la dispozitiv în timpul lecției
online, puteau urmări exercițiile din imaginile încărcate în lecție și le puteau rezolva așa. Mai jos las un model
din ultimele săptămâni din anul școlar 2019-2020 pentru o lecție despre sporturi și verbele potrivite pentru
acestea de la clasa a V-a:

Sports

Hello!

WRITE in your notebooks what I wrote in green. DO the exercises here then write in your
notebooks./ NOTAȚI ceea ce este cu verde. REZOLVAȚI aici și apoi notați pe caiete.

WRITE how to use sports with play, go, do./ NOTAȚI cum se folosesc sporturile în propoziții cu play,
go și do.
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We use:
- play•with team sports and ball games:•play football, play golf; (sporturi de echipă și cu minge) to play football
– a juca fotbal
to play tennis – a juca tenis
to play volleyball – a juca volei
to play basketball – a juca baschet
to play baseball – a juca baseball
to play rugby – a juca rugby
to play golf – a juca golf
to play hockey – a juca hockey

- go + -ing with sports that can be practiced on a playing field:•go swimming, go running; (pe teren) to go cycling
– a merge cu bicicleta
to go running – amerge la alergat
to go snowboarding – a merge/ a se da cu snowboardul
to go surfing – a face surfing
to go swimming – a înota
to go rock climbing – a face cățărări
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- do•with other sports:•do athletics, do judo. (alte sporturi)
to do gymnastics – a face gimnastică
to do karate – a face karate
to do judo – a face judo
to do fencing – a face scrimă
to do athletics – a face atletism
to do yoga – a face yoga
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Open the digital textbook/ Deschideți manualul digital:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Limba%20moderna%20engleza/ART1/#book/u9-4- u9-
p156-157. DO the exercises 1,2/156 on the digital textbook and then take screenshots./ REZOLVAȚI
exercițiile 1,2/156 pe manualul digital și faceți poze/ captură de ecran.

Listen/ Ascultați: https://www.youtube.com/watch?v=0LFdM0M658o

Open the link/ Deschideți linkul: https://www.youtube.com/watch?v=DiZ2Sqs2Idw What
do you think of the video?
What sports do you like? Etc.
Write 3-5 sentences about the video.

Nu uitați de poze. Încărcați-le direct aici, la temă, atunci când o finalizați.

La finalul oricărei lecții le aminteam să trimită ce au lucrat pentru a primi feedback pe Google Classroom și
a ști ce să revadă din lecție și unde să mai lucreze. De asemenea, orice lecție explicată în scris a fost urmată de o
lecție pe Zoom, explicații și aplicații suplimentare.

Elevii au fost încântați de această metodă și au lucrat cu sârg pentru a-și însuși cunoștințele.

Bibliografie:
1. https://manuale.edu.ro/
2. https://www.youtube.com/watch?v=0LFdM0M658o
3. https://www.youtube.com/watch?v=DiZ2Sqs2Idw
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Școala online-între necesitate și progres

Autor: Alecu Orlando Daniel

Prof. Colegiul Național “Anastasescu”, Roșiorii De Vede,Teleorman

Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are nevoie de o formare
continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească tinerii pentru a se integra activ în
viața socială și personală.

În ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare radicală a
mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă mai flexibili și
mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale.

Această schimbare trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate
de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.

Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând
pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină achiziții importante pentru
progresul societății.

Ca în orice studiu trebuiesc respectate anumite etape: adunarea unor informații și date statistice referitoare la
problemele educației, mai ales în perioada organizării învățării de la distanță, analiza bunelor practici ale
diferitelor actori educaționali, propunerea unor modalități de îmbunătățire a sistemului educațional.

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de brusc și au fost
identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală.

S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii școlii,
specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și reprezentanți ai societății
civile.

Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care au fost oferite comunității educaționale
instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, inclusiv învățământul la distanță.

O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale pentru asigurarea
învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în condiții de criză.

Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare teoriile și dogmele însușite ani în șir, ci,
mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficientă și grija față de persoanele
apropiate, adică atitudinile și valorile care constituie fundamentul noii paradigme ale educației .

S-a ajuns și la concluzia, că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, fiind axat
preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor.
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Cu certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial abilitățile digitale, ceea
ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același timp și societatea civilă va trebui să fie
conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii constructive de îmbunătățire, în special a
modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor digitale.

Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, și va
contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de
bine.

Totodată, cadrele didactice, precum și elevii, părinții, managerii școlari trebuie să fie autodidacți, să învețe din
propria experiență dar și a celorlalți.

În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe posibilitățile
copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și modalităților de învățare,
precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării.

Bibliografie: 1) Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ”



19

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

Școala online - între necesitate și progres

Autor:Mihaela-Roxana ANGHEL

Prof. înv. Primar Școala Gimnazială ”Traian” – Pitești, jud. Argeș

Pandemia de SARS-CoV-2, a rezultat în școli închise în întreaga lume.Căci, în timp ce țările lumii se află
în diferite puncte ale ratelor de infecție cu COVID-19, la nivel mondial există în prezent peste 1,3 miliarde de
copii din 186 de țări afectate de închiderea școlilor din cauza pandemiei.

Conform celor mai recente cifre lansate de UNESCO, aproximativ 1,3 miliarde de elevi și studenți din
întreaga lume nu au putut participa la școală sau la cursuri universitare începând cu 23 martie 2020. Cifrele
UNESCO se referă la elevii înscriși la nivelurile de învățământ preșcolar, primar, secundar inferior și secundar,
precum și la nivel terțiar. 1.379.344.914 elevi și studenți (sau 80% din populația școlarizată a lumii) sunt acum
ținuți în afara instituțiilor de învățământ prin închiderea acestora la nivelul întregii țări.

Impactul COVID-19 asupra educației la nivel global (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse )

Și în România, începând cu data de 11 martie 2020, s-a adoptat măsura trecerii de la activitățile de învățare
din clasa tradițională la învățarea mediată de tehnologie și internet. Procesul de tranziție de la învățarea clasică la
cea în mediul online a fost condiționat de accesul la resurse proprii (tehnologie educațională, infrastructură
digitală, etc) atât al cadrelor didactice, cât și al elevilor și familiilor acestora, precum și de nivelul de competențe
digitale deținut de aceștia. Pentru mulți, această schimbare trebuie să fi fost o dislocare considerabilă atât pentru
educatori, cât și pentru elevi în furnizarea de educație.
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În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare digitalizată,
tehnologie, resurse și ghiduri suport, învățarea online va avea ca rezultat o experiență slabă a utilizatorului, care
este incorectă pentru o creștere susținută, o impactare negativă asupra dezvoltării socio-afective a copiilor), alții
susțin deja avantajele: prin apariția unui nou model hibrid de educație, cu beneficii semnificative, cum ar fi
integrarea tehnologiei informației în educație, educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrală
a educației școlare.

Vorbind de inerentele provocări, în România mai putem menționa:

• lipsa competențelor digitale în rândul cadrelor didactice și ale elevilor,
• lipsa accesului fiabil la internet și / sau tehnologie a unora dintre aceștia pentru a putea participa la

învățarea digitală; acest lucru marchează și adâncește mai mult decalajul deja existent ante-pandemie
între cei din medii privilegiate și defavorizate și este cert că această pandemie a dezbrăcat inegalitățile
profunde și durabile care afectează țara și școlile noastre.

Conform Raportului de cercetare evaluativă ” Școala Online - Elemente pentru inovarea educației”
(Botnariuc, și alții, 2020) care descrie toate elementele de context al școlii online din România, se menționează
totodată că următoarele:

• sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice nu posedă în acest moment
suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator;

• curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități la distanță;

• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe nevoile de
sistem ale educației.

Un alt studiu relevant pentru discuția noastră este cel dezvoltat între American Institutes for Research și
Universitatea din Chicago Consortium on School Research, care au efectuat o comparație între clasele online și
cele desfășurate față-în-față. Cercetarea lor a reliefat faptul că orele online nu sunt la fel de eficiente ca și orele în
persoană pentru majoritatea elevilor.

Totodată, cursurile online au nevoie de un curriculum puternic și de practici pedagogice puternice. Profesorii
trebuie să înțeleagă ce știu elevii și cum ar putea să-i ajute să învețe o lecție nouă. În acest sens, alte cercetări
arată că, în medie, elevii rețin cu 25-60% mai multă informație atunci când învață online, comparativ cu doar 8-
10% într-o clasă tradițională. Învățarea electronică necesită 40-60% mai puțin timp pentru a învăța decât într-
un cadru tradițional de clasă, deoarece elevii pot învăța în ritmul lor propriu, mergând înapoi și recitind, sărind
sau accelerând conceptele după cum aleg. Ceea ce diferă în cadrul mediului online este că elevii pot avea mai
multe distrageri și mai puține supravegheri, ceea ce le poate reduce motivația.
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Profesorul va trebui să stabilească norme pentru implicare, jocuri interactive și de stimulare a elevilor să

intervină în cadrul lecțiilor, să pună în mod regulat întrebări și să răspundă colegilor lor, etc. Având în vedere că

studiile au arătat că copiii își folosesc intens simțurile pentru a învăța, a face învățarea distractivă și eficientă prin

utilizarea tehnologiei este crucială. Astfel, pentru a obține beneficii complete ale învățării online, trebuie să existe

un efort concertat pentru a oferi această structură, folosind o serie de instrumente de colaborare și metode de

implicare care promovează incluziunea, creativitatea, asertivitatea.

Este clar că această pandemie a perturbat complet un sistem de învățământ despre care mulți afirmă că și-

a pierdut deja relevanța, nu numai în România, dar și la nivel global. În cartea sa, ”21 de lecții pentru secolul XXI”,

savantul Yuval Noah Harari prezintă modul în care școlile continuă să se concentreze pe abilitățile academice

tradiționale și pe învățarea la distanță,mai degrabă decât pe abilități precum gândirea critică și adaptabilitatea, care

vor fi mai importante pentru o societate de viitor. Am putea vedea trecerea la învățarea online drept catalizatorul

pentru crearea unor noi metode mai eficiente de educare a elevilor. În timp ce unii se îngrijorează că natura grăbită

a tranziției online ar fi împiedicat acest obiectiv, alții intenționează să facă din învățarea online „noul lor normal”

după ce au experimentat beneficiile de primă mână.

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță sunt mai bune

decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să acceseze lecții și exerciții și să interacționeze cu profesorii

în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile chiar cu un deceniu sau două mai devreme.

Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce privește învățarea online, dar este timpul să o îmbrățișăm și să o

îmbunătățim.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:
Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava, C., Iancu, E. D., Ilie, D.M., Istrate, O., . . . Velea, S. (2020). Școala Online -

Elemente pentru inovarea educației. București: Editura Universității din București. Preluat de pe https://
www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf

UNESCO. (2020, 05 25). https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. Preluat de pe https://en.unesco.org:
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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Școala online în procesul educațional

Autor: Iacob Carmen-Rodica

Prof. înv. primar Şcoala Gimnazială nr.1 Corlăteni, jud. Botoşani

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu diverse pograme
și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar trebuie să rămână educația, care, la rândul său, are
nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii
pentru a se integra activ în viața socială și personală.

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională apare
nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea de competențe
digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. Apariția calculatorului ca sursă de învățare,
diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în
România reprezintă o permanentă provocare pentru educație.

În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale
comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și
perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care
ar trebui să beneficieze atât elevii, cât și profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line,
pentru consultare personală sau profesională.

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. În ceea ce privește mediul școlar, elevul
trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile
pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în
practică. Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în
procesul de învățământ.Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii
elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi.

Instrumentele și strategiile utilizate pentu conectare la distanță sunt diferite: prin video, filmulețe cu activități
interactive, cântece, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite elevilor. Mai important decât metodele
selectate este obiectivul interacțiunii în această perioadă. Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult
contează starea emoțională a copiilor și a părinților.

Deoarece performața în învățare este determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri
didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern.Din dorința de a evolua,
de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare
profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale
existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite
site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de
corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică.
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În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Sunt
deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât
elevii să facă față, pe viitor,

testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și
mediului lucrativ când vor urma o carieră.

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare,
necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou.Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din
ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului,
rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv.

Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care ce le spun
profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile îi ajută să se dezvolte.

Modurile în care tehnologia susține procesul de învățare sunt:
– o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații
– lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor (tablete, laptopuri,
smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul unui prof.
– tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor
– tehnologia îl ajută pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp pentru a se conecta cu
elevii
– tehnologia salvează timp
– te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite
– elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze informații

Un alt mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe diferite motoare
de cautare.Tehnologia susține procesul de învățare, stimulează gândirea logică și permite accesul facil la resurse și
opinii diferite. Se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i face pe educabili să fie mai
conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine. Schimbarea trebuie să includă implicarea mai
largă a părinților, a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei
generații.

În zilele noastre, cursurile/formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai multe institute
și companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, grupuri vaste de oameni
resping astfel de metode. În ciuda popularității în creștere a cursurilor online, formarea tradițională (în clasă) se
luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul elevilor. Exista întotdeauna două fețe ale unei
monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este
metoda preferată.

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în
programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce
în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și
intereselor copiilor.
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Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de
minute.

În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării personalizate
/ individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să devină centre educaționale
comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării personalizate este necesar
să fie valorificate posibilitățile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul,
posibilităților instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de
la distanță/ online, fiind o oportunitate pentru situații special sau imprevizibile.
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Școala online – un progres necesar

Autor: Găzdac Cristina- Sabina
Prof. Înv. Primar Școala Gimnazială Cristești,Mureș

“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educaţie.
Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”
( Jean Jacques Rousseau)

Conform filozofului Jean Jacques Rousseau, individul uman acumulează toate abilitățile și deprinderile
necesare vieții, precum și modul de a conviețui de la oameni, natură sau lucruri. Avem acces la informația
necesară integrării în societate prin explorarea realității, a naturii, a oamenilor, a lucrurilor.Toate acestea le
putem face mai ușor dacă ne unim.

Prin urmare, psihologia evoluționistă ne învață că omul a fost creat să trăiască în grupuri. De la primii
oameni și până în prezent această societate a funcționat și funcționează în grupuri. Suntem ființe sociale și ne-
am asigurat continuitatea speciei prin apartenența la un grup.

Educația la rândul ei are un impact mai puternic dacă se realizează în grup deoarece elevul are acces la
informație aici și acum, poate fi instruit și educat sub atenta supraveghere a educatorului, are acces la exemple de
bună practică comportamentală, este stimulat permanent să gândească, să simtă, să trăiască, poate să își facă
prieteni și să fie parte dintr-o clasă.

Sub alt aspect, secolul XXI ne-a obligat la progres. Era cibernetică a revoluționat tehnologia și
comunicarea indivizilor. Au apărut internetul, tehnologia modernă și aplicațiile de socializare. Omul secolului
XXI a evoluat, învățând să exploreze spațiul și să economisească timpul, într-un mod virtual. Am devenit avatare
și am învățat să trăim în realități virtuale.

Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de învățământ sunt absolut
necesare modificări. S-a recurs la școala de acasă, școala online. Practic, fără să conștientizăm imediat, am fost
conduși spre progres.

Acum, ne adresăm întrebarea : este școala online o necesitate sau un progres?
Din punctul meu de vedere, școala online nu poate fi integrată absolut în categoria „necesitate” sau în

cea a „progresului”. Ea a devenit atât o necesitate, cât și un progres.
În primul rând, școala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate tehnologiei și

operând mult mai ușor cu aceste mijloace.
Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze mediul virtual, sunt acomodați cu acesta și pot prelua

informația chiar și „de la lucruri”.
În al doilea rând, școala online este o necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința de a ne

proteja de boli. Spre exemplu, mediul virtual ne onferă siguranța propriului cămin, acces la educație fără a fi
parte dintr-o clasă, într-o instituție de învățământ.
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Pe de altă parte, cunoaștem faptul că prezența fizică la școală stimulează și unele probleme de adaptare,
precum fenomenul bullying care a luat amploare în școli. Sub acest aspect, școala online a dus la ameliorarea
comportamentelor problematice și a violenței deoarece elevii nu se întâlnesc fizic.

Există totuși și o serie de dezavantaje ale practicării școlii online.
Pe de o parte, sunt persoane care nu au acces la internet și mijloace tehnologice moderne. Vorbim despre

situația țărilor în curs de dezvoltare sau a țărilor sărace, în care elevii nu au acces la aceste tehnologii. Această
situație poate predispune generațiile tinere la creșterea analfabetismului școlar și la lipsa accesului la educația
formală.

Pe de altă parte, școala online stimuzează individualitatea și ideea că omul poate trăi singur, iar noi ca
specie ne-am asigurat continuitatea prin conviețuire.

Spre exemplu, școala online nu oferă puterea exemplului pozitiv sau negativ pe care îl vedem la școală, nu
stimulează formarea unor prietenii fizice și nu asigură menținerea unui contact vizual permanent între emițător
și receptor. Jocul din pauze nu va fi niciodată la fel, în mediul online. Ar mai fi situația supravegherii copiilor.
Mulți părinți lucrează, iar procesul instructiv- educativ desfășurat în mediul online nu beneficiază de atenta
supraveghere a unui adult .

Mai este și cazul cadrelor didactice care au dobândit toată experiența și priceperea într-um mediu fizic,
iar acum au nevoie de o pregătire riguroasă pentru a obține performanța dorită în mediul online.

În încheiere, voi aminti un citat desprins din cartea „Lebăda neagră: impactul foarte puțin
probabilului”, scrisă de Nassim Nicholas Taleb: “pentru a trăi pe planeta noastră astăzi este nevoie de mai multă
imaginație decât putem avea”, iar acest lucru consider că necesită progres și adaptare.
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Ce funcționează cel mai bine pentru învățare? Învățarea vizibilă înseamnă un rol sporit pentru profesori,
deoarece devin evaluatori ai propriilor lor învățături. Conform lui John Hattie Învățarea și predarea vizibilă apare
atunci când profesorii văd învățarea prin ochii studenților și îi ajută să devină profesori proprii.

Amabile și Kramer au concluzionat că, dacă liderii ”facilitează într-un mod vizibil progresul dascălilor și
le arată respectul cuvenit, aceștia vor trăi emoțiile, motivațiile și percepțiile necesare pentru o mare performanță.
Activitatea lor îmbunătățită va contribui la succesul organizațional. Și, n-o să vă vină să credeți: își vor și iubi
munca.” ( John Hattie, pagina 319)

Pentru a exista eficiență în sistemul românesc, și nu doar în cel românesc, este nevoie urgent nu doar de
tehnologie, de aceea digitizare și digitalizare, nu doar de tablete, de laptopuri, de platforme educaționale, de resurse
educaționale deschise, de cursuri online, de lecții online sau de predare hibridă, ci de lideri transformaționali, nu
doar instrucționali, de inspectori care să fie acel far în camera întunecoasă, nu pentru a vedea defectele camerei, ci
pentru a ajuta profesorul să-i conducă pe elevi cu răbdare și pozitivism, spre absolvire, spre formarea complexă a
personalității lor - aceasta însemnând jumătate din partea de predare, cealaltă jumătate fiind realizată de atributele
personale cu care vin elevii la oră.

Și din această prezentare se poate observa că ceea ce aduce valoare este partea de feedback, care cuprinde:
viziune și valoare, cunoaștere și înțelegere, calități personale și practici profesionale (partea de culoare roșie și care
nu este realizată). Învățarea are următoarele componente: învățarea vizibilă, cunoașterea (realizarea) impactului,
predarea inspirațională și pasionantă, precum și feedback-ul.
Atributele personale cu care vin elevii la oră sunt: autoeficacitatea, autoprejudicierea, automotivarea,
autodeterminarea, abordarea și evitarea, dependența, subaprecierea de sine, perfecționismul, neajutorarea,
comparația socială. La evidențierea acestora contribuie și atitudinea profesorilor față de obiectivele lor
educaționale: abordarea bazată pe măiestrie, pe achiziții, de evitare a perfecționării și de evitare a achizițiilor

Învățare vizibilă

Autor:Mateș Ionela Cristina
Prof. Liceul Tehnologic ”Moga Voievod”Hălmagiu, județul Arad
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Cele cinci componente ale obiectivelor educaționale și a criteriilor de succes sunt date de lista de verificare
pentru proiectarea didactică: există dovezi că lecțiile bine proiectate oferă stimuli adecvați care încurajează
angajamentul elevului în a investi în învățare, valorifică și întăresc încrederea elevului că va atinge obiectivele
educaționale, se bazează pe așteptări suficient de înalte față de rezultatele elevilor, îi determină pe elevi să-și
impună obiective centrate pe dezvoltarea competențelor și să fie dispuși să reinvestească în învățarea lor și
presupun obiective educaționale și criterii de reușită cunoscute explicit de către elevi.Astfel, există, după opinia lui
John Hattie, cinci componente esențiale ale ecuației educaționale: provocarea școlară, angajamentul, încrederea,
așteptările ridicate și înțelegerea conceptuală.

”Profesorii înțeleg în profunzime modul în care învățarea evoluează trecând prin diverse niveluri ale
abilităților, capacităților, catalizatorilor și competențelor”: abilități (etapele lui Piaget: senzorio-motorie,
preoperațională, operații concrete, operații formale), capacități (niveluri SOLO: o idee, mai multe idei, asocierea
de idei, dezvoltarea de idei), catalizatori (motivație: observarea decalajului, stabilirea obiectivului, rezultatele
strategiilor, anularea decalajului), competențe (metode: începător, apt, expert).

Martin & Salijo (1976) au descris triunghiul învățării ca având la bază ”Surface learning”, bazată pe
reproducerea informațiilor și ”Deep learning” , reprezentând înțelegerea și semnificația celor însușite, în vârf fiind
Transferul, adică elevul va fi capabil să țină discursuri formale, seminarii socratice, să rezolve probleme și să
analizeze argumentele.
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Școala online – între necesitate și progres

Autor: AgapieMariana

Prof. Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, Panciu

Sistemul de învățământ este angajat în profunde transformări educaționale și organizaționale, de
la grădiniță până la post-bacalaureat, care necesită mobilizarea tuturor actorilor din comunitatea educațională
pentru a construi viitorul Școlii și a permite astfel succesul tuturor elevilor.

Tehnologia digitală reprezintă o puternică pârghie de transformare pentru a sprijini politica
ministerială în toate dimensiunile, de la transformarea educațională în serviciul învățării și evaluarea lor până la
formarea în provocările și profesiile de mâine. Această ambiție digitală necesită simplificarea relațiilor cu
utilizatorii și modernizarea funcționării statului cu sisteme informaționale reproiectate.

Educația națională produce astăzi o cantitate mare de date referitoare la viața școlară, evaluările și
rezultatele elevilor, munca și temele pe care le realizează. Astfel, o mare varietate de date digitale personale sunt
colectate, stocate și procesate de o multitudine de jucători (școli și unități de învățământ, servicii academice,
autorități locale, parteneri privați care oferă resurse educaționale și servicii digitale).

Cu condiția să facă obiectul unei protecții riguroase, datele școlare și urmele de învățare pot
beneficia de progrese tehnologice legate de puterea de calcul și inteligența artificială care ne marchează timpul.
Astfel, ele pot fi mai bine evidențiate și utilizate pentru a consolida individualizarea cursurilor și a învățării, o
evaluare mai eficientă a elevilor și dezvoltarea de noi instrumente pentru profesori.

Ministerul Educației Naționale ar trebui să se asigure absolut că fluxul, prelucrarea și găzduirea
acestor date școlare respectă strict confidențialitatea elevilor și a familiilor acestora, a profesorilor și a personalului
administrativ. Respectarea tuturor actorilor cu regulile de utilizare a acestor date constituie una dintre condițiile
esențiale pentru încrederea care trebuie să prevaleze în cadrul fiecărei comunități educaționale.

Acest sistem de garantare este condiția esențială pentru desfășurarea de noi oportunități în
domeniul educațional, deoarece Școala intră în era datelor mari.

Prin urmare, o mai bună protecție pentru o mai bună valoare va fi piatra de temelie a strategiei
ministeriale pentru datele digitale.

Consider ca sectorul educational digital trebuie sa vina în beneficiul elevului, în primul rând, care
va putea, în cele din urmă, să aibă un mediu de învățare personalizat, care să îi permită să își facă bilanțul atuurilor
și nevoilor sale, să acceseze căi educaționale specifice, la ajutoare adaptate sau chiar la sugestii de activități sau
resurse corespunzătoare marjelor sale de progres. Deasemenea, pentru profesorul , care, eliberat de anumite
activități consumatoare de timp, va putea reinvesti de această dată în diferențiere educațională datorită unei
cunoștințe consolidate a nevoilor specifice ale fiecăruia dintre elevii săi.

Cel mai adesea marcate de flexibilitatea organizațională și diversitatea ofertei, instrumentele
digitale pot fi foarte valoroase pentru pregătirea profesorilor. Instrumentele digitale permit astfel extinderea
ofertei de cursuri de formare, flexibilizarea organizării timpilor de instruire și asigurarea în comun a acestora prin
intermediul tehnologiei digitale.
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Totodata, stăpânirea abilităților digitale este esențială pentru a permite utilizarea rezonabilă și
responsabilă a instrumentelor și serviciilor digitale și pentru a garanta o integrare profesională de succes.
Dobândirea de competențe în domeniul digital, și mai ales în calcul, necesită adesea experiențe concrete pe care
elevii le pot trăi și urmări, într-un cadru școlar sau în afara timpului școlar, de unde și importanța relațiilor cu cei
implicați în activități în afara orelor de școală și locuri asociate. Într-o societate marcată de abundența de
informații, educația media și informația permite studenților să învețe să devină media și utilizatori de internet
conștienți de drepturile și îndatoririle lor și de controlul identității lor digitale.

Tehnologiile digitale joacă un rol crucial în furnizarea de resurse educaționale adaptate și accesibile
elevilor aflați în dificultate . Dacă au luat în considerare aceste probleme de la concepția lor, resursele digitale pot
contribui într-adevăr în mod semnificativ la îmbunătățirea primirii și integrării depline a acestor elevi și la
facilitarea monitorizării educației lor de către părinți. Prin propunerea sistematică a metodelor alternative de acces
și utilizare, adaptările astfel propuse beneficiază, prin urmare, de toți elevii, cu sau fără dizabilități.

În concluzie, învățăturile care se concentrează în special pe tehnologia digitală sau folosind resurse
și instrumente digitale contribuie la dezvoltarea abilităților cheie ale elevilor în societate și în lumea profesională
a secolului XXI: creativitate, inovație, muncă în grup, modă. proiect sau chiar autonomie.

Bibliografie:
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Competența digitală- necesitate în școala online

Autor: Chichioacă Emanuela
Prof. înv. primar Școala Gimnazială ,,Dimitrie Romanescu”Dorohoi

„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le
citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului »)

Pandemia de coronavirus a provocat o criză care afectează mai multe sectoare din societate, unele dintre
ele nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: cea digitală.
Din 11 martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții încearcă să se adapteze
la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online până la
sfârșitul anului școlar. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar
elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile
online. Problema este că oficialii din educație au pus în aplicare acest sistem fără o minimă pregătire prealabilă și
fără a asigura tuturor elevilor condiții egale de pregătire.

Sunt învățătoare ,,absolventă” de clasă pregătitoare, iar când s-a impus situația predării online am crezut că
nu mă voi putea adapta, având în vedere că nu sunt o iubitoare a tehnologiei și nici nu dețin competențe digitale
care să-mi faciliteze desfășurarea activității și optimizarea învățării. Din păcate, nu am fost în situația de a alege
între online și offline, ci între online sau nimic. Ce a urmat se știe: învățarea ”online” a devenit ”obligatorie”, deși
nu e și n-a fost nici online și nici obligatorie.

Personal, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de învățare, apoi a
trebuit să-i ajut pe părinții copiilor să-și creeze cont, să utilizeze platforma.Din dorința de a evolua, de a transmite
elevilor conținut informațional nou, am ales să particip la programe de formare profesională, să mă documentez,
să mă înscriu în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să accesez materiale existente pe diverse medii de
stocare (dischete, cd -uri interactive, să descarc materiale didactice găsite pe diferite site -uri educaționale), să
parcurg etapele necesare dezvoltării personale, să creez teste online, bareme de corectare, care să ușureze munca
didactică. În activitatea desfășurată, am folosit calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Așa,
încet, împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online, încercând să fiu cât mai creativă și mai ales
flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și părinților lor. Având în vedere faptul că elevii sunt mici, au avut
nevoie de sprijinul permanent al părinților în cadrul activităților de învățare. Am creat intervale flexibile de timp
pentru copii și părinți, am realizat înregistrări ale unor activități, am susținut lecții interactive pe platforma de
învățare, le-am dat foarte multe provocări practice și am învățat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. Am
încercat să iau feedback de la părinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic și elev, care are un
impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile interactive, în care am putut să ne
vedem, să comunicăm. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că
provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât în
clasă, cât și în mediul de acasă.
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Mai greu a fost cu câțiva elevi care nu dispun de bază materială pentru participarea la activitățile online,
nu au nici acces la internet, la programe, la aplicații sau platforme digitale. Pentru aceștia situația a fost și mai
complicată pentru că a trebuit să gândesc fișe de lucru și materiale didactice care să sprijine învățarea. Acestea le-
am distribuit săptămânal și sarcina de a fi lucrate și valorificate, a revenit aproape în totalitate părinților. Oricât
am încercat eu să mențin legătura cu toți elevii, cei care nu au avut acces la internet au fost dezavantajați. Aceasta
ceează frustrări și adâncește diferențele între copii.

Introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţamânt.
Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii
elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Cred că am devenit cu toții deschiși la tot ce presupune
inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor
de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și
mediului lucrativ când vor urma o carieră.

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem competențe
digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. Competența digitală este
una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în programele și planurile de
realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a
oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii
apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. C e e a
ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace didactice, este caracterul
interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu înlătură
celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul este un mijloc didactic care se
integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele instructiv-formative, completându-le atunci
când este necesar.

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare,
necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou.Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din
ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului,
rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv.

BIBLIOGRAFIE:
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Școala online – între necesitate și progres

Autor: Delcea Alice Mariana
Profesor învățământ primar Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău

Cu siguranță, puși în fața unei situații inedite, fiecare dintre noi am făcut tot posibilul ca activitatea de
învățare să fie performantă în condițiile date. Iată că, școala online a fost în perioada martie-iunie 2020 o
necesitate.

Am pornit pe acest nou drum, cu multă încredere, susținându-i și încurajându-i permanent pe micuții mei
elevi.Desigur, am întâmpinat destule dificultăți, în principal legate de conexiunea la internet (nu se puteau conecta
cu toții la timp, existau diferite probleme cum ar fi: activarea microfonului sau a camerei), ceea ce făcea ca atenția
elevilor să nu fie cea dorită. Însă micii ,,fluturași”, susținuți de părinți au participat cu încredere și mult entuziasm
la fiecare lecție online, deși le era foarte dor de băncuțele lor, de clasă, de toate activitățile pe care le desfășuram
împreună. Colaborarea cu părinții în acest context de învățare a fost esențială, elevii fiind în clasa I.

A fost nevoie, bineînțeles, de o riguroasă organizare. La început cu toții doreau să răspundă, să citească
sau să își prezinte lucrarea. Ne-am amintit cum procedam în clasă. Elevii au prezentat unele reguli: trebuie să
vorbim pe rând și să ne ascultăm cu atenție unii pe alții, să urmărim tema lecției, să adresăm întrebări dacă avem
nelămuriri și să notăm ce avem de realizat.

Activitatea didactică, o activitate complexă, desfășurâdu-se acum diferit, a necesitat o adaptare la această
situație. Predarea-învățarea-evaluarea, desfășurându-se exclusiv online a fost oarecum modelată.

Dacă la clasă în activitatea de învățare intervenea un filmuleț educativ, un material PPT, o poveste de la
care porneam pentru a învăța o nouă literă/cifră, pentru a desfășura o activitate extrașcolară care se îmbina de cele
mai multe ori cu o ieșire în natură, în noua ipostază am desfășurat fiecare lecție ,,de la distanță”. Copiii primeau
link-uri cu materialele ce trebuiau vizionate: povești, cântecele, vizite online în muzee sau în diferite medii de
viață. Le urmăreau, apoi discutam pe marginea celor prezentate. Desigur, toate materialele i-au încântat și au
participat de fiecare dată cu dorința de a prezenta cel mai bine ceea ce au vizionat, împărtășind colegilor impresii
și fiind permanent încurajați de mine și recompensați cu diferite emoticoane vesele, ceea ce le dădea încredere și
satisfacția că au înțeles foarte bine materialul vizionat.

Am utilizat zilnic resurse digitate, fiind un real sprijin pentru activitatea mea didactică în această perioadă.
Am regândit activitățile didactice, astfel încât, proiectarea și desfășurarea acestora în mediul online să fie atractive
pentru elevi și mai ales flexibile cu programul și nevoile copiilor.

Cu siguranță este nevoie de perfecționare, pentru desfășurarea unor activități de învățare în mediul online.
Creându-se noi orizonturi alternative predării tradiționale, este nevoie de o selecție atentă a platformelor utilizate,
pentru ca acestea să fie de un real folos elevilor.

Pe parcursul activităților online, elevii și părinții au completat chestionare, feedbackul fiind unul pozitiv,
după părerea mea.

,,Școala online” a fost realmente o necesitate pentru cea de-a doua jumătate a anului școlar 2019-2020.
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Școala online – o provocare pentru toți…

Autor: Fășie Cătălin Ionică
Prof. Școala Gimnazială Nr. 1 Remetea

Indiferent dacă suntem educatori, învățători, profesori la școala generală, liceu sau la universitate știm că
nu ne oprim niciodată din învățat.

O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi alternative care să
vină în sprijinul elevilor și profesorilor.

În școala noastră această provocare a venit în luna martie, când toate orele au urmat a se desfășura online.
Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună în practică
derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația nou creată,
neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost inițial
abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi.

Așadar, și noi am căutat soluții potrivite pentru a face trecerea la predarea online. Platformele educaționale
recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online au fost: G Suite for Education. (Google Classroom),
Microsoft Office 365 for Education, Adservio, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. Varianta aleasă a fost G Suite for
Education.

Cu aplicațiile din pachetul G Suite for Education se pot îmbunătăți predarea, învățarea și colaborarea în
întreaga școală. Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc
procesele de predare, învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică și
administrativă. Instrumentele Google for Education sunt recomandate de profesori printre cele mai bune aplicații
pentru colaborare și feedback și pot fi folosite la clasă împreună cu alte instrumente digitale de predare și învățare
care transformă actul educațional într-o experiență interactivă și interesantă.

Beneficiile utilizării acestei platforme pentru școală au fost:
- un pachet de instrumente digitale pentru colaborare la clasă și o educație în pas cu tehnologia;
- folosirea tehnologiei la clasă pentru teme și proiecte;
- dezvoltarea de abilități digitale necesare în secolul 21;
- stimularea gândirii critice și a creativității;
- siguranța datelor;
- disponibilă oricând de pe orice dispozitiv indiferent de sistemul de operare;
- instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care nu necesită o instruire intensivă și oferă economie de
timp și energie;
- o mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real;
- elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat (pregătiți
pentru lucrul în echipă în viitor);
- feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets;
- modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acțiunilor pentru a vedea contribuțiile
elevilor la munca de grup, etc.
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Momentul acesta de răscruce ne-a determinat însă pe toți să facem cunoștință cu această platformă și aplicațiile
sale care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i stimulăm pe elevi să rămână conectați în procesul de învățare.

Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui contactul față
în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul de predare-învățare-
evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru independent, proiectele de grup,
scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. Dar, în această epocă în care digitalizarea este
inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează utilitatea.

În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot aplica și în
momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale:
- orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online;
- timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar - 90 min., ciclul
gimnazial - 120/150 min.);
- pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri, aplicații, ce se
potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare;
- toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine;
- este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale, modul de lucru cu
aplicațiile;
- avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare, regularitate, sprijin și
comunicare continuă între elevi, părinți, colegi;
- avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o personalizare a
sarcinilor;
- feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru didactic/ părinți.

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în sprijinul sau în
completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne de predare și evaluare.
Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor.

Noi, cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc învățarea: prin
întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații umane care să transmită
încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate.

Bibliografie:
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Instruirea asistată de calculator - avantaje și dezavantaje

Autor: Frățiman Lăcrămioara
Prof. la Școala Gimnazială „Mihai David”Negrești

În ultimul timp, actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci
rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.

În sistemul de învăţământ, ca orice altă metodă de învăţare şi instruirea asistată pe calculator prezintă
avantaje şi dezavantaje.

Avantajele folosirii acestei metode de învățare sunt:

- Stimulează capacitatea de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă;

- Creşte randamentul însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor;

- Întărește motivaţia elevilor în procesul de învăţare;

- Oferă un climat de autodepăşire, competitivitate;

- Noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;

- Facilitează prelucrarea rapidă a datelor, efectuarea calculelor, afişarea rezultatelor, realizarea de grafice, de tabele;

- Introduce un mod eficient de muncă independentă;

- Asigură unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie de
secvenţa anterioară;

- Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme elevul îşi găseşte
singur răspunsul pentru o problemă concretă;

- Stimulează gândirea logică şi a imaginaţiei;

La toate aceste avantaje se adaugă și dezavantaje ale acestui mod de învățare:

- Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de investigare a
realităţii;

- Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca plictiseala,
monotonie;

- Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună parte a
populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună.

Calculatorul a devenit un mijloc eficient de predare a cunoştinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale,
de instruire individualizată, facilitând desfășurarea diverselor activităţi specifice procesului instructiv-educativ.
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Astfel, în activitățile didactice, calculatorul poate fi folosit pentru transmiterea informațiilor, formularea
întrebărilor, rezolvarea de exerciţii şi probleme, prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme tip,
proiectarea de grafice, de diagrame, demonstrarea unor modele, simularea unor fenomene, a unor experienţe şi
interpretarea lor, simularea unor jocuri didactice, evaluarea rezultatelor învăţării şi autoevaluare , contribuind la
organizarea şi dirijarea învăţării independente pe baza unor programe de învăţare.

Bibliografie:

Instruire asistata de calculator. Didactica informatica, Adrian Adăscăliței, Editura Polirom, 2007;

Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern,Mihaela Brut, Editura Polirom, 2006.
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GrădinițaOnline

Autor: AcsMelinda
Prof. învățământ preșcolar Școala Profesională ”George Coșbuc”Medieșu Aurit, structura Iojib
Județul SatuMare

Din data de 11 martie 2020, școlile sunt închise, iar acest lucru a generat schimbări în desfășurarea actului
educațional. Unii profesori au optat să le dea de lucru elevilor înainte de a intra în perioada de izolare, alții au
continuat să țină legătura cu grupa prin platforme online sau chiar să se filmeze predând.

Această perioadă dificilă a pus la încercare modalitățile cadrului didactic de adaptare la situația curentă. O
mare schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional, la cel în mediul online.

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri de
resurse:

Cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google Meet, Google
Classroom (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e gratuit).

Profesorul are nevoie de resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea sau resurse deja existente
sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât
și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, Quizziz,
Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și studiu
individual, etc.

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, dezvoltându-și
deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul părinților și al profesorilor lor.
Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită pentru a se exprima, pentru a relaționa, a
comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare atât pentru copii, cât și pentru părinți.

În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. Am încercat să folosim
instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc. cu ajutorul cărora am încercat să desfășurăm activități instructiv-
educative încât să atingem obiectivele propuse pentru această perioadă.Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri
în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească
instrucțiunile pentru joc; să pornească prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate
de poveste; etc.)

Noi,profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe aplicații și
platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de evaluare.

La grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții virtuali (Padlet), care sunt aplicații
digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web;Wordwall- este bazată
pe joc, foarte interesant și atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de tip quiz (întrebări și răspunsuri);
Kinderpedia – este o platformă pentru monitorizarea progresului copilului pe bază de date și fapte concrete și nu
în ultimul rând platforma Academia ABC
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Academia ABC este o platformă online de educație, care oferă multe materiale și jocuri didactice, lecții,

testări online pentru copii, poezii, povești, fișe pentru preșcolari și școlari, literatură pentru copii, noutăți și

informații din educație.

În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale prin experiențe personale.

Părerea mea este că toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată (dacă ne place, dacă nu)

și să fim pregătiți pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și instrumente din care putem să

alegem și să experimentăm care este cea mai eficientă pentru grupa/clasa noastră. DAR toamna ar trebui să

instruim în primul rând părinții pentru folosirea acestor platforme pregătind și pe ei pentru orice eventualitate

care ne așteaptă în următorul an școlar.

Bibliografie
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Școala online – între necesitate și progres

Autor: Adriana Iolu
Prof. învățământ primar, Școala Gimnazială ,,Panait Georgescu”

,,Change is the only constant in life.”Heraclitus of Ephesus

Schimbarea trebuie să fie parte componentă a ființei noastre, indiferent de ce profesie avem.

Nevoia de schimbare este demult la ușa învățământului românesc, dar cine să îi deschidă?

Să deschidă necesitatea de a progresa, de a trece prin foc pentru a deveni noi.

Nu mai poți ține pasul cu noile generații dacă nu te schimbi continuu.

Pentru tineri, tehnologia este ceva firesc, pentru noi, din 11.03.2020, a devenit, obligatoriu, o necesitate.

Mulți cochetau cu online-ul, alții chiar lucrau zilnic, folosind tehnologia, dar mulți, prea mulți pentru
aceste vremuri, școala online a venit ca un tsunami.Ori nu știau, ori nu foloseau, ori nu aveau cele necesare, ori nu
doreau. Nu contează! Acum important este că ,,trebuie”, iar fiecare va simți nevoia să se schimbe.

Ne aflăm în fața unui progres continuu, pe toate planurile, doar că mulți au furat deja startul, iar o parte
încă stă și se minunează.

Nu cred că trebuie să pierdem esența însă. Nimeni nu cere să trecem de la o extremă la alta, de aceea, ,,O
educație de calitate înseamnă echilibru între tradiție și inovație, între creativitate și rutină” . Sir Ken Robinson

Unde ne-am pierdut noi?

În opinia mea, ne-am pierdut la trecerea dintre generații. Cadrele didactice cu experiență sunt tradiția,
temelia, esența, iar celelalte, inovația, creativitatea. Sigur că fiecare categorie are și o parte din cealaltă, dar aș vrea
să le privim separat, pentru că fiecare și-a arătat și își arată măiestria cu generații diferite de copii.

Dacă legătura între cele două ar fi fost mai firească, lină și plină de înțelegere, cu siguranță nevoia de
progres s-ar fi rezolvat cu ușurință.

Deși învățământul online este preponderent unul individual pentru elevi, pentru cadrele didactice a sosit
vremea unei strânse colaborări.

Cu toții vom îmbrățișa schimbarea, când vom realiza că trebuie făcută trecerea de la conservatorism la
maximizarea folosirii tehnologiei.

Cred cu tărie că echilibrul este sănătos, că este cheia dintre necesitate și progres, că o fuziune este calea cea
mai bună.
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Iată câteva avantaje ale învățării online, desprinse dintr-un articol:

https://www.teachhub.com/technology-in-the-classroom/2019/11/benefits-of-technology-in-the-classroom/

-învățarea este mai distractivă, mai interesantă;

-îi pregătește pe elevi pentru viitorul mereu în schimbare;

-îi ajută să învețe în ritmul lor, conform abilităților și nevoilor proprii;

-tehnologia este parte componentă a vieții noilor generații de copii.

Mai putem nota câteva avantaje pe care le-am identificat în perioada de predare online:

-materiale diverse;

-acces la orice, la un click distanță;

-diversitate în alegeri;

-stimularea copiilor de a cerne informațiile necesare, de a gândi logic, fără a folosi tehnologia pentru a le livra
răspunsuri, etc.

Nu neglijăm nici celălalt tăiș al progresului, așa că voi lăsa pe fiecare să reflecteze asupra următoarelor
întrebări:

-Cât timp alocăm tehnologiei în procesul de învățare?

-Cât de des este sănătos să o folosim?

-Ce surse asigurăm copiilor pentru a se informa, a cerceta, a descoperi, fără să îi expunem pericolelor online-ului?

-Cum putem gestiona problema controlului asupra acestui proces, pentru a fi ei în siguranță și a le oferi o educație
de calitate?

-Cum procedăm în cazul elevilor care nu au acces la tehnologie, din motive diverse?

-Cum asigurăm o educație pentru toți, indiferent de mediu, nevoi, posibilități etc?

Soluții sunt și, în concluzie, trebuie să apelăm la copilul din noi. Acesta va fi cel mai bun liant dintre
necesitate și progres.

,,Nu-ți limita copilul la propria cunoaștere. El s-a născut în alte vremuri.”

RabindranathTagore



42

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

Școala online – între necesitate și progres

Autor: Chivoiu Violeta
Prof.Liceul Tehnologic Al. I. Cuza, Panciu

În contextul școlii moderne, profesorul are rolul de a proiecta și organiza orele de curs astfel încât să
contribuie la dezvoltarea tuturor competențelor cheie prevăzute în programa școlară, competențe care se suprapun
și se întrepătrund pentru formarea profilului unui absolvent ancorat în realitatea socială si culturală din care face
parte.

Pentru asta, vom urmări în primul rând dezvoltarea capacității de a comunica în scris și verbal. Elevii vor
avea abilitatea de a înțelege și de a reproduce diferite mesaje orale si scrise în situații variate.

De asemenea, prin dialoguri, dezbateri și conversații în contexte date, prin proiecte de grup sau sub forma
unor prezentări Power Point, formăm elevului o gândire logică și organizată, foarte necesară în dezvoltarea
competențelor sociale, matematice și digitale.

Proiectele pe care le realizăm cu elevii ajută și la dezvoltarea aptitudinilor și competențelor antreprenoriale,
determinându-i să lucreze cooperant și flexibil în cadrul unei echipe. Prin prezentarea acestor proiecte în anumite
concursuri, favorizăm exprimarea culturală a elevilor, stimulându-le imaginația și creativitatea.

Scopul integrării tehnologiei în instruire determină metodele și tehnicile de lucru la clasă. Spre deosebire
de generațiile anterioare, actualele generații de elevi sunt mult mai independente în gândire. Copiii zilelor noastre
au personalități puternice bine conturate încă de la vârste mici. Aceștia folosesc resursele digitale și se raporteaza
diferit la societate. Ca profesori, trebuie să creăm un mediu de învățare stimulativ, bazat pe dezvoltarea unor
compentențe, abilități și atitudini care să țină cont atât de interesele lor personale, cât și de exigențele societății în
care trăiesc.

Așadar, foloisrea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor on-line, a comunicării on-line poate
reprezenta și orienta procesul de instruire către interesele elevilor, realizând o predare centrată pe necesitățile de
învățare ale acestora, contribuind la progresul lor educațional.

În calitate de profesor de Limba engleză, am proiectat activități suport pentru învățarea în mediul online,
precum și instrumente de evaluare aplicabile online. Am accesat platforma Google Classroom și am postat
materiale didactice pe site, ținând totodată cont de instruirea diferențiată, centrată pe elev, de elevii cu C.E.S și
de particularitățile de vârstă ale acestora, aplicând metodele contemporane activ-participative (învățare prin
descoperire, studiul de caz, brainstormingul, învățarea prin cooperare, eseul, demonstrația, descoperirea).

Cu toate că învățarea online este necesară și înclinată spre progres, există niște dezavantaje, în sensul că o
parte din activitatea uzuală face-to-face nu se poate face la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării
temeinice.
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Sprijinul pe care în mod tradițional îl ofeream elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este
greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. Consider că în mediul online, fiecare elev poate să
reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea
celor cu probleme reale. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin
suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală.
Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct,
profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.

Dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță se referă în primul rând la lipsa instrumentelor
pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate,
care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/
sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare evaluare la disciplina lor,
lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de
performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.

Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului. Elevul primește
lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp limită de postat cerințele profesorilor.
Cred că aici rolul părinților devine mai important.Aceștia își pot verifica mai ușor copiii, pot verifica dacă au făcut
lecțiile și temele.

Așadar, viitorul nu aparține exclusiv învățământului on-line. Viitorul va fi o simbioză între clasic și
modern, între tehnologie și tabla de la clasă, între conservatorismul profesorilor și maximizarea folosirii
tehnologiei în a ușura accesul elevului la informație.

Bibliografie:
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Școala tradițională și educația în mediul online

Autor: Daniela Fechet
Prof. Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Onești

În contextul pandemiei generate de Covid-19, lecțiile online au început în luna martie a anului școlar 2019-2020
destul de nesigur, cu o mulțime de întrebări și probleme de rezolvat.Ne-am întrebat ce platformă educațională să
alegem, cum să creăm o clasă virtuală, ce program de lucru să alegem, cum vom transmite elevilor cunoștințele,
cum își vor crea toți elevii cont pe acea platformă, dacă au toți elevii noștri conexiune la internet și computer,
tableta sau smartphone pentru a participa la lecțiile online. Am găsit soluții pentru toate problemele, de multe ori
prin efort individual, fiindcă în foarte scurt timp a trebuit să ne adaptăm cu toții noii situații. Chiar dacă am
postat lecții, teme, teste pe diferite platforme educaționle, am dialogat pe Zoom sau Google Meet, zâmbetul larg
de pe chipul elevilor când ne-am revăzut, la școală sau pe stradă, a arătat cât ne-am lipsit unii latora.Am avut astfel
prilejul să experimentăm,pe parcursul unui an școlar, pe lângă învățământul tradițional și varianta e-learning. Deși
ambele stiluri educaționale prezintă limitări, dar și avantaje, sunt totuși situații în care e-learning poate fi alegerea
optimă pentru o instruire eficientă și de succes.
Lecțiile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, pofesorilor părinților.Deocamdată
nu se pot trage concluzii privind aplicarea acestui model de învățare pe termen lung. Cu toate acestea educația în
mediul online va fi, cu siguranță, o componentă nelipsită a școlii viitorului. Pentru dezvoltarea armonioasă a
copiilor, este însă foarte importantă dozarea corectă a proporțiilor dintre școala tradițională și educația online.
Nevoia umană, elementară a dialogului față în față, a interacțiunii directe, în persoană, este de neînlocuit.
Printre avantajele susținerii lecțiilor online s-ar putea enumera:
- elevul poate învăța în ritmul lui, fără a fi presat de timp sau perturbat de colegi;
- cursurile și resursele atașate acestora pot fi accesate oricând;
- evaluarea (manuală sau automată) a rezultatelor obținute de elevi se poate realiza relativ rapid
- învățarea digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât manualele voluminoase și

putem spune că, din acest punct de vedere, digitalizarea reprezintă un context mai bun, care oferă o perspectivă
mai largă și activități mult mai atractive decât metodele tradiționale de învățământ iar acest lucru îi ajută pe elevi
să se conecteze mai bine cu materialele de studiu.
- instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi platformele sociale, îi ajută pe profesori să creeze și
să administreze grupuri de lucru / comunicare. Astfel, câștigă foarte mult timp și reușesc să raspundă elevilor,
făcând educația mai productivă prin comunicare dinamică, ceea ce nu se poate realiza în totalitate folosind numai
metodele tradiționale.
- învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și să se asigure că
informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea ca fiecare elev să învețe în cea mai eficientă manieră,
este cel mai important beneficiu al învățării digitale.
- instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații și resurse
educaționale cu alți profesori, în timp real.
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În contextul dinamicii locurilor de muncă, a meseriilor care dispar fiind înlocuite de altele noi, este necesar ca
elevii să fie familiarizați cu metode noi de învățare și educație, începând chiar de la școala primară.
De la impactul pe care il are asupra mediului nevoia de a folosi mai puțină hârtie pentru manuale și cărți, până

la economisirea timpului prin acces rapid la informații, învățarea digitală oferă o modalitate eficientă de reducere
a costurilor, de maximizare a resurselor și de sporire a impactului asupra elevilor și profesorilor deopotrivă.

Printre limitările impuse de invățarea online, menționăm dificultatea profesorului de a oferi: explicații
suplimentare pentru înțelegerea conceptelor, fenomenelor, consiliere individuală, feedback pentru corectarea
promptă sau pentru corectarea achizițiilor, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.
Este dificilă monitorizarea progresului fiecărui elev, comunicarea autentică (relaționrea umană). Lipsa unui

dialog autentic cu clasa, administrarea dificilă a probelor de evaluare, imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor,
toate acestea sunt obstacole importante în învățarea online.
Perioada în care s-a desfășurat exclusiv școala online (martie-iulie 2020) a relevat discrepanțe mari între școlile

din mediul rural și cele din mediul urban generate, în principal, de lipsa echipamentelor și a conexiunii la internet
într-un procent mai mare pentru elevii și prfesorii din mediul rural față de cei din mediul urban.
De asemenea, un procent important de elevi și profesori (atât din mediul rural cât și din mediul urban) nu au

avut cuoștințele necesare pentru a lucra pe plaformele educaționale. Lipsa competențelor de utilizare în context
didactic a noilor tehnologii a avut un impact negativ asupra actului didactic, în perioada menționată. Profesorii au
constatat că au dedicat mai mult timp educației online decât în maniera tradițională și au reușit mult mai greu să
motiveze și să mențină treaz interesul elevilor.
În concluzie, se pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este soluția optimă.

Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de neînlocuit.
Nu toți copiii sunt dispuși să participe la lecții online chiar dacă au posibilitatea să o facă. Le lipsește motivația,

le e greu să progreseze fără să comunice direct cu profesorii, cu colegii.
Nu renunțarea la educația tradițională ci învățarea digitală privită ca o completare a educației tradiționale, în

sensul eficientizării acesteia din urmă, este viitorul.
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Onouă formă de agresiune – Cyberbullyingul

Autor: Deloreanu Dana Liliana
Prof. Școala Gimnazială Nr. 2 Stancea-Spanțov, Jud. Călărași

Școala este o instituție socială, un loc în care grupuri de elevi din medii sociale diferite și largi se întâlnesc.
Mediile respective își transferă tensiunile și problemele, conflictele și dilemele asupra vieții de relație și
schimburilor între cei care funcționează în spațiul școlar.Curtea școlii devine astfel un micro-univers social în care
copiii primesc primele lecții de viață în afara familiei. Vorbim despre relaționări și forme de socializare pozitive,
precum: acceptare, empatie, prietenie, dar și negative, precum: teamă, respingere sau rușine.

Școala este locul unde violența se exprimă, unde copiii și adolescenții cu potențial violent își găsesc cel mai
confortabil loc în care să-și trăiască furia, nemulțumirea, impulsivitatea necontrolată, intimidându-i pe cei mai
mici sau chiar pe profesori.[1](Călineci Marcela, p.97) Pentru acest tip de violență se folosește termenul modern
de ”bullying”. Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil, de excludere și de luare în derâdere a cuiva,
de umilire. Un copil este etichetat, tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștințe sau de către colegi care îl strigă
într-un anume fel (făcând referire la aspectul fizic sau la probleme de ordin medical sau familial). Uneori, aceste
tachinări se transformă în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri fizice (resurse internet 1, p.2).

Reorientarea mediului școlar către on-line, odată cu răspândirea virusului SARS-COV2, a dat naștere unei
noi forme de violență și unui nou termen care, deși exista într-o oarecare măsură înainte de pandemie, a explodat
în mediul virtual – cyberbullyingul.

Cyberbullyingul înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor digitale. Bullying-ul cibernetic presupune
utilizarea mediilor electronice (Internet, telefoane inteligente, email-uri, Facebook și rețele sociale, programe de
mesaje text/chat, ex.WhatsApp, platforme foto și video și pagini de internet) pentru a răni o altă persoană; acestea
pot include mesaje de intimidare, insulte, hărțuire sexuală sau ridiculizare și ocară. O formă mai gravă de
agresiune este ”cyber grooming”. Aceasta resupune folosirea Internetului pentru inițerea de contacte (virtuale),
hărțuire sexuală și posibil abuzul sexual al copiilor și al tinerilor. [2] (***Modalități...,p.129).

Mediul online are nenumărate beneficii.Totuși, precum multe alte lucruri în viață, acestea vin la pachet cu
riscuri de care trebuie să ne protejăm.Cyberbullying poate fi reprezentat de comportamente agresive sau ascunse
folosind tehnologii digitale, se poate întâmpla în orice moment și se poate manifesta în mediul public sau în cel
privat și, uneori, este cunoscut doar de țintă și de persoana care agresează.Printre acțiunile concrete a acestei forme
de agresiune se numără:

• răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare;
• transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje;
• copierea identității unei persoane și transmiterea în numele acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva. (resurse

internet 1, p. 6)
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Agresiunea de tip cyberbullying lasă amprente digitale- înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi
dovezile necesare pentru a putea pune capăt agresiunii. Dacă agresiunea are loc pe o platformă socială, victima
poate bloca agresorul și îi poate raporta comportamentul în mod formal pe platforma respectivă. Companiile de
rețele de socializare au obligația de a le oferi un mediu sigur utilizatorilor lor.

Strângerea dovezilor, precum mesaje text și capturi de ecran ale postărilor de pe rețelele de socializare, poate
fi utilă, pentru a arăta ce se întâmplă. Pentru a pune capăt bullying-ului, agresiunea trebuie identificată, iar
raportarea situațiilor este esențială. Dacă victima este într-o situație de pericol iminent, se recomandă contactarea
poliției sau a serviciilor de urgență. De asemenea, este indicat să fie șterse unele aplicații sau rămânerea offline o
perioadă suficientă de timp .Dar a nu folosi Internetul nu este o soluție pe termen lung deoarece acest lucru poate
transmite agresorilor un semnal greșit, încurajându-le astfel comportamentul inacceptabil.

Școala poate crea infrastructura informațională și afectivă contra cyberbullyingului,mai ales dacă formează
elevii de la o vârstă fragedă.Metode non-formale, cum ar fi jocurile de rol, prin care copiii să înțeleagă postura în
care se expune fiecare parte a acțiunii de bullying duc la conștientizarea consecințelor grave ale fenomenului.
Abordarea subiectului la orele de dirigenție din școli ori în cadrul orei de Consiliere și Orientare, organizarea de
seminarii și dezbateri libere, întâlnirile cu psihologi sau persoane care au fost parte a fenomenului și care au reușit
să depășească situația, ca exemplu de bună practică sunt tot atâtea căi de formare.(resurse internet 2, p.15) Elevi
trebuie informați despre reușita contracarării fenomenului prin anunțarea imediată a unui adult responsabil
(profesor, director, învățător, consilier școlar,mediator școlar, supraveghetor / părinte) ori de câte ori este constatat
un act de cyberbullying asupra unui coleg.

Ca o concluzie, conștientizarea fenomenului de cyberbullying este extrem de importantă. Dar crearea
Internetului pe care ni-l dorim presupune mai mult decât demascarea agresorilor. Atât adulții cât și copiii, trebuie
să se gândească la faptul că ceea ce distribuie sau spune fiecare îi poate răni pe ceilalți. Trebuie să fim binevoitori
unii cu ceilalți în mediul online și în viața reală astfel încât acțiunile agresive să fie diminuate semnificativ.
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Educația online, o nouă provocare

Autor:DumaMirela
Prof. Școala Gimnazială ,,EftimieMurgu” Lugoj,Timiș

Organizarea procesului de învățare online nu numai că trebuie să înceapă din perspectiva ajustării și
gestionării conținutului, dar necesită și o pregătire specializată pentru a asigura mijloacele necesare procesului de
instruire și flexibilitatea metodelor de predare, în special din perspectiva pregătirii resurselor umane (profesori/
invitați,specialiști, elevi și părinții elevilor).

Învățarea online implică:
-Pregătirea digitalizată a organizației școlare pentru a permite învățarea online (proces educațional

organizat și standardizat clar, infrastructură fiabilă/flexibilă, ușor de utilizat, suport pregătit pentru resurse
umane);

- Elevii trebuie instruiți să-și formeze abilități pentru a utiliza calculatoarele și pentru a accesa Internetul,
precum și abilitățile de a utiliza resurse online pentru a demonstra autonomie de învățare, abilități de
autoevaluare,organizare, interes și motivația de a învăța, capacitatea de comunicare în grup, responsabilitate,
promptitudine și spontaneitate în rezolvarea sarcinilor;

-Instruirea digitală a cadrelor didactice este foarte importantă. Profesorii trebuie să dovedească
experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul de predare, cunoștințe și abilități în manipularea hardware și
software și selectărea resurselor educaționale pentru a adapta stilul de predare la noul mediu de învățare și să
reflecte o atitudine pozitivă față de tehnologie.

La început, în școala noastră, nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online, cu
toate că folosim des la clasă tehnologia digitală (TIC). Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și
să transmită elevilor și părinților că învățarea va continua dincolo de școală și cu instrumente online accesibile
tuturor.

Personal am folosit inițial ca mijloace de comunicare Whatsapp, Facebook-grupul clasei, Messenger și
Zoom, folosindu-mă de manualele digitale, Youtube, extensii Google, Twinkl, Wordwall, Școalaintuitext,
AcademiaABC,metoda Flliped Classroom.

Cum în această perioadă am participat și finalizat cursul CRED, am fost familiarizată cu Google Meet

și alte platforme și instrumente digitale (Classroom, Kahoot, Socrative, StoryJumper, ș.a), pe care le-am făcut

cunoscute atât copiilor cât și părinților. Jocurile și testele interactive au crescut gradul de motivare pentru învățare,

interesul copiilor pentru nou și progresul acestora.

Am colaborat foarte bine cu părinții și am reușit într-o săptămână să ne mobilizăm și să ne continuăm

activitatea atât sincron cât și asincron.Majoritatea elevilor mei au abilități de utilizare a resurselor online, deoarece

în programul afterschool au frecventat cursuri TIC, încă din clasa pregătitoare. Cea mai mare barieră pentru

accesibilitate într-un moment ca acesta este totuși accesibilitatea digitală: dispozitive adecvate, un bun acces la

internet și o alfabetizare digitală adecvată.
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Metoda Clasei răsturnate am utilizat-o cu ușurință și în perioada pandemiei, elevii fiind familiarizați cu ea
din timpul școlii, în sala de clasă. Activitățile care ar fi trebuit să se realizeze în sala de clasă le-am relizat în mod
sincron pe Zoom, iar transmiterea informațiilor și sarcinile de lucru le-am postat pe Classroom, grupul clasei-
Facebook și WhatsApp, asincron.

Clasa răsturnată este o metodă de instruire și un tip de învățare mixtă care oferă conținut de instruire, de
multe ori online, în afara clasei și multe activități, inclusiv cele care ar fi putut fi în mod tradițional considerate
teme, în sala de clasă. Conținuturile de bază ale unei noțiuni sau teme din programă, sunt structurate de profesor
într-un scenariu didactic digital și/sau videoclip-uri online și sunt parcurse de elevi acasă în ritmul propriu, ori de
câte ori este necesar, pentru a ajunge la înțelegerea lor.

Învăţarea este individuală, unică pentru fiecare în parte. Flipped classroom se centrează pe elev, îl pune în
centrul procesului de învăţare, îl determină să fie activ, să selecteze informaţiile dorite şi cel mai important lucru
este faptul că se ţine cont de dorinţele şi nevoile elevului.

,,O clasă răsturnată ”tradițională” este centrată pe ideea că explicațiile oferite în clasă sunt înregistrate și
postate într-o formă oarecare pentru ca elevii să le poată vedea acasă ca temă. Video-urile pot fi postate pe
YouTube, pe un site al profesorului, copiate pe un stick sau pe un DVD.O lectură

că de 45 de minute poate fi redusă la 10 – 15 minute.Elevii și-ar putea lua notițe, exact așa cum fac în clasă,
apoi vin în clasă gata să se angajeze în activități care să întărească materialul pe care l-au învățat cu o seară înainte.

Flipped Classrooms permite elevilor să privească explicațiile acasă și să se angajeze în teme în școală.
Profesorii îi ghidează pe elevi printr-o serie de fișe sau activități tradiționale care îi ajută să-și formeze și să atingă
competențele vizate și să câștige ,,cunoașterea” necesară pentru a trece evaluările.

Flipped Learning permite profesorilor să utilizeze o varietate de metodologii de predare pentru a-i ajuta
pe elevi să-și formeze și dezvolte competențele cheie. În loc să se concentreze pe conținutul pe care ei trebuie să-l
învețe, elevii sunt angajați în activități care îi ajută să își însușească conținutul, cât și să își formeze abilitățile care
le sunt necesare pentru succes.”

Clasa este un mediu dinamic și colaborativ, unde toate nivelurile celor care învață sunt susținute. Principala
caracteristică a acestui concept de învățare răsturnată este aceea că fiecare profesor îl individualizează pentru a se
potrivi școlii în care predă, elevilor și abilităților personale. Unii profesori utilizează platforme educaționale cu
lecții interactive, filme video de pe internet, alții și le fac singuri utilizând diferite instrumente digitale
LearningApps, Bookcreator, Padlet,Wardwall, Quizilize ș.a.

Prin această metodă, fiecare elev poate învăța în propriul lui ritm. Învățarea devine personalizată pentru
fiecare elev. Elevii au posibilitatea de a viziona o lecție ori de câte ori au nevoie; ei pot să deruleze înapoi, dacă este
necesar sau pot să ”sară” peste unele părți în cazul în care doresc, sau pur și simplu ei pot pune „pauză“ în funcție
de ritmul de învățare și nevoile fiecăruia. Astfel elevii au posibilitatea să înțeleagă la nivelul la care se află sau să
revadă o parte din explicațiile pe care le-au uitat.

Metodei Flipped Classrooms se pliază pe orice materie, dar pentru reușita procesului de ,,inversare”a clasei

trebuie să ne asigurăm că toți elevii au acces la internet, au formate competențe digitale și dețin un telefon, tabletă,

laptop sau computer.
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„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.”(Nicolae Iorga)

Bibliografie:

Catrina Hȋrciagă-Costache, Carolina Stanciu,Educaţia incluzivă şi managementul conflictelor, Cluj-Napoca, 2019;
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Beneficiile învăţării online

Autor: Ghenea Ionela Alina
Prof. Şcoala Gimnazială Produleşti

Tehnologia face parte din viaţa noastră, este o necesitate atât pentru adulţi cât şi pentru copii. Copiii sunt
atrași de mediul digital prin dinamică, interactivitate, diversitatea materialelor, a resurselor educaționale putând
astfel învăţa şi distra în acelaşi timp.

Utilizarea platformelor de învățare online pentru cursuri profesionale ale cadrelor didactice a crescut
deoarece acest lucru reflectă o nevoie pe care oamenii o au în prezent. Datorită acestor schimbări în domeniul
profesionalizării, cadrele didactice pot beneficia într-un număr mai mare de prezenţa la cursuri, respectâdu-se
astfel rutina şi timpul disponibil. Un curs realizat online permite cadrelor didactice să studieze când și unde pot,
putând astfel combina munca, familia și dezvoltarea profesională.

Multe platforme digitale permit cadrelor didactice să salveze informația cu ușurință și să o poată accesa şi
folosi ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare automată permite acestuia să-și concentreze timpul
asupra aspectelor muncii care necesită mai multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii lor.

Tehnologia este un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și
pentru elev, învăţarea online încurajează profesorul să şi recunoască controlul pe care îl are asupra propriei cariere,
să se familiarizeze cu metode diverse, să împartă cunoştinţele, materialele cu alţii, asigură comunicarea și ajută la
menținerea acesteia, facilitează transmiterea cunoștințelor, ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se
poate face prin platformele utilizate, se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult
mai ușor, se poate da mai ușor un feedback în momentul activității online.

Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă
acum, cu schimbarea mentalității profesorilor, o mentalitate deschisă, motivantă și pasionată de ceea ce fac. Toate
aceste schimbări au în prim plan dezvoltarea competențelor copilului aflat în creștere.

Din punct de vedere al elevului, beneficiile învăţării online sunt multiple, aceştia pot exersa și aprofunda
sub formă de jocuri interactive noțiuni predate anterior, se pot bucura de aceste resurse educaționale când şi unde
doresc.

În mediul online elevii sunt mai receptivi la informațiile venite din zona digitală, experiența aceasta fiind
una pozitivă, oferindu-le oportunitatea de a se distra, fără să își dea seama că învață în același timp. Învăţarea
online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, provocarea este să regândim învățarea și să ne
punem întrebarea ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă.

Tehnologia îi ajută pe elevi să devină capabili să identifice ceea ce au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele

online și aplică informațiile la teme și proiecte. Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea, le dezvoltă abilități de

gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic, îi învață să ia decizii mai coerente. Jocurile interactive

desfăşurate în mediul online sunt instrumente excelente care îi învață pe copiii să se disciplineze, să respecte regulile și
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îndrumările pentru a participa, să aibă răbdare, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței emoționale.

De asemenea, elevii își dezvoltă sentimente pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc
noi deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai încrezători, mai dornici să exploreze și să descopere
lucruri noi.

Şcoala online îi ajută pe elevi să fie mai implicați în acest proces și mai interesați să-și dezvolte baza de
cunoștințe, poate fără să-și dea dau seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat.

Prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității copilului, au posibilitatea
de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta eventualele probleme, de a
comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic.

Aşadar, vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre
profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, despre elevii care își mențin bucuria de
a învăța în orice context.

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către
educație, către dezvoltare armonioasă.

Bibliografie:

1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de
cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009;
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Școala online – între necesitate și progres

Autor: Horvat Izabella
Prof. Școala Gimnazială Nr. 1 Remetea

Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în ansamblul
ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face educație. Efectele negative
sunt:
- sistemul de învățământ este doar parțial pregătit;
- o parte din cadrele didactice nu posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii
asistate la calculator;
- curriculumul permite într-o măsură variabilă/secvențială/revizuită transpunerea în activități la distanță.

Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere, fie drept provocări, cărora profesorii, elevii, părinții și
decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile,
disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. În același timp, trebuie menționat că nu au existat
măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul unităților de
învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și memorabile de învățare online și până
la situații în care perioada de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față
de școală și, implicit, față de învățarea formală. Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective, cât și cauze
obiective, ca: lipsa de echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe
post etc.

Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învățământ, conform
obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educației. Instruirea online
se referă la instruirea care se desfășoară prin intermediul unui calculator conectat la o rețea, conținutul educațional
putând fi sub forma unei lecții tradiționale sau a unei sesiuni de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul
tehnologiilor de comunicație.Materialele educaționale pot fi prezentate sub formă de text, grafice,materiale audio,
video. Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, mijloace,
participanți care conlucrează pentru realizarea obiectivelor procesului de instruire.

Scopul școlii online este sporirea eficienței procesului de învățare în școli prin oferirea de informații ce vin
în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziția profesorilor a unor modalități moderne de
predare și evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul forumului. Printre cele mai
importante și utile secțiuni amintim: lecții virtuale, referate online, jocuri, download gratuit a unor prezentări
didactice multimedia și programe, forum sau ajutor în utilizarea site-ului.

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă o realitate
a lumii actuale față de care școala, prin specialiștii săi, trebuie să manifeste deschidere, capacitate de asimilare,
adaptare și valorificarea eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți.
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Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate, limite în relaționarea cadru didactic-elev. Aceasta
are un impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față în față nu
se poate realiza virtual. În mod explicabil, spriinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale
sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite.

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de
dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale.Chiar dacă profesorul își cunoaște
bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior
activității de predare online, prin consiliere individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev
anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev
îi solicită atenția.

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp real
între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind
oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce face
comunicarea autentică), pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.

Un prim avantaj îl constituie faptul că elevii, fiind deja familiarizați cel puțin cu utilizarea internetului și a
mediilor de socializare, cărora le acordă o bună parte din timpul lor, pot fi, în principiu, convinși să le utilizeze și
în activitatea școlară. Integrarea TIC în activitatea didactică, din această perspectivă, poate avea un dublu avantaj:
permite accesul rapid la informații, iar contactul cu aceste informații poate fi orientat într-o manieră constructivă
și eficientă.

Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, cât și pericole. Într-o perioadă
de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o societate definită de schimbări și
discontinuități, astfel încât, cunoașterea noii paradigme educaționale este o exigență stringentă.

Învățarea online este educația care are loc pe internet.Acest concept este doar un tip de învățare la distanță.
Învățarea online catalizează o schimbare pedagogică ce gravitează în perimetrul constructivismului,
construcționalismului și colaborării. Există o mutare de la cursurile de sus în jos și elevi pasivi la o abordare mai
interactivă, de colaborare, în care elevii și profesorul co-creează procesul de învățare.

Învățământul online reprezintă o temă pentru reflecția umanității.Dimensiunile pedagogice și psihologice
ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată în funcție de
particularitățile de învățare cunoscute și să respecte trăsăturile beneficiarilor.

Bibliografie:
• Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din București, București,
2020;
• www.e-scoala.ro
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Provocările școlii online

Autor: Filatov Vali- Florentina
Prof. înv. Primar Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu”Tulcea

”Cred cu putere că toate situațiile criză sunt doar oportunități de a crea miracole”.

(Sivaprakash G.)

Pornesc în prezentarea propriei experiențe de la câteva rânduri citite pe site-ul Centrului ”Gifted
Education” care zugrăvesc, într-un mod succint și real din punctul meu de vedere, perioada școlii online:

”Situația actuală a luat și mediul școlar prin surprindere, profesorii adaptându-se din mers și fără o abordare
coerentă și unitară, fără standarde la nivelul fiecărei școli, și fără un model de optim. În funcție de școală și de
disponibilitatea profesorilor, copiii petrec în întalniri online cu învățătorii sau profesorii lor între două ore pe săptămână
și opt ore pe zi. Este firesc ca aceste discrepanțe să creeze confuzie și opinii contradictorii în rândul părinților.” (”Provocările
școlii online”, 1 iunie 2020)

Într-adevăr, în această perioadă marcată de nenumărate schimbări impuse de pandemia de Covid19,
educația este domeniul care a fost zdruncinat din temelii. Cadrele didactice au fost nevoite să facă față trecerii la
învățământul online într-un timp foarte scurt, fără sprijin din partea ministerului și a inspectoratelor, fiind
dezarmate de reticența părinților (nevoiți să se implice zilnic în aceste activități) și extenuate de eforturile depuse
în vederea perfecționării abilităților digitale pentru pregătirea și desfășurarea lecțiilor la distanță. Cu toate acestea,
lucrurile s-au derulat optim și anul școlar a fost încheiat cu succes.

Prima perioadă (martie 2020), a fost caracterizată de o avalanșă de oferte de cursuri de formare online și
de platforme educaționale menite să vină în întâmpinarea dorinței de formare și perfecționare a cadrelor didactice
aflate într-un moment plin de provocări. Și nu ne-am dat la o parte: ne-am informat, am studiat, am participat la
cursuri de formare, ateliere, conferințe, webinare.

Cu elevii mei de clasa I, după numeroase încercări pe Skype,Zoom,Google Classroom, aplicații care m-au
susținut în activitatea online, am hotărât la nivelul unității noastre școlare să utilizăm platforma educațională
Microsoft Teams. O nouă provocare!Încă un subiect de studiu și un alt prilej de formare profesională!

Consider că alegerea unei platforme educaționale unice la nivel național ar ușura mult munca întregii
echipe implicate în procesul instructiv- educativ (școală-elevi-părinți-comunitate). La nivelul unității noastre
școlare, platforma educațională unică a oferit o imagine de ansamblu a activităților școlare derulate, a ajutat la
perfecționarea permanentă și unitară a tuturor cadrelor didactice ale școlii și a permis monitorizarea și analiza
întregului demers educațional.

Platforma educațională comună oferă posibilitatea creării de grupuri (clase) de elevi și de comisii ale
cadrelor didactice facilitând organizarea de întâlniri online în cadrul acestora. Instrumentele puse la dispoziție
sunt variate și ușor de folosit/aplicat.
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De exemplu, Centrul de ajutor și învățare Microsoft Teams vine în sprijinul utilizatorilor cu videoclipuri
demonstrative, cursuri gratuite de instruire, îndrumări din partea celor care construiesc și îmbunătățesc permanent
platforma de învățare (https://www.microsoft.com/ro-ro/).

Activitățile au urmărit, bineînțeles, programa școlară, însă cei mai mulți dascăli au apelat în mod frecvent
la jocuri educative și resurse alternative (site-uri, aplicații, videoclipuri) pentru a face clasele online cât mai
atractive pentru copii, aceasta fiind următoarea mare provocare. Toate cursurile de perfecționare a cadrelor
didactice în online au prezentat exemple de activități și metode active care să transforme lecțiile online în activități
atractive și să mențină atenția și concentrarea copiilor la cote maxime.

Cele mai utilizate aplicații în cadrul activităților școlare sunt:Wordwall,Quizlet,Kahoot!, Forms,Quizizz,
Jamboard,Miro, OpenBoard, etc.

Voi face referire la aplicația OpenBoard, pe care am utilizat-o cu succes în cadrul activităților online cu
clasa mea și care m-a sprijinit foarte mult în activitățile de predare pe platforma educațională. În acest sens a fost
necesară achiziția unei tablete grafice (un model simplu și mai ieftin), eu am ales Tableta grafica One by Wacom
(medium), format A4, care se conectează prin USB la laptop și devine un instrument foarte util.

Aplicația OpenBoard, odată descărcată pe dispozitivul de lucru, devine un instrument de lucru ce oferă:
liniatură dictando și matematică, instrumente de scris de diferite grosimi și culori, salvarea automată a paginilor
scrise, înregistrarea demonstrațiilor făcute la tablă, inserarea de schițe, forme, instrumente geometrice, hărți,
animații, imagini, ș.a.

Pregătirea activităților și a materialelor pentru lecțiile online a necesitat ore în șir de căutări, informări,
încercări, toate menite să vină în sprijinul elevilor în vederea facilitării parcurgerii materiei.

Cea mai provocatoare și mai interesantă perioadă s-a dovedit a fi săptămâna ”Școala Altfel online”, care a
cuprins activități antrenante și educative pe teme diverse: alimentația sănătoasă, meniu sănătos, ne mișcăm în
famile, fii inventator, sportul preferat în familie, copiii au talent, cutia cu zâmbete, dor de școală, etc. Am formulat
cerințele astfel încât să se adreseze familiilor și să determine membrii acestora să-și unească forțele și creativitatea
pentru a petrece împreună timp de calitate și pentru a duce la îndeplinire sarcinile primite. Feedback-ul a fost unul
pozitiv, plin de entuziasm.

Mi-am propus prin acest articol să împărtășesc experiența mea didactică din perioada școlii online (cu
provocări, reușite și piedici fel de fel) și să fiu de folos colegilor cadre didactice care, în ciuda dificultăților, au ales
să continue să muncească cum știu mai bine și cu ceea ce au în dotare, demonstrând încă o dată ”o mentalitate
deschisă și inovatoare” (Proiectul SuperTeach).
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UTILIZAREA SOFTURILOR ȊNACTIVITĂŢILEDE
PREDARE - ȊNVĂŢARE – EVALUARE

Autor: IanoşMonica
Prof. înv. Primar Şcoala Gimnazială Produleşti, jud.Dâmboviţa

Dezvoltarea tehnologiei informaţionale şi de comunicare exercită o influenţă din ce în ce mai puternică asupra
societăţii, afectând modul în care oamenii lucrează şi comunică şi, în mod inevitabil, influenţează şi modul în care
copiii şi tinerii învaţă, felul în care ei sunt instruiţi şi educaţi.

Odată cu progresele tehnologiilor, se pot prezenta conţinuturile de studiat în variate forme multimedia şi
în multiple combinaţii ale acestora, cu consecinţe vizibile asupra implicării elevilor în moduri (stiluri) active de
învăţare. Există moduri centrate pe a citi textul, a urmări imagini, a auzi informaţia, acţiuni întregite cu a vorbi, a
scrie, a acţiona, a exersa (pe calculator).

Prin utilizarea calculatorului şi a softurilor educaţionale, elevii sunt mult mai atraşi de studiu, îşi măresc
interesul pentru şcoală, le creşte responsabilitatea, motivaţia învăţării, îşi lărgesc sfera de cunoaştere.

Softul educaţional este un program proiectat pentru a fi folosit în procesul de predare-învăţare-evaluare,
fiind un mijloc de instruire interactiv, care oferă posibilitate de individualizare. Este realizat în funcţie de anumite
cerinţe pedagogice (conţinut specific, caracteristici ale grupului ţintă, obiective comportamentale şi anumite
cerinţe tehnice: asigurarea unei interacţiuni individualizate, a feedback-ului secvenţial şi a evaluării formative).

Softul educaţional reprezintă orice produs soft în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe orice
calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs, etc., fiind o alternativă sau unica
soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.).

Deoarece trăim într-o societate bazată pe cunoaştere, noi, profesorii trebuie să ne adaptăm mereu cerinţelor
impuse de mersul vremii. Nu mai sunt suficiente metodele deja aplicate, ci este necesar să creăm, alături de elevi,
noi mijloace, metode de învăţare. Softul educaţional este răspunsul la standardele societăţii bazată pe cunoaştere.

Softul educaţional reprezintă un instrument eficient în procesul instructiv-educativ atât pentru elevi, cât şi
pentru profesori. Profesorii au posibilitatea de a-şi crea propriile softuri educaţionale, în funcţie de scopul urmărit,
solicitarea contextului, particularităţile individuale ale elevilor. Ȋn varianta iniţială, softul se numeşte educaţional
deoarece prin interacţiunea elevului cu softul se producea învăţarea.

Acum există însă o multitudine de softuri care sunt folosite în procesul instructiv-educativ, dar au fost create
pentru a facilita un anumit proces (ex. editoarele de text) sau pentru a prezenta o informaţie specifică unui
domeniu. Acestea sunt softuri tematice educaţionale, deşi ele nu integrează prin proiectare o strategie care să
asigure învăţarea.

Cele care permit atingerea performanţei marcate de obiectivele în raport cu care au fost proiectate se numesc
softuri educaţionale interactive. Aceste softuri au o anumită adresabilitate, adică în proiectarea lui se ţine cont de
particularităţile populaţiei de elevi căreia i se adresează.

Odată cu introducerea în practica instruirii a acestor tehnologii, alături de modul tradiţional de învăţământ

,,faţă în faţă”, cu săli de clasă şi toate celelalte constrângeri temporale şi dependenţe, se creează un nou mediu de
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cu totul diferit, construit în jurul acestor noi tehnologii care dau altă imagine şcolii.
Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele didactice în procesul

de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită
virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea pasivă de
informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în acest mod abilităţile şi
strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în
învăţare şi la stimularea elevilor de a se implica în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în
cadrul clasei.

Din experienţa pe care o am în folosirea calculatorului în şcoală sau în viaţa personală, îmi dau seama că
introducerea acestuia în cadrul procesului de instruire şi educare are importanţă deosebită alături de celelalte
mijloace de învăţământ.

Meritul deosebit al instruirii asistate de calculator constă în faptul că presupune participarea activă a elevilor
în procesul de predare – învăţare - evaluare şi că permite dezvoltarea intelectuală a acestora, adecvată ritmului lor
de lucru.

Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. El nu este doar un mijloc de transmitere
a informaţiei, ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului.

Atunci când învăţătorul îşi proiectează activitatea didactică va ţine cont de momentul în care vrea să aplice
tehnologia informaţiei în predare, adică când utilizarea calculatorului este necesară pentru atingerea obiectivelor
propuse, adică:

- modul în care tehnologia informaţiei oferă accesul la informaţii;
- modul în care tehnologia informaţiei îl poate ajuta să demonstreze, să explice diverse aspecte;
-modul în care tehnologia informaţiei ajută să analizeze modele existente, să comunice, să caute

informaţii;
De asemenea, învăţătorul trebuie să ştie modul în care tehnologia informaţiei poate fi folosită pentru

atingerea obiectivelor,metode de evaluare a progresului la disciplină,metode de evaluare a reuşitei lecţiei, impactul
pe care îl are tehnologia informaţiei în cadrul lecţiei.

Calculatorul poate fi folosit în procesul de predare integral sau numai în anumite secvenţe ale lecţiei.
Spre exemplu la o lecţie de matematică, " Figuri geometrice " se pot oferi ca sarcini de lucru:

- recunoaşterea figurilor şi corpurilor geometrice;
- stabilirea legăturii între cuvinte cheie şi figurile respective;
- desenarea a două pătrate în interiorul unui cerc;
- calculul ariilor unor figuri geometrice folosind caroiaje pătrate cu latura de 10 mm;
- colorarea diferită a interiorului şi exteriorului unor figuri geometrice.

Pentru exersarea cunoştinţelor despre elementele de geometrie la clasa I se poate folosi softul „Cursa
campionilor” de la Varox.
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Acest program se adreseazã copiilor de clasa I, având ca scop principal formarea unei gândiri matematice
logice, formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socialã, manifestarea
tenacitãţii, a perseverenţei, a capacitãţii de concentrare şi a atenţiei distributive, dezvoltarea iniţiativei, a unei
gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi în acţiune. Cu ajutorul acestui instrument elevul poate
identifica diverse forme geometrice din mediul înconjurător, să găsească un număr cât mai mare de triunghiuri,
pătrate etc. Formele geometrice pot fi folosite pentru a crea imagini speciale, care
se evidenţiază prin simetrie şi armonie. Se poate dovedi acest lucru, propunând elevului să împartă o coală de
hârtie în mai multe poligoane regulate. Se poate începe de la cele mai simple forme geometrice şi continua cu
poligoane din ce în ce mai complexe, pe care să le coloreze diferit.

Introducerea noţiunilor despre formele plane şi formele spaţiale la clasa a II-a se poate realiza cu ajutorul
softului „Secretul numerelor şi al formelor” de la Editura Edu.

Pentru capitolul „Elemente de geometrie”, softul „Secretul numerelor şi al formelor” cuprinde lecţiile
interactive „Nava cosmică şi figurile ei” şi „Pe planeta Geo”, elevul fiind personajul principal ce rezolvă situaţiile
problemă, iar la final primeşte un calificativ.

Clasele a III-a şi a IV-a au inclus în finalul studiului unităţii de învăţare “Elemente de geometrie” din
semestrul al II-lea, învăţarea intuitivă a corpurilor geometrice. Dat fiind faptul că redarea în plan bidimensional,
pe hârtie, a corpurilor (care au trei dimensiuni), ridică mari probleme de acurateţe, calculatorul poate oferi, fie şi
iluzoriu, imaginea tridimensională a corpurilor.

Mediul oferit de Microsoft Office Word permite aceasta la un nivel mediu, dar acceptabil pentru nivelul
de intuire al elevilor din ciclul primar.

În concluzie, nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatorului
în învăţare, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale acestuia: interactivitatea, precizia, capacitatea de a
oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona cu fiecare elev în
parte.
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JOCURILE ONLINE ÎN VIAŢA COPIIILOR

Autor: Maria-Augustina Jurebie
Prof. Grădiniţa cu program prelungit ,,Mihai Eminescu”Tg-jiu, Gorj

Copiii învață de la vârste fragede să se joace o mulțime de jocuri pe telefoanele sau tabletele părinților datorită
tehnologiei mult prea avansate. Nimic rău până aici, dacă ne gândim că rapiditatea cu care se dezvoltă intelectual și
emoțional este cumult mai puternică acum.Însă, ce se întâmplă atunci când copiii accesează jocurile online? Ce efecte
pozitive au jocurile online asupra copiilor, dar mai ales, de ce sunt considerate periculoase?

Aproape că nimănui nu îi mai este străin termenul de jocuri online. Pe scurt, acum, jocurile funcționează
prin intermediul internetului și se joacă într-o rețea formată dinmai mulți jucători. Însă, jocurile nu au apărut de puțin
timp. S-au putut juca din totdeauna, în ciuda tehnologiei avansate de acum. Bineînțeles, înainte de internet aveam
acces la jocuri prin modem-uri sau terminale fără fir. Începând cu anul 1990, jocurile online au devenit tot mai vizibile,
iar începând de aici s-au creat noi forme de joc. O informație utilă care ne-ar putea ajuta să conștientizăm puterea
jocurilor online este faptul că în anul 2006, vânzările pentru jocuri ajungeau la o valoare de peste 300 de milioane de
dolari pe an, iar peste aproximativ un an, în 2007, vânzările jocurilor online erau evaluate la mai mult de un miliard
de dolari pe an.

În prezent, există tot mai multe site-uri românești care pun la dispoziție în mod facil accesul la o gamă
variată de jocuri online. De aici și ușurința cu care mulți copii ajung să acceseze jocurile, de multe ori fără să știe
ce fac cu adevărat.

La ce sunt bune jocurile online în viața copiilor? Dacă în primii ani de viață, cei mici modelează diverse
figurine în joacă, începând de la vârsta de trei ani, copiii încep să își inventeze propriile scenarii și reguli de joc în
minte. De acum înainte, majoritatea copiilor încep să interacționeze cu situații reale din viață, pe care ulterior le
transferă în joc. Acum este vârsta optimă la care orice copil se dezvoltă, își face prieteni și trece printr-o reală
transformare. Cu siguranță orice părinte își pune întrebarea: ,, Sunt bune jocurile online pentru copilul meu?
Ei bine, având în vedere era digitală în care ne aflăm cu toții, dar și timpul pe care toți copiii îl petrec în fața
calculatorului, jocurile online sunt bune dacă analizăm câteva aspect:
• Jocurile din fața calculatorului îi pot dezvolta copilului gândirea matematică, având în vedere situațiile în
care este pus în fața unui joc.
• Îi pot dezvolta limbajul, creativitatea, imaginația dar și cititul.
• Pentru că se află în plin joc, copilul își dorește să învețe cât mai repede regulile jocului pentru a ajunge la
victorie.
• Până acum totul bine, mai ales dacă jocurile online sunt o opțiune de joacă pentru o perioadă scurtă de
timp. Dacă sunt alese greșit și mai ales dacă un copil petrece ore în șir în fața calculatorului, jocurile video pot
avea și efecte negative.
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Iată care sunt cele mai importante!
Ce efecte periculoase pot avea jocurile online asupra copiilor?
Distracția de pe internet poate fi rapidă și lipsită de efort.Multe jocuri sunt simple și nu necesită un grad

major de concentrare, însă pe termen lung, jocurile pot avea următoarele efecte negative:

• Jocurile online descurajează în mod direct pasiunea pentru lectură.

• Copiii vor renunța să mai depună efort pentru a transpune cuvintele în imagini din cărțile de lectură pe
care ar trebui să le citească.

• Jocurile pe calculator pot limita această etapa, iar copiii să nu o mai considere atât de importantă pentru
dezvoltarea optimă a comportamentului lor.

• Jocurile pe calculator îi pot face pe copii să se izoleze.

• Recomandarea tuturor specialiștilor în educația copiilor este ca, încă de la vârste fragede, copilul să
interacționeze cu alți copii de vârsta lui și nu numai. Ei bine, timpul petrecut în fața calculatorului poate limita
cooperarea cu alți copii, o acțiune nefavorabilă pe termen lung pentru copil.

• Copiii pot acumula tensiune musculară in timpul jocurilor pe calculator.

• În timpul jocurilor pe calculator, copiii acumulează o serie de tensiuni pe care nu le exprimă, iar acest
lucru poate duce la reacții agresive atunci când vor crește mari.

• Corpul acumulează o serie de energii negative din cauza emoțiilor care se pot transforma în frustrări și
ulterior, în daune incontestabile.

• Jocurile video pot avea efecte violente pe termen scurt
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Resursele web în procesul educațional

Autor: Lezeu Cosmina Anca
Prof. Școala Gimnazială Nr. 1 Roșia

„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le citească.” (aforism
de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului »)

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională apare
nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în educație, prin crearea de competențe
digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor.

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv,
pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație.

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de activitate
unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere a modului de
utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de
tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită
să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere.Este
unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului
la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională.

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune accentul pe
disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de
manipulare a informației.

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem competențe
digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație.

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de lucru
cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel încât să
achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a tehnologiilor informației
și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în
totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa
de elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extașcolare crește
datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. prezentarea regiunilor Franței), prezentări
multimedia (ex. Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua Europei), conținut predat (ex. folosirea
documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora de limbă franceză, dezvoltarea competențelor
orale cu ajutorul lecțiilor de audiție).
În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este determinată în
mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteaze
mediului școlar modern.
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Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să participe la
programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes
școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale
didactice găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste
on-line, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca
didactică. În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru.
Sunt deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate astfel
încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat,
olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră.

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare,
necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou.Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din
ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului,
rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv.

Bibliografie:
• Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din București, București,
2020;
• www.e-scoala.ro;
• www.didactic.ro



64

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

ÎNVĂȚĂMÂNTULONLINE ÎN ȘCOALAROMÂNEASCĂ

Autor: Popa Loredana
Prof. Prof. înv. preșcolar Școala Gimnazială,,Dimitrie Grecescu”Dr.Tr.Severin

Învățământul online, reprezintă o etapă nouă și specifică în organizarea activității didactice,în condițiile impuse
de pandemie și necesită revederea substanțială a politicilor educaționale, în special cele ce țin de modalitățile de
implicare a tuturor factorilor : profesori,elevi, părinți, comunități locale și instituții civile în asigurarea și evaluarea
calității educației, atât la nivel de unitate școlară, cât și la nivel național.

Școala online, deși a provocat uneori tensiune și frustrare, a devenit o alternativă importantă de reformare a
întregului sistem educațional tradițional.

Învățarea online a devenit o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în învățare, cât și al
cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să stimuleze procesul instructiv - educativ
, pe care să-l ghideze mai mult decât să îl controleze.

În cadrul învățării de la distanță se pune accent pe dezvoltarea competențelor elevilor mai apropiate de viață și
intereselor lor, precum și pe formarea unor valori și atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate și cu persoana
însăși.

Resurse de predare și învățare digitale sunt foarte multe, însă importantă este selectarea celor care sunt
captivante și interesante pentru elevi, cunoscute profesorilor, adaptate capacităților intelectuale și obiectivelor
educaționale.

Transferarea activităților de învățare în mediul online a marcat schimbări majore nu doar pentru elevi, ci pentru
întreaga familie, o modalitate de depășire a limitelor, căutare de resurse și materiale online care să fie utile,
accesibile și să asigure conținuturi educative de calitate .

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, utilizarea instrumentelor digitale în diferite domenii ale vieții devine o
practică comună, inclusiv în mediul educațional.

Într-o măsură mai mare, azi tehnologiile noi, inclusiv telefoanele mobile, sunt utilizate în formarea
competențelor și pentru dobândirea cunoștințelor. De altfel, găsim azi o mulțime de resurse online pentru copii/
elevi.

Utilizarea mijloacelor digitale , a programele și aplicațiilor moderne, introduc o nouă modalitate de a lucra cu
imagini, sunet, materiale video și text.

Influența tehnologiei în educație este inevitabilă, ceea ce rămâne de făcut este să fie asimilată și folosită pentru
formarea individului ca personalitate modernă în societate.

Pe perioada desfășurării activităților didactice online , dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță,
activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată
provocare pentru preșcolarii mai mari sau chiar imposibilă pentru cei mai mici.

Părinții au primit sarcini de la profesori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o
comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor .
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Nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și
nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare pentru copii mai mari sau
chiar imposibilă pentru cei mai mici.

Instrumentele și strategiile utilizate pentru școala online sunt diferite: video, filmulețe cu activități interactive,
cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil. Însă, mai important decât
metodele selectate, este obiectivul educațional al interacțiunii și conectarea directă cu preșcolarul.

Cadrele didactice care sunt implicate în școala online simt o nouă provocare – cea de a lua în vedere faptul că
părintele se află în spatele copiilor și au posibilitatea să cunoască direct modalitatea de organizare a învățării.

De aceea sunt necesare sesiuni de formare și cu părinții pentru a înțelege și a se implica mai activ în acordarea
unui suport educațional copilului și să intervină în anumite situații.

În perioada de organizare a învățării online, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la cel de protecție
a copilului și asigurării dispozitivelor digitale, la cel spiritual, de ghidare, monitorizare, uneori de provocator
intelectual și de diversificator de experiențe.

Pentru ca procesul de învățare online să funcționeze bine, părinții sunt implicați de către cadrele didactice în
anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. Părinții își dau seama că
rolul lor de bază este cel de a acorda un suport emoțional și financiar sau chiar educațional, dacă are pregătirea
necesară.

Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, școală trebuie să fie pregătită să se adapteze
la diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să modeleze caractere, într-un context valoric.

În acest sens, implicarea în primul rând a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri
activi ai cadrelor didactice, este evidentă.

Relațiile care se stabilesc între oameni în mediul online, comunicarea eficientă și grija față de persoanele
apropiate, adică atitudinile și valorile, care constituie fundamentul noii paradigme a educației de calitate ,asigură
condițiile optime de dezvoltare a personalității elevilor și de integrare în societate.

Reorganizarea sistemului educațional ar trebui să aibă loc pornind de la necesitățile pieței muncii și a cerințelor
copilului, familiei și ale comunității.

Este nevoie de o schimbare radicală a învățământului tradițional, pentru o lume mai conștientă, mai flexibilă
și mai responsabilă pentru viață.
Bibliografie:
Internet – EduPedu.ro
http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online
http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie
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Școala online- provocare, realitate, experiență

Autor: Mircea AdinaMaria
Prof. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Arad

Datorită situației generate de pandemia de coronavirus, începând cu data de 11 martie, de când s-a decis
închiderea școlilor, elevii, profesorii, părinții și autoritățile au încercat să se adapteze la noua realitate, cea a
distanțării sociale, în care procesul educațional trebuia să continue în mediul online până la sfârșitul anului școlar.
Procesul a fost testat oarecum din mers, profesorii adaptându-se situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au
folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri pentru a putea urma cursurile/lecțiile online.

Dincolo de greutăți, neînțelegeri sau decizii impuse peste noapte, există foarte multe unități de învățământ care s-
au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, făcând astfel un mare pas înainte spre școala viitorului.
Un astfel de exemplu este și școala la care predau în momentul de față, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Arad, unde am norocul de a avea alături colegi (învățători și profesori) minunați. Cu toții ne-am mobilizat și am
colaborat încă de la începutul pandemiei, fiind foarte uniți și venind în sprijinul elevilor noștri. Iar vestea bună e
că ne-am adaptat foarte bine și repede la un mediu de comunicare nou. Au fost create grupuri ale claselor pe
rețelele de socializare, aplicațiile Zoom,Whatsapp,Messenger fiind cele mai folosite.De un real succes s-a bucurat
și platforma Edmodo, unde profesorii postau teme/ lecții iar elevii (uneori chiar și părinții) le puteau lectura.
Temele elevilor erau încărcate pe aceeași platformă, existând și posibilitatea notării și testării lor. Elevii noștri nu
ne-au dezamăgit, chiar ne-au ajutat câteodată în ceea ce privește tehnologia, împărtășind cu noi cunoștintele din
domeniul IT, participând cu interes la întâlnirile online, rezultatul fiind o apropiere și o empatie între profesor și
elev. Copiii au dat dovadă de răbdare și înțelegere iar noi, dascălii ne-am bucurat de prezența lor. Părinții s-au
declarat foarte mulțumiți și au apreciat activitatea online iar chestionarele trimise pentru feed-back au dovedit
acest lucru. Aceștia au apreciat faptul că profesorii au fost creativi și flexibili cu programul și cu nevoile copiilor.
Curajul, calmul și bunăvoința tuturor au garantat succesul activităților online.

Au fost create intervale flexibile de timp pentru toți copiii, s-au realizat înregistrări ale unor activități, li s-au
transmis foarte multe informații și instrucțiuni pentru activități practice în urma cărora au avut de învățat atât
elevii cât și noi, dascălii și părinții.Mereu am cerut feed-back atât de la părinți cât și de la copii pentru a putea să
construim relația optimă dintre cadrul didactic și elev, pentru a avea un impact pozitiv asupra învățării. Un mare
succes le-au avut activitățile filmate și jocurile interactive. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, joacă,
schimb de activități. Copiii au înțeles necesitatea izolării, s-au adaptat și s-au bucurat de timpul petrecut acasă, cu
familia dar totuși au dus dorul colegilor, le-au lipsit interacțiunea și energia din colectivitate.

La sfârșitul anului școlar 2019/2020, chiar în ultima oră online de consiliere și orientare le-am cerut elevilor mei
(de clasa a VII-a) să mărturisească ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut în timpul școlii online. Pe scurt voi sintetiza
răspunsurile lor:
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*Avantaje: utilizarea tehnologiei ( mai ales a telefoanelor în timpul orelor), termene mai lungi pentru rezolvarea/
postarea temelor, programul/orarul mai flexibil, predarea interactivă, au învățat să fie independenți și autodidacți.

*Dezavantaje: lipsa interacțiunii cu colegii de clasă/școală, au dus dorul pauzelor și a freamătului din curtea școlii,
a glumelor, poznelor, îmbrățișărilor. Elevii au resimțit foarte mult lipsa libertății.

De un real succes s-a bucurat săptămâna „Școala altfel”, în care activitățile au fost și ele adaptate noii realități, astfel
că elevii au avut parte de multe îndeletniciri practice pe care le-au desfășurat fie singuri, fie cu familia (au plantat
pomi, flori, au săpat și îngrijit plante de interior sau de grădină, au pregătit diverse mâncăruri, prăjituri, dulciuri),
au desenat sau pictat, și-au descoperit noi talente, au vizionat filme, documentare din care au tras concluzii pe care
le-au împărtășit apoi cu colegii în cadrul întâlnirilor online. De remarcat e faptul că toți elevii s-au străduit, s-au
ajutat reciproc dând dovadă de colegialitate și empatie.

Din punctul meu de vedere școala online a fost o adevărată provocare pentru toți, munca de acasă s-a dovedit
eficientă dar cu multe sacrificii din partea tuturor celor implicați. Consider că răbdarea și devotamentul
profesorilor au fost punctele forte deoarece lecțiile online au necesitat o pregătire prealabilă, adaptarea mesajelor
și conținuturilor la particularitățile de vârstă ale elevilor, selectarea instrumentelor potrivite pentru desfășurarea în
bune condiții a orelor.

Noi, dascălii, am încercat să regândim învățarea și să o adaptăm la nevoile societății actuale, să facem în așa fel
încât învățarea online să fie la fel de eficientă ca cea de la școală. În aceste condiții, nemaiîntâlnite până acum, am
dat dovadă de mult calm, dăruire, dragoste față de elevii noștri pe care i-am îmbrățisat virtual la sfârșitul fiecărei
ore.

Resurse bibliografice:

http://educatieonline.md/

www.e-istet.ro

www.superteach.ro
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Școala online, între necesitate și progres

Autor: Muscăloiu Loredana Gabriela
Prof. înv. primar Colegiul Național ,,Constantin Cantacuzino”Târgoviște

Începând cu data de 11 martie 2020, ca urmare a izbucnirii infecției cu Coronavirus , ne-am trezit într-o
realitate nouă, o realitate la care a trebuit să ne adaptăm rapid. Drept urmare,Ministerului Educației și
Cercetării a luat decizia de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ reorientându-se către
practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea
organizațională.

Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare
a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor
tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni.

Instituții guvernamentale, școli, ONG-uri și companii private, profesioniști ai educației și din zona tech
s-au trezit la o masă rotundă a dezbaterilor (de cele mai multe ori online, la distanță) pentru a găsi soluții,
punând la dispoziție expertiză, idei, resurse, portaluri, instrumente și platforme de e-learning.

În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică,
tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. În același timp, trebuie menționat că nu au existat
măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul unităților de
învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe antrenante și memorabile de învățare prin sesiuni
de învățare online și până la situații în care perioada de suspendare a cursurilor față în față a însemnat pentru
unii elevi un eșec. Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de
echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc…..și, totuși,
,,Omul sfințește locul!”

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță. Cu toate
acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un
impact negativ asupra învățării temeinice. Personal, am observat disfuncții în ceea ce privește comunicarea
autentică și relaționare umană.

Sprijinul pe care îl ofeream elevilor cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind
limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul
didactic o posibilă situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale.
Dacă profesorul cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru se poate
realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individual sau sub formă de sprijin pe
parcursul activității, prin folosirea mijloacelor de lucru individual ( Google doc) . Este foarte dificilă
interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este direct, profesorul este urmărit
online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.
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Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea în timp
real între profesor și elev. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind
oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea ce
face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.
Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control
real al publicului-țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid și , poate, ușor
rigid.

Printre dificultățile în realizarea activităților didactice la distanță, putem semnala: lipsa instrumentelor
pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie
instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de
eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii: lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățareevaluare la
disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer
suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și
resurselor digitale.

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace specifice,
dintre care cel mai frecvent:

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă de grup, precumWhatsapp, Facebook
messenger etc.: 91%

• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev: 83%

• utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații și
ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada,
LearningApps etc.:

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc.:

•aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precumWebex,
Zoom,Meet,Teams, Skype

Competențele digitale mai avansate atât ale profesorilor, cât și ale elevilor din orașele mari, accesul lor
mai facil la conexiuni la Internet de mare capacitate și stabil, infrastructură informatică mai bună, toate acestea
sunt avantaje ale mediului urban, facilități care ar trebui să se extindă și în comunitățile dezavantajate, pentru un
acces egal la educație.

La o privire diferențiată pe cicluri școlare asupra programelor existente în sistem, acestea au fost
apreciate ca fiind utile în această perioadă mai mult de către cadrele didactice din învățământul preșcolar și
primar.

În concluzie, scoala online a plecat de la necesitatea asigurării dreptului la educație al copiilor și s-a
derulat sub forma unui progress remarcabil, într-o perioadă foarte scurtă de timp, al sistemului de învățământ
românesc și nu numai.
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Școala online - adevăr sau provocare

Autor: NeamțuMihaela
Prof. înv. primar Școala Gimnazială Nr. 1 Lumina, Jud. Constanța

Într-o zi frumoasă de martie a acestui an, mi-am luat la revedere de la elevii mei, după ce Organizația
Mondială a Sănătății declarase oficial pandemie de coronavirus, cu gândul că nebunia va trece și peste 10 zile ne
vom revedea la școală. Poate încă nu conștientizam, poate era bucuria unei vacanțe neprevăzute, cert este că eram
veseli, optimiști și dornici să ne reîncărcăm bateriile în aceste zile libere. Ce avea să urmeze ne-a luat prin
surprindre pe toți: Președintele anunță că România va intra în stare de urgență începând de luni, 16 martie 2020.

Se cere populației să restricționeze deplasările neesențiale, s-au anulat sau amânat evenimente sportive,
culturale, sociale, școlile și universitățile au fost închise, peste 850 de milioane de elevi din întreaga lume nu
frecventează școala din cauza pandemiei coronavirusului, potrivit UNESCO. Am intrat în starea de urgență și
gluma a început să se îngroașe pentru că deja nu mai știam când ne vom reîntoarce la școală.

Stresul meu, al elevilor mei și al părinților lor era, bineînțeles, evaluarea națională de la finalul clasei a IV-
a. Împreună cu aceștia, am pornit asaltul pe grupul de whatsapp. Ce facem în continuare? Evaluarea națională era
pentru noi testul suprem că tot ce am trudit în cei 5 ani împreună va avea rezultate. Am stabilit să ne întâlnim pe
zoom, platforma minune pentru noi, pentru că deja ne era dor unii de alții și faptul că ne puteam vedea toți era
ceva wow.Aceasta a fost prima provocare: microfoane care nu rămâneau închise, sharuiri de table albe pe care toți
desenau, întreruperi de internet și chiar de vecini care își mai reparau una alta prin casă, cu bormașina, toate ne-au
facut ca într-o săptămână să ne gândim dacă și cum vom continua.

Zilele au continuat una după alta cu lecții pe zoom, explicații suplimentare la testele pe care le rezolvam
împreună, zeci de table sharuite, sute de microfoane închise cu forța, sute de fotografii cu pozele testelor rezolvate,
alte sute de fotografii cu testele corectate în paint ca să vadă exact ce trebuie să îmbunătățească și, de ce nu, să se
simtă un pic ca la școală.Vestea următoare ne-a bulversat : evaluarile la clasele 2-4-6 nu se mai țin. Iar am început
discuțiile pe whatsapp, dar de data asta aveam și o altă platformă pe care intram împreună cu colegii din întreaga
școală.Alte sute de mesaje despre cum ne facem cont, cum ne logăm,print screen-uri cu ce probleme a întâmpinat
fiecare, fotografii cu rezolvările posibile, pentru ca spre finalul lunii aprilie toată lumea să fie logată oficial pe
platforma școlii..

Undeva înainte de sărbătorile pascale, cele mai triste din toate cele trăite până acum, au intervenit și autoritățile
procesului de învățământ, care ne-au dat indicații cum să desfășurăm orele online, ne-au cerut rapoarte despre ce
am făcut și cum am făcut și, după o lună de pandemie, ne-au întrebat întrebarea cea mare: câți copii au telefoane
, tablete, intenet, câți intră online în fiecare zi. Poate la unele școli trebuiau să întrebe câți au curent electric...
Nimeni nu a întrebat cum pot fi făcute în condiții optime aceste cursuri, când este evident că până acum nici
profesorii, nici elevii nu au fost pregătiți pentru așa ceva. Ca să nu mai vorbim despre faptul că unele cadre
didactice nu sunt familiarizate cu tehnologia de ultimă generație. Există profesori care nu au un smartphone sau
un laptop/ calculator personal sau acces nelimitat la internet.
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Cu intrebări la care nu am găsit răspuns, cu nervii întinși la maxim, și ai nostri și ai părinților și ai elevilor,
cu ochii încețoșați de la privit în ecranele telefoanelor sau laptopurilor, am terminat anul școlar cu speranța că din
toamnă lucrurile vor reveni la normal...

Dar, e toamnă acum și vorba cantecului...septembrie, luni...ne va prinde din nou, total nepregătiți. Vrem
ore fizic, la școală, dar ne e teamă de virus, ne e teamă pentru siguranța nostră, a copiilor nostri personali, a elevilor
din fața noastră și a părinților lor, ai noștri... vrem online, dar problemele din primăvară sunt cam aceleași, deși
Guvernul a promis tablete pentru toată lumea, dar de fapt pentru cei care nu au deloc...profesorii si-au petrecut
vara formându-se pentru platformele online, dar pe care nu toți elevii le vor accesa din aceleași motive ca în
primăvară și ne învârtim într-un cerc vicios din care sper să ieșim cândva, undeva, învingători, sănătoși și senini la
minte.
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Refresh general de offline și online

Autor: Letiția-Casandra Pănuș
Prof. Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”,Timișoara

Dacă nu progresăm, nimic din ceea ce facem nu este necesar. De la acestă premiză îmi propun să pornesc și tot la
ea doresc să ajung prin lucrarea prezentă în încercarea de-a puncta unele aspecte esențiale pentru supraviețuirea
educației și adaptarea acesteia la viitor.

Realizăm cu toții că schimbarea este singurul lucru constant în viață. Ea nu ar trebui să ne sperie și nici să
ne izoleze. Schimbarea este necesară. Schimbarea de data aceasta este colacul nostru de salvare ca specie educată
sau cel puțin educabilă.

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu diverse
probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să rămână educația, care,
la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să
pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală și a duce mai departe spre noi
generații bagajul cultural preluat și purtat. Sistemul educațional este complex şi diferit de la un stat la altul. Noi
ca indivizi suntem produsul acestui sistem. Dreptul la educaţie este un drept de care ar trebui să beneficiem cu
toţii. Educaţia este fundamentală pentru orice societate, pentru fiecare individ indiferent de naţionalitate, sex,
clasă socială sau religie iar acest lucru nu trebuie să se oprească și nici să fie împiedicat. Să educăm, astfel, copilul
de la vârste fragede, să îi deschidem ochii pentru ca el să vadă că este un pion important în societate, ca o piesă de
puzzle în ansamblul jocului. Schimbarea este constantă pentru toți și la toate vârstele, de aceea copii trebuie să fie
conștienți de acest fapt și să nu se sperie când lucrurile nu se repetă în mod identic și previzibil și să se arate și ei
deschiși la modificări.

Educaţia sănătoasa este orientată către spirit și are meritul de a ne deschide ochii, de a ne face să înlăturăm
stratul superficial al lucrurilor.O minte deschisă este cea capabilă să se bucure de drepturile sale, să se sesizeze când
acestea sunt încălcate, dar nu în ultimul rând, un om educat trebuie să stabilească o limită între fericirea lui şi
încălcarea drepturilor altor oameni și o limită între ceea ce poate și ceea ce acceptă drept bun și sănătos, să distingă
între bine și nociv. Sistemul educațional este complex şi diferit de la un stat la altul. Noi ca indivizi suntem
produsul acestui sistem.Dreptul la educaţie este un drept de care ar trebui să beneficiem cu toţii.

Odată cu trecerea timpului tehnologia a devenit o parte a vieții noastre. Aceasta a schimbat educația într-
un mod care a fost inimaginabil cu câteva decenii în urmă. Nu ne putem întreba decât cum va fi în viitor. Dar un
lucru este sigur.Tehnologia în educație este o inovație importantă, aceasta nefiind doar o simpla tendință. Fiecare
loc devine o clasă: cu ajutorul noilor tehnologii nu trebuie să stați într-o sală de clasă pentru a învăța.Există cursuri
online la care participă studenți din întreaga lume, care stau în casele lor. Materialele de studiu sunt disponibile
online.Tot ce avem nevoie este un dispozitiv inteligent (PC, laptop, tableta, telefon) și o conexiune la internet.
În lucrarea prezentă îmi propun să scot în evidență agantajele și dezavantațele urmării școlii online, încercând
totodată să fac o paralelă între școala tradițională și cea futuristă.
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Tehnologia are beneficii. Ea reduce costul materialelor și nu trebuie să plătim o sumă uriașă pentru cărți și cursuri.
Însă are și cel puțin tot atâtea dezavantaje care dacă nu sunt cunoscute și combătute riscă să acapareze mințile
umane și să facă mai mult rău decât ne-am putea imagina.

Cu un laptop sau o tableta se pot stoca toate datele necesare fiecărui curs.Dar ideea nu este să stocăm date
în dispozitive pe care apoi fie să le ștergem, fie să le mutăm de colo colo digital ci să pătrundem înțelesul acelor
informații, să le cernem, să le simțim și să le folosim conștient și spontan la momentul potrivit.

Elevii pot depinde de dispozitivul lor electronic și pot economisi bani fără a cumpăra materialele destinate
procesului de învățare. Elevii nu s-au preocupat niciodată de economisirea banilor pentru că școala nu i-a pregătit
încă în acest sens iar familiile în general au făcut cât de mult au putut pentru a le oferit totul.

Ei își pot face temele, atribuțiile si task-urile cu ajutorul dispozitivului electronic și le pot trimite cadrelor
didactice sau le pot partaja cu aceștia. Profesorul îi poate evalua de pe dispozitivul inteligent! Foarte practic și
foarte curat însă transmiterea robotică a rezultatelor este lipsită de sentiment. Atunci când se fac corecturi și se
dorește îmbunătățirea unei persoane, privirea blândă sau chiar și tonul ferm al unei ființe umane face la învățarea
să fie vie. Noi nu urmărim să avem dispozitive inteligente ci cetățeni inteligenți, vii.

Tehnologia promite ca educația să se facă fără stres și așteaptă să fie mult mai relaxantă:Tehnologia reduce
povara învățării pentru elevi și redă profesorilor o mai mare libertate de creare. Totodată, tehnologiile actuale
determină o interfață mai prietenoasă cu procesul de învățare. Sălile de clasă inteligente vor putea spori
creativitatea. Stresul vine tocmai din lipsa sentimentelor, din interfețele dorite a fi prietenoase însă lipsite de viață
și de real. Un om inteligent nu simte educația ca pe un stres. El este relaxat prin modul viu de-a acționa educat.

Un laptop sau o tabletă este întradevăr mult mai ușor de transportat decât cărțile voluminoase și grele care
fac din procesul de educație o sarcină greu de îndeplinit.Tehnologia poate duce la o educație portabilă.Totul poate
fi salvat într-un document sau pe un PC. Cărțile text, înregistrările, registrele și sarcinile pot fi făcute portabile
foarte ușor. Acest avantaj ar trebui să ne bucure și să îl integrăm la capitolul mod de organizare a ghiozdanului.
Da! E pentru sănătatea coloanei vertebrale un mare avantaj.

Educaţia sănătoasa este orientată către spirit și are meritul de a ne deschide ochii, de a ne face să înlăturăm
stratul superficial al lucrurilor.O minte deschisă este cea capabilă să se bucure de drepturile sale, să se sesizeze când
acestea sunt încălcate, dar nu în ultimul rând, un om educat trebuie să stabilească o limită între fericirea lui şi
încălcarea drepturilor altor oameni, și o limită între ceea ce poate și ceea ce acceptă drept bun și sănătos, să distingă
între bine și nociv.

Economisești timp și energie: tehnologia ajută profesorii în multe feluri. Profesorii pot gestiona acum cu
o mai mare ușurință evaluările. Toate informațiile pot fi stocate sistematic, ceea ce ușurează căutarea. Datele
introduse corespunzător despre orice student pot fi recuperate atunci când este necesar. Profesorii pot prezenta
lecțiile sub formă de prezentări video, interactive, în loc să explice totul în mod tradițional.
Distribuirea cunoștințelor: Schimbul de cunoștințe va spori acumularea de informații. Cu ajutorul tehnologiei,
orice informație nouă va putea fi împărtășită cu oricine din lume. Știri, articole, bloguri, chestionare, puzzle-uri
totul poate fi împărtășit cu ajutorul conexiunii la internet.

Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă organizaţie internaţională. Drepturile omului au
fost motivul principal al apariţiei Naţiunilor Unite. Aşadar, misiunea ONU este de a asigura “pacea mondială”,
”respectarea drepturilor omului”, ”cooperarea internaţională” și “respectarea dreptului internaţional”.
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Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală problemele existente
în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor.

Situația actuală a generat punerea în aplicare a tehnlogie într-un procent crescut față de perioada
anterioară declarării stării de pandemie la nivel global.

În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili să
devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale.

Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate
de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Însăși elevii ar trebui să fie învățați să învețe,
astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient
multiplele sale inteligente, care ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății. Gamification
este aplicarea elementelor de proiectare a jocului și a principiilor jocului în contexte non-joc.Copiii primesc astfel
puncte, buline, insigne, clasamente, grafice de performanță, avataruri și colegi de echipă.

Tehnologia a devenit o parte a vieții noastre. Aceasta a schimbat educația într-un mod care a fost
inimaginabil cu câteva decenii în urmă. Nu ne putem întreba decât cum va fi în viitor. Dar un lucru este sigur.
Tehnologia în educație este o inovație importantă, aceasta nefiind doar o simpla tendință.

Au fost nenumărate situații în care am preferat să folosesc tehnologia pentru a transmite informația mai
clar pentru elevi, observând că aceștia percep mai bine lucrurile dacă sunt transmise tehnologic, fiind copii ai
ultimei generații - generația internet, online- virtual.
Pentru prezentarea lecțiilor pregătesc sliduri Power Point, teste Kadhoo, Google forms, discuții Zoom.

Pentru evaluare am folosit Chestionar Google pentru că a fost o metodă creativă, complexă și mai ușor de
plasat ca testare atunci când situația nu ne-a permis să ne întâlnim.
Am putut lansa testul la 3 clase paralele si astfel s-au creat automat grafice si situatii finale comparative.Elaborarea
a fost minutioasa pentru ca am dorit un test mai lung și cu întrebări diverse. Feedbackul lor a fost util pentru
crearea altor teste viitoare.

Elevii au fost mulțumiți și mi-au dat undă verde să mai creez asemenea formulare. Voi face acest lucru cu
plăcere pentru a completa predare și învățarea în offline convinsă că cele învățate în online se pot armonios
completa într-o predare face-to-face.
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Școala online - provocări, limite și avantaje

Autor: Petrescu Ana-Maria
Prof. Școala gimnazială nr. 22, Galați

Anul școlar 2019-2020, a venit cu o provocare majoră pentru învățământ, odată cu răspândirea virusului, și
anume școala online.

Având în vedere slaba finanțare a acestui domeniu, schimbarea a fost una bruscă și cu multe neajunsuri
determinând discrepanțe majore între rural și urban, în ceea ce privește accesul la educație al elevilor.

Școala online a fost și este o provocare deoarece în cea mai mare parte, atât cadrele didactice, dar mai ales
elevii, nu au avut competențele digitale suficient formate.

Astfel într-un timp relativ scurt, cadrele didactice au fost nevoite să se perfecționeze, autodidact sau organizat,
în utilizarea uneia sau a mai multor platforme, până la stabilirea uneia la nivel de instituție. Tot acest amalgam
informațional a determinat un cumul de stres, timp petrecut în fața calculatorului, timp nelimitat în familiarizarea
elevilor cu funcționalitățile platformelor utilizate.

Platforma aleasă de școala la care activez este Google classroom, o platformă complexă cu multe instrumente
utile în facilitarea predării și a evaluării în mediul online. Pe lângă competențele digitale formate prin utilizarea
platformei, a fost necesară și crearea de noi resurse didactice adecvate acestui nou mediu de facilitare a învățării.
Așadar, pe lângă orele petrecute în fața calculatorului pentru înțelegerea funcționalității tuturor instrumentelor
digitale ce alcătuiesc platforma s-au adăugat cele creării noilor materiale didactice necesare desfășurării scenariului
didactic imaginat, dar și instruirii elevilor în utilizarea platformei, ca diriginte și nu numai.

După această perioadă dificilă datorită noutății, nu că nu foloseam înainte de această perioadă tehnologia la
orele de curs, doar că acum am folosit-o exclusiv, am identificat câteva limite și avantaje ale acestui mod de predare.
● Limite:
- Numărul mare de ore petrecute în fața mijloacelor electronice atât de către profesori cât și de către elevi,
mai ales că în rândul acestora predomină folosirea smartphone-ului în participarea la orele online;
- Provoacă discrepanțe mari între elevii ce provin din medii dezavantajate, ce nu au acces la o rețea de
internet stabilă și un mijloc electronic de conectare la ore față de ceilalți elevi ce au părinți cu posibilități
financiare, deși s-au acordat tablete de la unitățile de învățământ;
- Lipsa de motivație a unora dintre elevi, îndeosebi cei slabi, în participarea la orele online, datorată de
incertitudinea finalizării anului școlar, inițial, iar mai târziu a variantelor de încheiere a acestuia;
- Evaluarea online este deficitară deoarece instrumentele puse la dispoziție în mediul online în mod
gratuit, google forms, kahoot etc., favorizează utilizarea cu predominanță a itemilor obiectivi și semiobiectivi ce
nu evaluează procese cognitive complexe;
- Lipsa de concentrare a elevilor la lecțiile video, având deschise și alte dispozitive sau aplicații pe telefon
în același timp;
- Dificultatea motivării învățării individuale la elevi;
- Creșterea timpului de evaluare și de creare a conținuturilor;
- Durata mare de conectare a unor elevi la oră, 5-10 minute, chiar dacă ora de conectare a fost comunicată
anterior.
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● Avantaje:
- Confortul propriei case;
- Comunicarea constantă cu elevii indiferent de ora din zi;
- Înregistrarea întregii activități, atât a cadrului didactic cât și a elevilor;
- Lucrul în ritmul propriu de către elevi a fișelor de lucru, dându-se termene lungi de rezolvare;
- Apropierea emoțională de elevi la care cadrul didactic e diriginte.

În concluzie consider că școala online o poate completa pe cea fizică, normală, dar nu o poate înlocui, deoarece
pe termen lung poate avea efecte nedorite asupra elevilor, dar și a cadrelor didactice, în special afectarea sănătății
ochilor și emoțional.
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Școala online - libertatea de a te informa

Autor: Pop Ionela Adina
Prof. înv. primar la Școala Gimnazială Nr. 1 Olcea, județul Bihor

Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului,
trebuința de a învăța toată viața – Ioan Slavici.

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilități pentru a se adapta
și a prospera într-un mediu aflat în rapidă schimbare. Ritmul dezvoltării sociale, noile tehnologii, economia
globalizată fac necesare dobândirea și aprofundarea unor abilități speciale. Azi, aceste achiziții trebuie să fie
dobândite la nivel de masă de către absolvenți. În ceea ce îi privește pe profesori, ei trebuie să fie bine pregătiți în
domeniul lor de specialitate, să aibă abilități pedagogice necesare pentru a le transmite elevilor cunoștințele de
specialitate, să fie capabili să predea la clase de elevi eterogene, să utilizeze efectiv TIC și să-i ajute pe elevi să-și
formeze competențe transversale.

Profesorul eficace este acela care știe să selecționeze, să combine, să varieze diferitele metode, alegând strategii
adecvate. În acest context, rolul profesorului este de:

• a ghida elevul în utilizarwa infrmațiilor;
• a verifica înțelegerea corectă și completă a informațiilor;
• a încuraja elevii să reflecteze asupra unor probleme de interes general și să ia decizii pe baza

informațiilor;
• a stimula curiozitatea elevilor pentru a se informa și dincolo de paginile manualelor;
• a încuraja elevii să beneficieze de facilitățile oferite tinerilor prin diferite programe sociale, culturale și

educaționale etc.
Introducerea și folosirea calculatoarelor în educație constituie cea mai mare victorie a acesteia. Acest succes

este echivalent cu descoperirea tiparului. Progresul rapid al informaticii și al tehnologiei informației a adus
schimbări radicale în organizarea sistemului educațional școlar

și universitar, extrașcolar și extrauniversitar, a deschis noi perspective optimizării procesului instructiv-educativ.
Modernizarea învățământului românesc este un obiectiv strategic, care vizează structura învățământului, conținutul
(curriculum), resursele umane, managementul.

Utilizarea instruirii programate, a intruirii computerizate și a mijloacelor audiovizuale au generat un nou
mediu educațional. Construirea unui mediu informatizat de învățare, bazat pe utilizarea combinată și simultană a
unor surse diferite de informare, a contribuit la creșterea rolului elevului în procesul propriei instruiri. Se vorbește,
pe bună dreptate, despre o nouă alfabetizare a mileniului III, cea computațională, care nu este liniară, astfel încât
omul acestui mileniu să nu fie prizonierul fără speranță al tehnicilor ; el trebuie să fie un om liber, posesor al unei
culturi tehnologice și în egală măsură al unei conștiințe tehnologice.
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În cadrul activităților umane este vizibilă informatizarea tot mai multor domenii de viață, ceea ce impune,
datorită faptului că școala trebuie să fie cu un pas înainte, informatizarea procesului didactic de la cea mai fragedă
vârstă. Prin urmare, ea trebuie să înceapă din grădiniță pentru a fi amplificată în stadiile următoare.

Cultura tehnologică presupune cunoștințe și deprinderi tehnologice, absolut necesare omului pentru a
beneficia de procesul tehnic, dar și atitudini raționale în raport cu aplicarea (limitele aplicării) progresului tehnic
în diverse domenii de viață.
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EDUCATIA FIZICAONLINE
Beneficiile activităţii fizice pentru elevi

Autor: Postelnicu Diana Oana
Prof. Liceul Tehnologic "Constantin Filipescu" - Caracal

„Exerciţiul fizic reprezintă acţiunea motrică voluntară – compusă din mişcări special selecţionate – utilizat
în cadrul unui proces educaţional organizat, în scopul realizării unor obiective instructiv-educative concrete, în
legătură cu educaţia fizică şi cu activitatea sportivă.” (Gh. Mitra, Al. Mogoş – Metodica predării educaţiei
fizice.) Exerciţiile fizice şi sportul sunt mijloace permanente de păstrare a sănătăţii, de creştere a capacităţii de
muncă şi de prelungire a duratei vieţii.
Am inceput cu aceasta definitie subliniind faptul ca educatia fizica se face intr-un cadru special organizat , insa
in acest moment incercam sa ne mobilizam si sa lucram online cu elevii nostri, fiind stare de urgenta. Elevii au in
continuare nevoie de miscare si trebuie sa ne adaptam in aceste conditii. Este foarte greu sa lucram online cu ei ,
acestia fiind izolati . Astfel educatia fizica isi reduce numarul de exercitii , acestea fiind concepute special pentru
a se putea lucra acasa intr-un spatiu restrans ,incercand astfel sa mentinem conditia fizica a elevilor la un nivel bun,
lucrand cu ei exercitii pentru dezvoltare fizica generala, tonifiere musculara , detensionare psihica.
Elevii au nevoie de miscare , chiar mai multa in aceasta situatie deoarece exercitiile fizice au influente benefice

din toate punctele de vedere asupra organismului.
Exerciţiile fizice efectuate regulat supun în mod obligatoriu organismul la mişcare. Mişcarea la rândul ei

intensifică toate activităţile din organism: circulaţia sângelui în plămâni şi în celelalte organe, respiraţia,
schimburile de substanţe nutritive la nivelul ţesuturilor, procesele de excreţie, de curăţire a sângelui de substanţele
vătămătoare rezultate din arderile celulare etc.
Lipsa de mişcare îngreunează desfăşurarea normală a proceselor biologice, fapt care se răsfrânge negativ asupra

stării de sănătate şi de rezistenţă a organismului faţă de agenţii patogeni. Prin mişcare se îmbunătăţeşte nutriţia
ţesuturilor şi celulelor, ceea ce duce la creşterea şi dezvoltarea organelor, la mărirea capacităţii lor funcţionale.
În primul rând, se îmbunătăţeşte activitatea inimii. Muşchiul cardiac antrenat prin exerciţii fizice regulate şi de o
intensitate crescândă, expulzează la fiecare sistolă mai mult sânge decât inima neantrenată. El nu oboseşte în
timpul eforturilor fizice mai mari atât de repede ca muşchiul neantrenat şi îşi revine mai repede la situaţia normală,
după ce efortul a încetat.

În al doilea rând, se ameliorează activitatea plămânilor. În timpul efortului fizic, plămânii respiră mai frecvent
şi mai amplu, pentru a acoperi necesităţile crescute de oxigen în muşchi. Aşa cum inima trebuie antrenată pentru
a face faţă eforturilor excesive, prin creşterea puterii de contracţie a muşchiului cardiac şi plămânii trebuie
antrenaţi să respire mai puternic, să permită o ventilaţie mai mare pe unitatea respectivă de timp. Fără acest
antrenament nu se pot efectua activităţi fizice grele, deoarece plămânii nu pot asigura cantitatea de oxigen crescută

Sub aspectul ţinutei corporale şi al dezvoltării aparatului locomotor, exerciţiile fizice contribuie din plin la
menţinerea unei ţinute corecte a corpului, care favorizează o bună funcţionare a tuturor organelor, precum şi o
înfăţişare zveltă şi frumoasă.
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Mişcările corpului devin precise, agere şi coordonate, iar forţa de contracţie a muşchilor creşte.
Lipsa de mişcare în aer liber, statul pe scaun la birou in fata calculatorului, sau altfel spus – sedentarismul –

predispune la îngrăşare, ceea ce are un efect dăunător asupra sănătăţii şi duratei vieţii active.
Nu trebuie să uităm influenţa binefăcătoare a exerciţiilor fizice şi a sportului practicat în aer liber (sunt elevi care

locuiesc la casa si au posibilitatea sa lucreze exercitiile in aer liber) asupra sistemului nervos. În creier, schimbul de
substanţe nutritive este mai intens decât în celelalte organe. În activitatea sa de coordonare a tuturor proceselor
biologice şi psihice, creierul consumă o cantitate mult mai mare de oxigen decât inima sau plămânii, organe care
sunt mari consumatoare de oxigen. În felul acesta putem înţelege sensibilitatea extraordinară a ţesutului nervos la
lipsa de oxigen, manifestată prin scăderea capacităţii de lucru a creierului şi apariţia oboselii premature.

Formele cele mai accesibile de exerciţii fizice şi sport:
Gimnastica are ca sarcină fundamentală asigurarea dezvoltării armonioase a organismului, formarea unei ţinute
corecte şi îmbunătăţirea activităţii marilor funcţii ale organismului (respiraţie, circulaţie, termoreglare,
metabolismul etc.).
Gimnastica practicată acasă sau de preferat în aer liber, stă la baza educaţiei fizice. Ea constă în mişcări ale
corpului, efectuate astfel pentru a antrena toate grupurile musculare şi toate organele corpului. Gimnastica nu
trebuie practicată numai de către sportivii de performanţă şi nici numai în şcoli, în cadrul orelor de educaţie fizică,
ci trebuie să devină un mijloc zilnic de întărire a sanătăţii şi de mărire a capacităţii de muncă.
Gimnastica de dimineaţă ajută organismul să treacă de la perioada de somn, de inactivitate, la una de activitate,
asigurând condiţiile cerute pentru ca schimburile de substanţe la nivelul celulelor şi organelor să se facă în cel mai
bun mod. În exerciţiile de gimnastică de dimineaţă se acordă un rol deosebit mişcărilor respiratorii (respiraţie cu
expiraţie prelungită) pentru a creşte capacitatea de ventilaţie pulmonară.

Indicat ar fi sa postam filmulete pentru ei cu exercitii de gimnastica sau aerobic executate pe muzica pe care
copiii sa le poata viziona si sa le execute zilnic.
Alergarea de dimineaţă ( pentru cei ce au spatiu necesar)poate substitui gimnastica, fiind chiar mai indicat

datorită beneficiilor pe care le poate avea pentru activarea funcţiilor practicarea sportului în aer liber.
Jocul ca mijloc al educaţiei fizice reprezintă o formă tipică de activitate, fiind un fenomen social. Jocurile

contribuie la stimularea şi cultivarea relaţiilor de prietenie şi colaborare, a iniţiativei şi imaginaţiei creatoare a unui
fond complex de priceperi, deprinderi şi calităţi motrice, asigură educarea unor atitudini, comportamente,
sentimente, însuşiri, deprinderi şi obişnuinţe de comportare morală: cinste, perseverenţă, demnitate, modestie,
curaj, stăpânire de sine, independenţă etc.
Si in acest caz as recomanda postarea unor jocuri, circuite pe care copiii sa le poata executa acasa cu diferite

materiale improvizate .
Este impostant ca elevii nostri sa cunoasca aceste beneficii , indiferent de varsta si sa incerce sa lucreze acasa zilnic
pentru a putea trece mai usor prin izolare , pentru a se relaxa si pentru a se deconecta de la rutina zilnica.
Sunt convinsa ca este greu pentru ei si de faptul ca sunt foarte solicitati de cursuri online, dar singurul mod in care
vor reusi sa iasa sanatosi din izolare , este acela de a practica zilnic exercitii fizice.Tine de noi profesorii de educatie
fizica sa le amintim mereu cat de importanta e miscarea pentru organismul lor.
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ÎNVĂȚAREAONLINE
OPROVOCAREPENTRUTOȚI

Autor: Pureca Elena Emanuela

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației. Practic, mult din calitatea
actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: O mare parte din succesul învățării depinde de comportamentul
profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu elevii săi, iar această relație
continuă să fie la fel de importantă și în mediul online.

Internetul a început să facă din ce în ce mai mult parte din viața copiilor noștri, iar evenimentele ultimelor
luni au accelerat ritmul în care am devenit cu toții mai legați de noile tehnologii pentru a lucra, învăța și chiar
interacționa cu ceilalți. În acest context, este esențial să explorăm beneficiile și oportunitățile pe care acest mediu
le oferă copiilor, precum și metodele prin care îi putem proteja pe aceștia de riscuri.

Părinții spun „prezent” la educație
În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți pentru a se putea ocupa de

educația copiilor. Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor mici. Ei pot veni cu
instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În felul acesta se pot dezvolta relații
între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se
dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente
online și astfel învățarea se petrece și la adulți.

Punți digitale între profesori
Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și materialele și

practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au predat cursuri online și care
sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc să împartă din cunoștințele lor cu cei care
au nevoie de sprijin. Vă vom ține la curent cu exemple și povești de succes din activitatea online a profesorilor.

Autonomie în învățare pentru elevi
Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la

maxim creativitatea.Totodată,mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării
și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea
continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact).

Învățare prietenoasă de acasă
Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. Nu mai

există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru
învățare. Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a lua
mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape
stilul alimentar pe care îl adoptă copiii.
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Printre dezavantajele învățării online s-ar putea număra:

• Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional

• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă performanță în
ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice

• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare

• Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor

• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online

Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, însoțită
de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului de
dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi
instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană.

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea
platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude
educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este
indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe
în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor
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SONGS – ACREATIVEWAYOF
TEACHINGENGLISHONLINE

Autor: Raducu Liliana
Prof. Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria

Tim Murphey states that “Anything you can do with a text you can do with a song”. It means that
everyone can learn or teach the English text using songs.

Like many of you, I’ve been thinking a lot about how to teach English creatively online these past few
weeks.

• What tools work best to facilitate connection, dialogue, and English study?
• What strategies lend themselves best to online teaching?
• What assignments will foster English learning during this time?

Songs can provide valuable speaking, listening and language practice in and out of the classroom. Some
key reasons songs can work well in the foreign language classroom include the following:

1. Songs almost always contain authentic, natural language
Listening to songs with English lyrics is a great way of boosting skills in listening and pronunciation, and

confidence in using the language. And students will always respond positively to a lesson that involves their
favorite singer or bands.

For example, ask your students to listen to their favorite song on YouTube and they can try to memorize it.
During the on line classes they can tell some of their favorite lyrics of the song.

Also, teacher can share a fill in worksheet with the lyrics on the screen and the students are asked to listen to
the song and fill in the blanks with the missing words.

The example of authentic listening materials is listening to song to learn more about well-known English
singers and bands.

2. A variety of new vocabulary can be introduced to students through songs
Learning with songs really works as children hear whole sentences and absorb grammar and syntax

subconsciously. It's an easy way for them to learn and remember words and phrases. When using songs for
language teaching that are performed by native speakers children hear the natural rhythms and stresses of English
and this helps their pronunciation and speaking fluency.

Songs such as “This is the way” or “Head, Shoulders, Knees and Toes” can be used to teach body parts.

For teaching possessives, play “Ours” by Taylor Swift, as well as “I’m Yours” by Jason Mraz.
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Teaching the classic “Happy birthday song” is perfect to use whenever someone has a birthday. You can
sing this one for any age class, not just the youngsters. Halloween time also provides an opportunity to listen to
some spooky tunes and accompanying worksheets and activities. Songs around the holidays will inevitably open
the door for more discussion about holiday customs and personal stories, making the online classes more
attractive.

Useful songs around holidays:

• O Christmas Tree
• Rudolph the Red-Nosed Reindeer
• 12 Days of Christmas
• Jingle Bells
• This is Halloween

Songs that have a physical action such as the Hokey Pokey will help students follow directions in a fun and
simple way. It also elicits responses, and even though it may seem very rudimentary, it can have a profound impact
on their comprehension levels.

Songs for children can increase vocabulary and provide excellent topics of discussion.

• I’m a Little Teapot
• What Color Are You Wearing?
• Hokey Pokey
• One,Two, Buckle My Shoe

1. Songs can be selected to suit the needs and interests of the students
Sometimes the reasons for including music in teaching are not necessarily directly related to the language or

cultural issues related to it. As already stated for several times, music seems to have many positive effects from a
psychological point of view as well.

In the online classes, one of the students’ favorite activities was talking about famous bands around the world.
Bringing music into classes made them more confident and relaxed and tried to express their opinion freely.

Even shy or slow learning children are given encouragement and so they feel able to speak in a foreign
language. A huge boost in confidence can be gained from this.

2. Grammar and cultural aspects can be introduced through songs.
“Do You Like Bananas?” is a great song that’s ideal for teaching yes/no questions to beginners.The lyrics

go through a series of questions beginning with “Do you like…” and then answer each question by saying, “Yes, I
do,” or “No, I don’t.” Simple enough, right?
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Use “Someone like you” or “Call Me Maybe” to review different past constructions with your class. Lyrics
like the following allow them to think about which past tense is appropriate to use and why.

“All My Loving” - The Beatles’ tune will have students using the future like pros soon enough! “All My
Loving” uses the auxiliary “will” construction in the future fairly consistently, making it ideal for practicing this
future form.

1. Songs are fun and motivate pupils
One of the huge benefits is the fact that using music can lift the atmosphere in the online class, bring in a

boost of energy and zest for life that captures the children's attention and motivates them in their quest to learn
English.
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Resurse utile pentru școala online Go-Lab - Graasp

Autor: Ristea Lidia
Prof. Școala Gimnazială I.A. Bassarabescu, Ploiești

Go-Lab este o platformă ce permite învățarea bazată pe anchetă, promovează dobândirea de cunoștințe și
abilități de investigare pentru orientarea elevilor către cariere în domeniul științei.

Oferă posibilitatea elevilor de a efectua experimente științifice prin utilizarea laboratoarelor online și la
distanță în spații de învățare structurate pedagogic.

În activitățile de predare, învățare și evaluare se pot integra o varietate de aplicații, laboratoare și spații de
învățare (Inquiry Learning Spaces) postate pe platforma Go-Lab pentru că permit accesul la surse de informare
și cunoaștere mai extinsă și mai variată.

Abordarea pedagogică centrală adoptată de platforma Go-Lab este învățarea prin anchetă, unde elevii
urmează un proces în care investigațiile sunt pivotante , adică informația nu este oferită direct elevilor, ci trebuie
extrasă dintr-o interacțiune cu un fenomen din lumea reală sau cu un model al fenomenului.

Acest proces de investigare este ghidat de o întrebare sau o ipoteză de cercetare, care necesită interpretarea
rezultatelor și formularea concluziilor, iar rezultatele trebuie comunicate altora .

Toate spațiile de învățare “ ILS(Inquiry Learning Spaces- https://www.golabz.eu/spaces)” create nu sunt
doar niște activități în sine, ci produsele lor sunt integrate și valorificate mai departe de către alți profesori pentru
îmbunătățirea sau crearea unui nou ILS, pentru a le adapta la curriculum, sau în proiectele colaborative online.

Resursele postate pe platforma Go-Lab pot fi adaptate la diverse planuri de lecții, pot fi integrate în
programa școlară la decizia școlii pentru fiecare ciclu de învățare și pot fi lansate în clasă pentru predare, învățare
și evaluare (la început dar și la final de unitate de învățare).

Învățarea folosind laboratoarele online este o abordare care implică un stil de învățare activ care integrează
resursele de învățare online bazate pe stilurile și performanțele de învățare ale elevilor. Elevii devin implicați în
procesul propriei educații și trebuie să învețe cum să fie responsabili pentru progresele pe care le realizează.

Lipsa laboratoarelor fizice din școală poate fi completată de laboratoarele virtuale și online postate pe Go-
Lab și integrate în planul lecțiilor pe platforma Graasp. Activitățile incluse în planul de lecție se pot baza pe
învățarea prin descoperire, inventivitate, experimente virtuale, muncă în echipă, muncă individuală, comunicare,
colaborare, cooperare cu colegii și personalul didactic.

Graasp (https://graasp.eu/) este o platformă de editare ce permite construirea unor planuri de lecții
științifice cu un conţinut interactiv şi cu o structură flexibilă unde organizarea informaţiilor este ierarhică. Are
încorporate aplicații, laboratoare ce se pot adăuga în planurile de lecții create în funcție de tematica selectată sau
unitatea de învățare.

Una dintre aplicațiile online ce se poate integra în planul unei lecții este Padlet (www.padlet.com) , un
forum virtual „bulletin online” care permite atât profesorilor cât și elevilor să-și exprime cu ușurinţă opiniile pe
un subiect personal, sau pe o tematică din cadrul unui proiect comun exprimat printr-o pagină web unde
profesorii și elevii pot publica scurte mesaje, descrieri, prezentări conţinând text, imagini, clipuri video dar și
legături către alte site-uri.
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Din contul Graasp există un buton de legătură către Google classroom unde se pot crea clase, iar pentru
fiecare clasă creată se pot adăuga elevi și sarcini de lucru, corespunzător unităților de învățare.

În activitatile de predare se pot integra aplicații variate de pe platforma online Go-Lab dar și local
din Graasp pentru că aceaste platforme permit accesul la surse de informare si cunoaștere mai extinse și mai
variate, promovează munca independentă, inventivitatea şi creativitatea elevilor și este ușor de utilizat și de
implementat la clasă.

Prin utilizarea laboratoarelor virtuale se încurajează colaborarea și comunicarea dintre profesori și elevi, iar
aceștia pot participa activ la procesul de învățare prin punerea de întrebări, care îi va ajuta la formularea
concluziilor, înțelegerea greșelilor și evidențierea oricărei concepții greșite.

Învăţarea bazată pe laboratoare online reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ prin
integrarea în programele de învăţare a platformelor online în funcţie de stilurile de învăţare şi de tipurile de
inteligenţă ale elevilor.

De asemenea, elevii pot primi adresa planului de lecție creat pentru a parcurge suportul teoretic în propriul
ritm de învățare și pot încărca materialele create de acasă sau de la școală. Acest mod de lucru ajută la promovarea
creativității, imaginației elevilor, dezvoltă munca în echipă și este mult mai ușor de utilizat. Elevii fac parte dintr-
o comunitate de învățare în care sunt în măsură să înțeleagă ce trebuie să facă, să explice celorlalți și să lucreze
împreună, să informeze, să se documenteze și să extragă informații utile pentru dezvoltarea lor profesională,
folosind resursele postate pe platformă, precum și încărcarea produselor finale realizate.

Elevul trebuie să fie implicat în procesul propriei educaţii şi trebuie să devină responsabil pentru progresele
pe care le face.

Ultimele noutăți Graasp
“SpeakUp “ este o aplicație ce se poate utiliza pentru forme mai avansate de colaborare, inclusiv discuții,

votare .
Aplicatia de colaborare de grup “ Collaboration Groups” permite elevilor să partajeze aplicații și

laboratoare, iar la această aplicatie se mai poate adăuga si o funcție simplă de chat.
Tot ceea ce trebuie făcut este de a adăuga aplicația “Colaborare” într-una din fazele planului de lectie( ILS).

La deschiderea acestei aplicatii se pot crea grupuri de elevi , unde se vor introduce doar prenumele sau numele
la conectarea în ILS , după care aceștia se vor plasa în grupuri.

Sunt aplicatii și laboratoare care au funcția de colaborare adăugată , trebuie doar să se selecteze participare
la colaborarea de grup ( setări aplicație) .

Se pot selecta aplicatiile și laboratoarele la care se dorește colaborarea în grup a elevilor , însă nu este
obligatoriu ca la toate aplicațiile care au aceasta funcție adaugată să se activeze colaborarea de grup.

De curând a fost introdusă o nouă facilitate “ utilizare offline” . Această funcție este foarte utilă mai ales
pentru școlile care au o lățime de bandă redusă sau nu au conexiune la Internet.

Laboratoarele si aplicatiile offline sunt precedate de simbolul .
Până acum, trebuia inclusă o versiune offline specială a aplicațiilor pentru a activa un ILS offline, dar acum

s-a schimbat asta, astfel încât atunci când în Graasp un ILS este selectat pentru utilizare offline, automat se vor
utiliza versiunile corecte ale aplicațiilor.
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Mai multe informații despre ILS-uri offline pot fi găsite la adresa de mai jos:
https://support.golabz.eu/offline-ILS
Ecosistemul Go-Lab (https://www.golabz.eu/) oferă posibilitatea de a utiliza spații de învățare offline

(ILS) cu elevii în sala de clasă.
ILS-urile offline sunt dezvoltate online de către profesor, după care pot fi partajate offline cu elevii folosind

vizualizatorul desktopGraasp (compatibil cu Windows,Mac și Linux).
Pe scurt, iată ce trebuie să faceți atunci când doriți să utilizați un ILS offline:
Online: copiați un ILS online de pe platforma Go-Lab
(din meniul spaces ( clic pe Duplicate space)) în Graasp pentru utilizare offline, pentru asta , trebuie să fiți

conectați pe platforma Graasp.
Online: descărcați și instalați programul / aplicația care vă permite să utilizați un ILS offline (vizualizatorul

desktop Graasp).
Online: vizualizați și salvați ILS -ul gata de conectare în vizualizatorul Graasp desktop.
Online sau offline: copiați vizualizatorul desktop Graasp și ILS-ul pe un dispozitiv USB.
Offline: utilizați dispozitivul USB pentru a copia vizualizatorul desktop Graasp și ILS-ul pe computere

pentru ca elevii să poată lucra.
Offline: deschideți vizualizatorul desktop Graasp și ILS pe fiecare computer și utilizați ILS offline.
De la adresa de mai jos se poate descărca aplicația Graasp pentru utilizare offline ( pentru Windows,MAC

si Linux).
https://support.golabz.eu/sites/support/files/inline-files/

Support%20%20Instructions%20for%20offline%20manual_EN.pdf
Se poate descărca manualul în limba engleză sau franceză ce cuprinde toti pașii care se succed în

instalarea și configurarea Graasp offline.
https://support.golabz.eu/offline-ILS
În Graasp s-a introdus o nouă caracteristică care ajută la gestionarea clasei prin mai multe sesiuni. Acum

se pot „îngheța” înregistrările într-un ILS, ceea ce înseamnă că, la un moment dat, se poate împiedica accesul
elevilor noi la ILS. Cu alte cuvinte, se pot încuraja elevii să se conecteze cu același user / pseudonim introdus
prima dată când s-au conectat la lecție.

Acest lucru este util mai ales atunci când se dorește a se vedea “ analiza de învățare/ statistica “
participarii elevilor la lectie . Pentru a face acest lucru, se accesează pagina cu planul de lecție/ activitate din
Graasp și se va bifa caseta „Înghețarea înregistrărilor”.

A altă aplicatie inclusă în Graasp este ZOOM , utilizată pentru sesiuni video și care se poate adăuga în
planul lecției , adică link-ul generat după configurarea sesiunii planificate .

Un alt element de noutate flux live într-un ILS.
Cum să includeți un flux live într-un ILS? ( două aplicații OBS și Twitch în combinație cu Graasp).
Pentru detalii vizionați materialul video de mai jos:
https://youtu.be/sVtfajOaLEo



90

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

Implicarea elevilor în utilizarea spațiilor virtuale constituie o bună oportunitate ce îi va ajuta atât la
dezvoltarea personală cât și profesională prin realizarea unor produse finale ce vor fi utilizate și de către alți elevi.

Graasp este o platformă “ ALL INONE” , pentru că într-o activitate sau plan de lecție se pot încorpora
text, imagini, materiale video, aplicații din Go-Lab dar și din Graasp, laboratoare virtuale și la distanță, buton de
legatură către Google classroom.

De ce să se utilizeze platformele Go-Lab și Graasp în sala de clasă dar și în învățarea online ?
Pentru că prezintă multe avantaje educaționale care sprijină profesorii în moduri diferite:
• oferă resurse gratuite care pot fi aplicate clasei, iar planurile de lecție create nu se referă la o singură

disciplină, deoarece sunt realizate științific și se conectează cu alte discipline;
• se bazează pe experimente virtuale și la distanță și încorporează aplicații diversificate;
• se bazează pe învățare prin descoperire, inventivitate, rezolvarea de probleme, munca în echipă, munca

individuală, comunicare, colaborare, cooperare, pornind de la exemple legate de viața reală;
• susține vizibilitatea corelației dintre teorie și practică;
• ajută colaborarea și cooperarea dintre profesorii din comunitatea europeană, precum și din afara acesteia;
• ne oferă posibilitatea de a participa la sesiuni de pregătire față în față, precum și online.
În consecință, platforma contribuie la:
• dezvoltarea de practici prin schimbul de experiențe,
• gestionarea de conținuturi online,
• dezvoltă abilitățile teoretice și practice ale integrării laboratoarelor și aplicațiilor în planurile de lecție create

sau ILS-uri,
• acumularea de experiență pentru a crea mai multe materiale și pentru a le prezenta în sesiuni de instruire,

pe care le vom organiza,
• popularizarea și diseminarea rezultatelor punându-le la dispoziția altor profesori din școală și din afara

școlii.

Bibliografie
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ȘCOALADEACASĂ –O ,,ALTFEL”DE ȘCOALĂ

Autor: Sadovan Lăcrimioara
Prof. înv. primar Colegiul Național ,,Traian Lalescu” Reșița

Viața este complexă și imprevizibilă, ea continuă să ne surprindă la tot pasul.Exempul cel mai la îndemână,
în acest context, este perioada pe care o traversăm și căreia trebuie să îi facem față, ca profesori, părinți sau copii.

A fi cadru didactic necesită o mare flexibilitate, putere de adaptare la nou şi multă spontanietate. Toate
acestea, combinate cu experienţa didactică, formează un profesor care se adaptează rapid la aproape orice situaţie.
Fiecare act didactic, indiferent cât de minuţios este planificat, va avea momente în care situaţia la oră solicită o
schimbare. De aceea este foarte important ca profesorul să fie pregătit oricând pentru o schimbare, să fie flexibil
din punct de vedere cognitiv şi comportamental.

După data de 11 martie a acestui an, fiecare dintre noi, cadrele didactice, ne-am confruntat cu numeroase
provocări. Evident, trecerea de la predarea directă la predarea online, de la clasa fizică la clasa virtuală, a necesitat
regândirea unor elemente fundamentale ale actului educației.

Noua formă de abordare a învățării nu a fost îmbrățișată cu bucurie de o mare parte dintre cei implicați,
din motive deja bine cunoscute: inadaptarea la această situație de criză, slabele competențe digitale ale dascălilor,
ale copiilor și chiar ale părinților acestora, fără de care nu se putea realiza conectarea online în cazul copiilor din
învățământul primar. Lipsa conexiunii la internet sau chiar absența dispozitivelor necesare acestor tipuri de
activități au ridicat de asemenea probleme.

S-au depus eforturi din partea tuturor pentru a se putea finaliza anul școlar și s-au găsit soluții pentru ca
materia școlară să poată fi parcursă de către elevi, chiar dacă acest lucru a implicat și sprijinul părinților sau al
bunicilor. Activitățile online s-au desfășurat pe diferite platforme de învățare, materialele didactice trimise au fost
rezolvate, iar pe urmă verificate și corectate. Cei mai mulți au făcut tot posibilul să se adapteze situației noi. S-a
lucrat în echipă, fapt ce a contribuit în mare măsură la coeziunea grupului. Am învățat poate să ne apreciem mai
mult, să ne ajutăm intre noi fără a cere nimic în schimb, să ne bucurăm de un timp de calitate petrecut iîn familie
și cu siguranță, unii dintre noi am ajuns să conștientizăm valoarea și importanța dascălilor.

Dacă ar fi să găsim câteva puncte tari și câteva puncte slabe ale școlii online, am putea face referire la
următoarele aspecte:

Punctele tari
• Asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia;
• Facilitează transmiterea cunoștințelor și ușurează evaluarea, deoarece aceasta se poate face prin

platformele utilizate;
• Se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor;
• Se poate da mai ușor un feedback in momentul activitații online.

Puncte slabe
• Se mărește timpul petrecut în fata computerului/telefonului;
• Nu toți elevii au acces la tehnologie;
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• Chiar și cei care au acces nu pot fi stimulați sa ia parte la toate activitațile, deși li s-a amintit
obligativitatea participarii la cursurile online;

• Stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai din cauza faptului că se simt forțați să asigure
copiilor tehnologia necesară;

• Creează nemulțumiri în cazul elevilor care, deși nu sunt la școală, trebuie să participe la activități.
Poate că una din cele mai mari pierderi ale acestor luni de școală este emoția care lipsește din comunicarea

seacă a unor conținuturi pe calea platformelor digitale care ne-au servit drept suport.
Psihologii, precum și specialiștii în educație recunosc faptul că școala online nu o poate înlocui pe cea

tradițională. Latura afectivă a învățării se disipează și elevul nu devine decât un ,,roboțel”, doldora sau nu de
informații, dar lipsit de modele atitudinale și comportamentale, de prietenie, de înțelegere și empatie față de
semeni, de spirit de echipă, competițional sau de altă natură. Mai mult, cum puteam într-o astfel de situație să
dezvoltăm alte aptitudini și competențe decât cele științifice. Activitățile extrașcolare și extracurriculare nu s-au
mai putut desfășura.Cine știe care este valoarea eductivă a acestora, înțelege și efectele negative pe care acestea le-
au avut în existența elevilor și a cadrelor didactice!

Vreau la școală! ...Mi-e dor de colegi! ...Au fost exclamații foarte des întâlnite în ultima vreme în limbajul
marii majorități a copiilor. Dacă în trecut, foarte mulți copii afișau o atitudine mai puțin pozitivă la adresa școlii,
pandemia care s-a făcut simțită la noi a reușit să facă ceea ce zecile de modificări, metode și strategii de atragere a
copiilor în clase n-au reușit.

Sunt profund îngrijorată pentru perioada care va urma. Sper din tot sufletul să revenim la normal și să
aducem copiii în băncuțe. Nimeni, niciodată, nu va putea înlocui rolul dascălului de la catedră. Nu sunt împotriva
învățării ONLINE, dar sunt de părere că ... ȘCOALA SE FACE LA ȘCOALĂ.

BIBLIOGRAFIE:

*https://www. scoalaintuitext. ro/blog/scoala-online/
*https://www. scoalaintuitext. ro/blog/invatarea-online-si-invatarea-clasica/
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Evoluția tehnologiei în educație

Autor: Sasu Persida
Prof. Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu”Tg-Jiu, Gorj

Simplul fapt că tehnologia ne însoțește peste tot este un motiv suficient de bun pentru a schimba modul în care
tinerii asimilează informația. Pentru a facilita accesul la informații și cursuri, orele interactive bazate pe programe
software create special pentru educație au îmbunătățit mult nu numai procesul de predare / învățare, ci și relația
dintre elevi și profesori și relațiile dintre părinți și elevi. Copiii reprezintă viitorul unei societăți, motiv pentru care
este important pentru ei să dobândească abilitățile necesare pentru a trăi decent în societate.
Deoarece tehnologia poate fi o sursă de distragere a atenției, programele puse în aplicare în școli ar trebui să
urmărească să ofere elevului o experiență de învățare interactivă, bogată și variată, care îi ajută să devină mai
disciplinați și mai informați.

Există o relație strânsă de determinare și împuternicire reciprocă între tehnologiile de astăzi și educație:
avansarea tehnologică este o consecință a dezvoltării educației și educația, la rândul ei, beneficiază de aceste
progrese. Educația a subsumat toate progresele tehnice, ceea ce poate fi una dintre cheile succesului. Lumea
exterioară se tehnicizează și se artificializează într-un ritm foarte rapid, iar școala, într-o anumită măsură, trebuie
să țină pasul cu această dinamică. Până la un punct, ea este nevoită să le absoarbă și să le folosească în profitul
propriu. În același timp, ea trebuie să conserve și zone de naturalitate, să ocazioneze elevilor cunoașterea directă
prin observarea lumii reale.

Un rol important pe care îl are implicarea tehnologiei în sfera educațională, este acela că ajută elevii să își
crească nivelul de încredere în sine. Lucrul în echipă, dar și individual, în unele cazuri, îi ajută pe copii să se
conecteze unii cu alții, să colaboreze și chiar să intre în competiție. În plus, evaluarea elevilor nu mai este făcută în
funcție de vârstă și de anul de studiu în care sunt. Prin intermediul tehnologiei, vocea elevilor este auzită în mod
egal și aprecierea se face în funcție de realizările acestora, eliminându-se astfel, din procesul de evaluare,
componenta subiectivă.

Prin intermediul tehnologiei se poate face chiar și o diferențiere a elevilor. Fiecare are o latură pe care o poate
dezvolta mai mult. Fie că este vorba despre latura artistică, vizuală, muzicală, practică sau matematică, nu mai
există o uniformizare. Fiecare copil are posibilitatea să aleagă cum să se exprime mai bine, care să fie ritmul lui de
învățare, precum și metoda. Folosirea tehnologiei în școli, în domeniul educației, le oferă elevilor posibilități
nelimitate de învățare și evoluție. Limitările date de resurse și acces redus la informație dispar o dată cu
pătrunderea tehnologiei în domeniul educației. În plus, profesorii pot veni cu diverse metode noi de a atrage elevii
și de a-i ține captivați. Unele școli nu beneficiază de resursele materiale și educaționale necesare pentru a reuși să
le ofere elevilor experiențe valoroase de învățare. Dar tehnologia suplinește aceste lipsuri prin accesul nelimitat la
informație, acces care se poate face cu costuri reduse.

Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care ce le spun
profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile este ce îi ajută să se
dezvolte.
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Am sumarizat câteva moduri în care tehnologia susține procesul de învățare:
-o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații,
-lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor (tablete, laptopuri,

smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul unui profesor,
- tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor,
- tehnologia îl ajută pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp pentru a se conecta

cu elevii,
- tehnologia salvează timp,
- te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite,
- elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze informații.
Printre dificultățile în a realiza activități didactice la distanță, cadrele didactice semnalează, în ordine: lipsa

instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic – platforme care
trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare
suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii, lipsa instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-
evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui
computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a
instrumentelor și resurselor digitale.

Pe de altă parte, dificultățile elevilor constituie impedimente serioase pentru învățare: dificultăți tehnice –
conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări de programe
suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, nivelul insuficient al competențelor
digitale, lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, lipsa unui program bine structurat, determinând sincope în
învățare, lipsa controlului și monitorizării constante a activității lor, acces limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa
de interes/ interdicții din partea adulților.

Transformarea unei comunităţi simple într-o comunitate de valori are loc atunci când simpla utilizare este
înlocuită de participare activă, membrii identificându-se cu scopurile comunităţii din care fac parte. Comunităţile
virtuale au apărut şi se dezvoltă ca urmare a creşterii gradului de încredere în rolul major pe care Internetul îl joacă
în societatea informaţională. În domeniul educaţional, nevoia de informare şi comunicare este frecvent
conştientizată, învăţarea prin colaborare începe să-şi facă simţită prezentă, iar comunităţile de interese pot juca
roluri strategice în evoluţia sistemelor de învăţământ. Armonizând inovaţiile din educaţie cu cele din tehnologie,
dezvoltarea unui produs software educaţional trebuie să urmărească în primul rând asigurarea calităţii procesului
educaţional, satisfacerea principiilor didactice şi înlăturarea rigidităţilor aferente sistemelor clasice de învăţământ,
tehnologia fiind folosită ca un mijloc şi nu drept scop.
Astfel, în domeniul educației și învățământului, calculatorul își gasește din plin aplicabilitatea, deschizând calea transformării

fundamentale a sistemului de învățare. Introducerea sistemelor de instruire asistată de calculator permite desfășurarea unei forme

personalizate de pregătire adecvată aptitudinilor și posibilităților fiecărui individ, care înlocuiește sistemul tradițional, uniform, de

educație colectivă. Programele educaționale sunt orientate pe nivele de pregătire, adecvate sistemului de instruire bazat pe

capacitățile umane care dau posibilitatea fiecărui individ să progreseze de la un nivel la altul, indiferent de vârstă, într-un ritm care-

i este specific.
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Într-un astfel de sistem de autoînvățare, ca formă principală de educație, profesorii vor desfășura o activitate de
consultanță, care va permite orientarea cât mai adecvata a educației elevilor, acordând cea mai mare atenție
nivelelor de pregătire axate pe formarea capacităților creative ale individului.

Pe fondul schimbărilor majore în domeniul tehnologic din ultimii ani și a progresului extraordinar în
domeniul comunicațiilor, utilizarea accentuată a tehnologiilor moderne și implicit a elearning-ului în activitatea
didactică ar putea deveni una dintre realizările importante ale secolului nostru. Utilizarea tehnologiilor
informaționale moderne atribuie noi dimensiuni procesului de predare-învățare-evaluare.

Tabletele, laptopurile, smartphone-urile și alte numeroase programe sau platforme online facilitează
învățarea, o fac mai atractivă și mai dinamică, dar nu pot înlocui profesorul. Generația Google trebuie să învețe
cum să folosească internetul, cum să filtreze informațiile corecte stocate pe numeroase site-uri, cum să le proceseze
și să le interiorizeze, apoi să le transforme în cunoștințe și să le aplice acolo unde este nevoie. Au nevoie de un
profesor pentru a face toate acestea posibile.

O concluzie intermediară la care am ajuns este că da, tehnologia susține procesul de învățare, dacă este
folosită nu pentru a livra răspunsuri, ci pentru a stimula gândirea logică, pentru a permite accesul facil la resurse
și opinii diferite, nu la soluții gata ambalate.

În concluzie, utilizarea noilor tehnologii poate deschide oportunități în procesul de predare învățare-evaluare,
dar creează, de asemenea, provocări pentru dezvoltarea profesională și formarea profesorilor. Cu toate acestea, în
această revoluție tehnologică, nu trebuie ignorat un aspect: educația trebuie să fie centrată pe învățarea elevilor nu
pe tehnologie. Implicarea, motivația, învățarea centrată pe elev, interactivitatea și colaborarea sunt îmbunătățite
prin tehnologie, dar toate, cu mici excepții (de exemplu, situații specifice de învățare) sunt posibile fără tehnologie.
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Școala online - între necesitate și progres

Autor: ȘerbanMihaela
Prof. Școala Gimnazială Unguriu

Odată cu noul virus Covid-19, am fost nevoiți să ne readaptăm la o nouă normalitate, la un nou mediu și să
ne redefinim conceptul de „siguranță”. Noi măsuri au fost luate pentru siguranța noastră și a celor din jur. Unele
au putut fi incluse la necesități, iar altele la progres - întreaga planetă a fost nevoită să se ajute mai mult de
tehnologie pentru a ușura perioada de izolare și a nu pierde contactul cu cei din jur; toate companiile din lume au
concurat sau au creat diverse colaborări pentru a grăbi anumite procese tehnologice și a vedea cum pot ajuta mai
bine și mai rapid omul în izolare.

Nu știu dacă să numim toată această perioadă ca fiind o pauză de la graba care caracterizează lumea modernă,
ca o necesitate de a spune „stop, acum ar trebui să regândim toată viața pentru a trăi mai departe, în noile reguli și
restricții” sau ca un progres accelerat de care omenirea avea nevoie pentru a fi pe același nivel tehnologic. Ceea ce
știu cu siguranță este că școala are nevoie de profesori, elevi și de o clasă - de preferat, fizică, nu online.Nu contest
progresul, mai ales administrativ, al unităților de învățământ, însă școala se bazează foarte mult pe interacțiunea
umană.Fiind blocați de un ecran, nu putem ști cu siguranță dacă informația ajunge sau este înțeleasă de către elevi,
chiar dacă aceștia ne răspund afirmativ, nu putem valoriza calitativ cum este informația primită este pusă în
practică prin exercițiu.

Potrivit site-ului de știri Sparknews.ro, majoritatea profesorilor resping ideea de a începe noul an școlar în
varianta online. Chiar dacă nu vrem să recunoaștem și ne e mai ușor să ne ferim privirea, adevărul este că lipsa
instrumentelor care să faciliteze transmiterea și recepționarea informațiilor online reprezintă unul dintre motivele
principale pentru care școala online nu este accesibilă fiecărui copil care are dreptul să primească educație. În
general, copiii din mediul urban nu dispun de tehnologia necesară pentru a putea participa la orele online sau de
curent electric; nici nu cred că mai are sens să menționăm și de o conexiune la internet prin care se realizează
întregul proces. Așadar, calea prin care ne putem asigura că fiecare elev primește educația ce-i revine prin drepturi
civice, umane este să redeschidem școlile fizice, respectând, bineînțeles, regulile de distanțare pentru încetarea
răspândirii riscului.
Dar și din această etapă a educației am avut de învățat. Potrivit unui studiu realizat de Pavel Cerbușca pentru
Institutul de Politici Publice, cadrele didactice au accentuat că în procesul de organizare a învățării de la distanță
s-au adaptat treptat condițiilor specifice create de criză. Profesorii au menționat că au învățat să comunice mai
eficient și să relaționeze mai bine cu elevii, cultivând încrederea în forțele elevilor, dar și ei singuri devenind mai
încrezători. Pe perioada pandemiei, deși toate cadrele didactice au văzut necesitatea de a continua să predea,
indiferent de cale, începutul a fost destul de frustrant și tensionat deoarece totul a venit mult prea repede și pe
neașteptate. Respondenții la acest studiu au menționat că nu au fost pregătiți pentru gestionarea crizei, nu au
dispus de resursele necesare, iar monitorizarea elevilor a fost mai grea fără o comunicare deschisă, față în față. Pe
de altă parte, și elevii trebuiau instruiți în folosirea diverselor aplicații, iar evaluarea lor a nu a putut fi destul de
concludentă pentru că nu se știa în ce măsură au plagiat din manuale sau diverse surse.
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Ceea ce putem afirma cu siguranță este că atât elevii, cât și cadrele didactice, și-au îmbunătățit abilitățile
digitale și au putut realiza lacunele informațional-tehnologice, fiecare conștientizând necesitatea unor cursuri
introductive (măcar) de utilizare a diverselor gadget-uri. Deși a început ca o necesitatea, școala online s-a dovedit
a fi un progres în multe aspecte. Școala asigură contextul pentru sprijin socio-educațional pentru toți copiii, în
funcție de nevoile lor, devenind un mediu incluziv și care susține egalitatea de șanse. În acest scop, școala
cooperează cu alte instituții abilitate ale statului, cu organizații de caritate și cu reprezentanți ai societății civile și
ai sectorului economic. Societatea civilă a fost implicată, venind cu noi sugestii și soluții care să îmbunătățească
întregul proces de predare online.

Pavel Cerbușca a concluzionat: „Exercițiul de învățare de la distanță a fost urmat de un șir de invenții noi și
descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, a contribuit la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea
abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. Totuși, majoritatea
respondenților (90%) au menționat faptul că elevii și profesorii simt nevoia de interacțiune în offline și așteaptă
cu nerăbdare revenirea la școală.”

Așadar, consider că școala online va sta mereu la limita necesității și a progresului, depinde doar de perspectiva
pe care o abordăm pentru a privi toată această perioadă.
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Școala online - între necesitate și progres

Autor: Onciu Simona – Anișoara
Prof. Școala Gimnazială Ipotești

Având în vedere că suspendarea cursurilor ne-a luat pe toți pe nepregătite, cadre didactice, elevi și părinți
deopotrivă, consider că școala online a devenit din acel moment o necesitate, o măsură alternativă necesară pentru
ca procesul educațional să continue. Nu am avut de ales și sunt convinsă că mulți au întâmpinat dificultăți în
adaptarea acestui proces. Asemenea criză a provocat îngrijorări reale, dar ne-a pus și în situația de a ne testa
reziliența, dezvoltarea emoțională și mai ales reacția la vulnerabilitate. Deși de câțiva ani se organizează cursuri de
formare IT, chiar dacă suntem bine echipați cu certificări, diplome este elementar să se facă o schimbare majoră
de paradigmă. Am constatat că nu deținem competențele necesare pentru o predare-învățare-evaluare exclusiv
online. Astfel, cadrele didactice s-au confruntat cu o perioadă destul de stresantă, dar și cu momente în care s-au
simțit incapabili, slab pregătiți și depășiți de tehnologie.

Se vorbește de ani de zile despre digitalizarea și socializarea învățământului, despre resurse educaționale online/
spațiu virtual dar puși în fața faptului împlinit, această criză a arătat neadaptarea la o astfel de realitate a sistemului
de educație. Cu toate că școala online a început ca o necesitate, la care ne-am adaptat cu toții mai greu sau mai
ușor, trebuie să recunoaștem că a fost calea ce ne-a dus spre progres. Poate a fost nevoie de o astfel de situație
pentru a ne da seama totuși că suntem în urmă în ceea ce privește modernizarea învățământului românesc și
digitalizarea procesului de predare-învățare.

Sunt sigură că în viitor, utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea
sesiunilor de învățare pe platforme educaționale vor deveni parte integrantă a procesului educativ, ca atare trebuie
să fim pregătiți să facem față oricărei situații.

În loc să ne speriem și ne plângem ar trebui să căutăm soluții. Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la
meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. Predarea
online ar trebui să însemne interacțiune, schimb de activități, mișcare dar și joacă. Cred că provocarea este să
regândim modul de învățare și să ne punem întrebarea: ce este învățarea și cum se poate realiza atât în clasă, cât și
în mediul de acasă.

Datoria noastră este de a forma modele pentru societatea viitoare, deci trebuie să ne conformăm și să ne
conectăm la exigențele timpului incert, răspunzând la provocări pozitiv si dezvoltându-ne diverse competențe.
Prin implicarea noastră în conceperea unor demersuri didactice atractive în mediul online și motivarea elevilor în
a folosi corect resursele educaționale, puse la dispoziția lor, devenim noi niște modele vii pentru elevii noștri.
Important este să știm să le facem cu dragoste, cu înțelegere, cu dăruire, punând preț pe valorile etico-morale.
Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Trebuie să fim motivați să proiectăm și să desfășurăm
activități-suport pentru învățarea din mediul online, semnificative, autentice, să dăm dovadă de creativitate
pedagogică, să nu ne abatem de la programa școlară și să adaptăm proiectarea la particularitățile de vârstă ale
elevilor.
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Să nu uităm că trăim în era vitezei și a tehnologiilor și că elevii din zilele noastre sunt tot mai mult interesați
și atrași de gadgeturi. De ce să nu profităm de acest lucru? E timpul să fim în pas cu ei, să le demonstrăm că
tehnologia nu este doar pentru filme și jocuri, ci ea poate fi un mijloc important pentru învățare, să îi îndemnăm
și să îi provocăm pe elevi să dorească să cunoască, să experimenteze, să descopere, să inventeze, să găsească o cale
de mijloc între joc și învățare. Iar toate acestea să le putem face și în școală, într-un cadru egal pentru toți când
viața va reveni la normal.

Acest experiment cu școala online, început ca o necesitate la un moment dat, ar trebui să reprezinte pentru
noi toți cei implicați în procesul educativ o oportunitate de învățare, perfecționare menită să aducă un real progres
sistemului de învățământ românesc.
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ROLUL CALCULATORULUI PENTRU EXPERIMENTELE
VIRTUALE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR

Autor: Şnel Mariana
Prof. Colegiul Economic Călăraşi, judetul Călăraşi

În ultimii ani, calculatorul ocupă un loc important printre activităţile cotidiene ale profesorului în general.

Ne aflăm într-un moment al istoriei în care se schimbă ceva fundamental şi inexorabil. Dezvoltarea explozivă a
tehnologiei informaţionale a calculatoarelor şi a microcalculatoarelor, a oferit variate posibilităţi de ameliorare şi
modernizare a activităţii din toate sectoarele şi a făcut să se constituie treptat, un mediu informatizat, determinat
de ştiinţa prelucrării automate a informaţiilor.

Școala trebuie să genereze oameni și nu „să producă oameni ai muncii“. Așezarea în prim plan a ideii că școala
este obligată „să producă absolvenți adaptați exclusiv nevoilor economiei“, ca și cum ar fi o linie de producție,
este greșită. Despre care nevoi este vorba, despre cele de azi, de mâine sau de poimâine? Este adevărat că
absolvenții de învățământ trebuie să se specializeze în vederea onorării unui loc de muncă, dar profesiile se
schimbă tot mai rapid. Școala are menirea să-i învețe pe elevi cum să învețe, cum să se adapteze schimbărilor
rapide, cum să facă față acestor provocări prin profilări și reprofilări succesive.

Construirea unui nou mediu educaţional ar trebui corelată, nu doar cu dimensiunile noului tip de
personalitate umană, cât mai ales cu achiziţiile de ultimă oră ale culturii şi cunoaşterii. Rezultatul ar fi ,,noua
alfabetizare” a mileniului trei, cea computaţională, care nu este liniară, astfel încât omul acestui mileniu să nu
fie,,prizonierul fără speranţă al tehnicilor”, el trebuie să fie un om liber, posesor al unei culturi tehnologice şi în
egală măsură al unei conştiinţe tehnologice. De aici, introducerea învăţământului informatic în şcoală ( încă din
primele cicluri ale şcolarităţii, elevii sunt iniţiaţi în tainele calculatorului de cadre didactice specializate), dar şi
utilizarea frecventă a computerului ca mijloc de învăţământ auxiliar în predarea şi învăţarea celorlalte discipline
şcolare. De aici, vehicularea tot mai frecventă a noţiunilor ca IAC- instruirea asistată de calculator, învăţarea
asistată de calculator, tehnicile informaţionale computerizate, care ne reflectă realităţi educaţionale.

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine o necesitate în condițiile dezvoltării accelerate a
tehnologiei informației. Pentru noile generații de elevi , deja obișnuiți cu avalanșa de informații multimedia,
conceptul de asistare a procesului de învățământ de calculator este o cerința intrinsecă. Calculatorul este
perceput pe rând, ca o jucărie, o unealtă, o resursă de informații. A intrat deja in obișnuința zilnică utilizarea
calculatorului, pentru comunicare, informare, instruire.

Conceptul de asistare a procesului de învățământ cu ajutorul calculatorului include: predarea unor lecții de
comunicare de cunoștințe, aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoștințe, verificarea automată a unei
lecții sau a unui grup de lecții, efectuarea de experimente virtuale, verificarea anumitor parametri fizici,
observarea minuţioasă a părţilor componente ale corpului uman la lecţiile de biologie. Eficienţa însuşirii
disciplinelor: fizică, chimie, biologie poate fi considerabil crescută prin intermediul conlucrării dintre laboratorul
de specialitate şi laboratorul de informatică.
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Tehnologiile educaţionale îmbină tradiţionalul cu ultimele noutăţi în domeniul tehnicii şi tehnologiilor şi sunt
într-o continuă dinamică.Metoda experimentală a evoluat treptat de la clasicul experiment la experimentul
modern. În condiţiile lipsei de resurse materiale cu care ne confruntăm, este esenţial să găsim soluţii pentru
experimente accesibile. Suntem obişnuiţi să visăm la laboratoare foarte bine dotate cu echipament sofisticat. Dar
visăm…Totuşi ne putem îndrepta către experimentele virtuale. O sursă importantă pentru noi, din ce în ce mai
accesibilă o reprezintă computerele şi Internetul.Multe echipamente de laborator le putem înlocui, cu succes cu
ajutorul computerului.

Folosirea unui soft educaţional poate contribui la stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea ştiinţifică a
lumii. Fascinaţia ecranului, imaginile în mişcare sunt puncte de maxim interes pentru elevi. Pentru fizică, chimie
şi biologie există o mare varietate de soft didactic de mediere a învăţării, utilizat pentru însuşirea de noi
cunoştinţe prin simularea statică sau dinamică a unor fenomene, procese. Acest tip de soft prezintă avantajul
posibilităţii revenirii asupra unor imagini, al selecţionării imaginilor, deci al diferenţierii activităţii.

Există programe care simulează desfăşurarea unor fenomene precum testarea cunoştinţelor.

Acest tip de programe prezintă un număr de itemi solicitând elevilor, cel mai adesea, numai alegerea răspunsului
din mai multe variante posibile. Prin program, aceste răspunsuri sunt confruntate cu cele corecte şi elevului i se
prezintă punctajul realizat

Internetul este şi un instrument extrem de util pentru însuşirea de informaţii şi schimbul de idei.World Wide
Web (WWW) este o sursă bogată de soft didactic, mai mult sau mai puţin interactiv sau performant. Internet-
ul reprezintă o resursă uriaşă de documente şi idei, la un cost infim în comparaţie cu mijloacele tradiţionale
(cărţi, reviste, etc.).

Totodată, internetul reprezintă un mijloc de comunicare rapid şi eficient. Utilizarea calculatorului în lecţie este
recomandat a se face în trei paşi: primul este motivarea grupului, al doilea pas este activitatea în sine, iar cel de-al
treilea pas, o activitate în care nu este utilizat calculatorul, dar care constată stadiul de atingere a obiectivelor
urmărite.

O altă variantă de lecţie de formare a unor deprinderi tehnice este lecţia de lucrări practice în care cu ajutorul
calculatorului se simulează un fenomen, o lege fizică sau se derulează jocuri care au ca suport legi fizice. Lecţia
îşi propune să dezvolte, potrivit vârstei şcolare, deprinderile elevilor de a manevra tehnica de calcul şi de a creşte
viteza de reacţie la stimuli vizuali şi auditivi. O sugestie este o lecţie sau mai multe lecţii în care elevii vor fi
acomodaţi cu Internetul şi vor accesa locaţii cu specific de fizică, chimie, biologie. Sunt sute poate chiar mii
astfel de site-uri, care pot stârni interesul elevilor pentru ştiinţe şi aplicaţiile lor.

Lecţiile pe calculator - susţin procesul de învăţare eficientă, oferă profesorului un instrument util în completarea
mijloacelor clasice de predare şi suplinesc problema dotării laboratoarelor şcolare. Este însă necesar, să facem atât
experimente în stil clasic dar şi experimente virtuale, cele în care calculatorul face achiziţia şi prelucrarea
automată a datelor. O bună planificare a lucrărilor experimentale, în funcţie de dotările din laborator şi cerinţele
impuse de programă pot conduce la îndeplinirea obiectivelor propuse.



102

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

Laborantului şcolar îi revine nobila sarcină de a contribui la educarea elevilor atât din punct de vedere
intelectual, dar mai ales practic, de deprindere a unor abilităţi de lucru, de dobândire a cunoştinţelor prin efort
propriu, cât și îndrumarea spre noile tehnologii informatice, de dobândire a cunoștințelor IT.

Adaptarea la nou se poate realiza perfect – și s-a realizat, parțial, de-a lungul vremii – prin materiile
existente, prin orele de dirigenție și printr-o serie de metode alternative, aflate la îndemâna cadrelor didactice.
Nivelul de educație al unei națiuni dă măsura gradului de compatibilitate a acesteia cu valorile universale ale
umanității. De aceea, se impune mai mult ca oricând o regândire a întregului sistem național de educație, în noul
context al revoluției digitale și al provocărilor din societatea contemporană. Dar educația on-line nu poate să
constituie un scop în sine pentru lumea românească, ci ea trebuie să fie un mijloc eficient de a completa și de a
suplini – în cazuri speciale, atunci când este absolut necesar – ceea ce educația directă, în săli de clasă,
laboratoare, amfiteatre etc., nu poate realiza.
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Nevoia te învață

De câțiva ani, modificările din sistemul de învățământ românesc sunt la ordinea zilei. Omul, prin natura
lui, se opune schimbărilor. În primul rând pentru că a muncit mult să își însușească noile competențe, în al doilea
rând pentru că în sfârșit se obișnuise cu cele mai recente schimbări sau pur și simplu din comoditate. Au fost
numeroase voci care s-au împotrivit mai mult sau mai puțin variațiilor, găsind argumente pro sau contra, unele
pertinente, altele fără nicio bază. Dar până la urmă au acceptat.

Anul 2020 a adus cea mai mare schimbare în procesul educativ și nu numai și, bineînțeles, împotrivirile de
rigoare: că școala online nu este la fel de eficientă ca cea tradițională, că nu au toți copiii dispozitivele necesare, ba
chiar că ne pierdem natura umană.

În acest articol nu doresc să dovedesc că unii sau alții au dreptate, ci doar să subliniez că, oricât ne-am
împotrivi, școala online înseamnă atât necesitate cât și progres. Nimeni nu și-ar fi dorit să fie într-o asemenea
situație pandemică, așa că, vrem, nu vrem, trebuie să pășim în această lume a școlii online. De ce? Fiindcă trebuie
să ne protejăm sănătatea noastră și a copiilor noștri. Sunt sigură că după ce vom trece de această pandemie, școala
online ni se va arăta ca un real progres.

De câte ori nu s-au închis școlile din cauza ninsorilor, ce-i drept pentru câteva zile? Ce bine ar fi fost să
facem școală online și să nu mai fim nevoiți să recuperăm după ore sau să alergăm prin materie pentru a ajunge
cu programa „la zi”! Ce bine ar fi fost ca, atunci când aveam epidemii de varicelă sau alte boli ale copilăriei, să
putem transmite orele live elevilor absenți pentru a nu se deconecta de la viața școlară!

Digitalizarea învățământului era necesară. Bine, poate într-un ritm mai lent și cu mai multe resurse. Sunt
sigură că ai noștri colegi s-au perfecționat în starea de urgență cât pentru doi ani. Așa cum spunea Anton Pann
„Nevoia învață pe om”. Necesitatea a fost cel mai bun profesor pentru profesori.

Dar, ca orice lucru nou apărut ce aduce beneficii, școala online are și dezavantaje. S-au scris multe articole
și cărți și s-au făcut multe cercetări despre efectele dispozitivelor asupra minții copilului.De mult timp se vorbește
despre „deficiențele de atenție și concentrare, slăbirea capacităților mentale, a puterii de judecată și a motivației”
ce „au început să fie observate și la mulți dintre copiii și tinerii din țara noastră”1 ca urmare a folosirii îndelungate
a dispozitivelor media. Acest fenomen are de ceva timp și un nume „autism virtual”. Psihologul Marius
Zamfir spune că „autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare, de natură neurobiologică, mai precis o
tulburare de neuroconectivitate”. „S-a folosit termenul de <virtual> deoarece există o legătură de cauzalitate directă
între consumul excesiv ( peste 4-5 ore/zi) de mediu virtual ( smartphone, tabletă, TV, laptop etc.) și
comportamentele specific TSA (tulburărilor de spectru autist)”2

Este clar că, pentru a echilibra necesitatea cu progresul, școala online trebuie să se desfășoare alternativ cu
școala față în față, mai ales la vârste mici, doar atunci când este imperios necesar sau atunci când aceasta aduce un
real beneficiu în descoperirea noilor conținuturi.

Autor: Ștefan Cristina Alina
Prof. Înv.primar Școala Gimnazială, ComunaTinosu-Prahova
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Școala online – între modernitate și progres
Autor: Ștefan Simona-Luminița
Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu”, Liceul „ReginaMaria”Dorohoi

Motto:
„Mi-e teamă de ziua când tehnologia va înlocui interacțiunea umană. Lumea va avea o generație de idioți.” (A.
Einstein)

În contextul apariției pandemiei COVID-19 în România, sistemul de învățământ românesc, preponderent
tradițional a trebuit să facă forțat o schimbare de perspectivă și să se axeze doar pe învățarea de acasă, în sistemul
denumit online. Nu contest faptul că profesorii, indiferent de disciplină, nu utilizau frecvent în procesul de
predare-aprofundare-evaluare metode moderne ce implicau tehnologia actuală, dar baza o reprezentau metodele
tradiționale. Noua situație a obligat pe toți cei implicați în sistemul de învățământ – elevi, profesori, părinți – să
folosească tehnologia cu care erau familiarizați doar parțial.

Pentru elev, această situație pare inițial atractivă: are permisiunea de a sta în fața telefonului / tabletei /
calculatorului, fără să fie mustrat de părinți sau sancționat de profesor. Chiar dacă ei par a fi experți în utilizarea
noii tehnologii, apare problema selectării noțiunii adecvate în fața volumului mare de informații virtuale la care
are acces. De asemenea, căutând ”ceva” pentru școală, ei pot accesa materiale cu conținut dăunător sau ilegal,
universul informatic putând fi periculos.

Pe de o parte, învățarea online dezvăluie neimplicarea elevilor nu atât din cauza că nu au avut posibilitate
tehnică, ci pentru că nu au fost motivați, au beneficiat de alt mediu de învățare, decât cel bazat pe frică, control și
autoritate din cadrul școlii, deseori manifestând forme de protest, din cauza sarcinilor complicate și multiple,
oferite de profesori, dar deseori fără a oferi explicații în detalii. Pe de altă parte, se observă și unele avantajele ale
învățării online cum fi :
- utilizarea de manuale școlare digitale, de resurse suplimentare care să-i ajute să recupereze noțiunile neînsușite;
- cursurile online sunt preponderent vizuale, dinamice și ușor de înțeles;
- se evită plictiseala din cadrul orelor clasice de la școală;
- informațiile pot fi reluate ori de câte ori este necesar și se pot căuta explicații suplimentare sau cere ajutorul
colegilor ”virtuali” ori profesorului care predă cursul online;
- există o diversivitate a cursurilor, mai adaptabile prezentului decât materiile din școală;
- accesul la informații este facil, există biblioteci online și specialiști care pot fi abordați pentru solicitarea de
informații suplimentare;
- creșterea motivației pentru învățare ca urmare a schimbului de idei și informații cu alți elevi interesați de același
domeniu de studiu / arie curriculară.

Cred că cei mai nedreptăți elevi din sistemul românesc au fost cei din clasele terminale care au fost privați
de ultimile luni din viața de elev când se aflau alături de colegi și profesori, respectiv au fost evoiți să asimileze
într-o altă manieră noțiunile necesare examenelor ce urmau să le susțină.
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Cadrele didactice au fost nevoite să-și modifice stilul de predare-învățare, precum și cel de evaluare, să
devină autodidacte, au trebuit să depună de multe ori eforturi ce îi depășeau, pentru a găsi soluțiile cele mai bune
în așa fel încât să se păstreze contactul cu cât mai mulți elevi pentru asimilarea noțiunilor ce trebuiau învățate.
Accentul s-a pus pe colaborare, dezvoltarea autonomiei și creativității, dar mai cu seamă pe responsabilitate și
învățarea de luare a deciziilor. Platformele educaționale precum Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo,
Adservio sau Whatsapp,Messenger erau la „putere”, dar absolut necesare pentru gestionarea claselor, a resurselor
de învățare și a progresului școlar.

Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că școala ar trebui să
fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească caractere,
într-un context valoric. Printre aceste elemente pozitive care au ieșit la iveală în această perioadă se pot enumera:
- accent pe motivația mai înaltă a elevilor și valorificarea inteligențelor lor;
- implicarea mai activă a elevilor în organizarea procesului de învățare cu caracter interactiv;
- utilizarea unor instrumente digitale eficiente de învățare online și în cadrul învățământului tradițional;
- folosirea multitudinilor de materiale și produse, preponderent din Internet (Google, YouTube etc.), alături de
manuale și ghiduri metodologice;
- implicarea mai activă a părinților în acordarea copiilor lor a unui suport logistic și material;
- schimbarea stilului de învățare al cadrelor didactice de la cel autoritar, spre unul mai democratic și participativ;
- studierea și valorificarea bunelor practici din țară și de peste hotare;
- accentul de pus nu atât pe evaluare și notare, cât pe procesul de învățare, propunându-i sarcini mai puține și
adaptate pe înțelesul copiilor, unora cu caracter personalizat etc.

De asemenea, pot fi identificate și puncte slabe ale acestei metode:
- lipsa manualelor și altor resurse educaționale;
- elevii au simțit lipsa cadrului didactic;
- lipsa conectării la Internet sau viteza redusă, mai cu seamă când mai mulți membri din familie au nevoie de
comunicarea online;
- nerespectarea orarului;
- lipsa unui sistem de autoorganizare din partea elevilor;
- surmenajul (prea multe sarcini la unele obiecte);
- apariția unor goluri în cunoașterea şi practicarea platformelor online;
- formularea prea teoretizată a sarcinilor de către unii profesori pentru învățarea online;
- lipsa unui feedback constructiv dintre profesori şi o parte de elevi;
- implicarea copiilor de către părinți în lucrările gospodăriei etc.

S-a observat și slaba modernizare a școlilor care au fost nevoite să implice echipe de specialiști-
programtori pentru gestionarea platformelor educaționale.

Pentru părinți, această perioadă a fost foarte stresantă. Unii au fost obligați să rămână acasă pentru a fi
alături de copiii lor și să preia o parte din sarcinile și responsabilitățile dascălilor; alții au fost nevoiți să
achiziționeze sau să-și schimbe dispozitivele electronice (telefoane, tablete, laptopuri, calculator) pentru a putea fi
utilizate de copii în învățământul online. Ei au realizat că a fi dascăl nu este o meserie dificilă.

Cu certitudine atât cadrele didactice, dar și elevii și-au îmbunătățit substanțial abilitățile digitale, ceea ce
a schimbat calitativ relația profesor-elev, dar și școală-familie.Totuși elevii și profesorii simt nevoia de interacțiune
în offline și așteaptă cu nerăbdare revenirea la școală.
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Mijloace și strategii didactice inovatoare adaptate predării online
Autor: Stoian Liana
Prof.Școala GimnazialăMihai Viteazul Călărași

La nivelul educației ,digitalizarea susține principiile pedagogice pe care și le propune un stat în a le atinge
și determină schimbări comportamentale în rândul elevilor,studenților cât și la nivelul societății .

Profesorii trebuie pregătiți profund pentru această schimbare astfel încât teh�nologia să ajute tinerii să
treacă mai uşor prin perioada pandemiei de Covid 19. În această pe�rioadă, s-au confruntat cu un volum mult
mai mare de muncă, dar şi cu o anumită lipsă de cunoş�tinţe în ceea ce priveşte utilizarea platfor�melor
digitale.Planurile de lecții tradiționale au trebuit regândite,multi profesori considerând că o oră predată in
sistemul online necesită un efort dublu.

În perioada pandemiei am utilizat la nivelul Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul platforma educațională
Classroom.În acest scop, am creat o clasă digitală, am lansat invitații elevilor, am încărcat teme și activități, am
selectat resurse educaționale și mijloace pentru învățarea online și am desfășurat lecții online, folosind aplicația
Meet.

Un exemplu de activitate online l-am desfășurat la clasa a II-a, disciplina Comunicare în limba română ,
unitatea de învățare Bun venit primăvară! Folosind manualul digital, am desfășurat activități de citire în forme
variate a textului suport Buburuza scris de Eugen Jianu ,am identificat , explicat şi integrat în noi enunţuri
cuvintele necunoscute.

Steluța întrebărilor
Elevii au formulat independent întrebări care încep cu termenii Cine?,Ce? ,Cum?, Când? De
ce? și care au legătură cu textul citit solicitând colegilor să răspundă acestora.

Astfel,copiii au participat cu interes la dialoguri, formulând mesje orale în diferite contexte de comunicare. În
urma discuțiilor au concluzionat că rostul micuței buburuze este să vestească primăvara.
Se solicită exprimarea propriilor păreri în legătură cu întrebarea:
Ce impresie avea buburuza despre sine?

Organizați independent ,elevii au completat harta textului, precizând informații legate de titlu, autor, numărul de
alineate, locul, timpul și evenimentele din textul Buburuza ,scris de E. Jianu.
Pentru acasă, elevii au avut de completat un joc digital din aplicația Wordwall.

Astfel,copiii au participat cu interes la dialoguri, formulând mesje orale în diferite contexte de comunicare. În

urma discuțiilor au concluzionat că rostul micuței buburuze este să vestească primăvara. Se solicită exprimarea

propriilor păreri în legătură cu întrebarea:

Ce impresie avea buburuza despre sine?



108

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

Organizați independent ,elevii au completat harta textului, precizând informații legate de titlu, autor, numărul de
alineate, locul, timpul și evenimentele din textul Buburuza ,scris de E. Jianu.
Pentru acasă, elevii au avut de completat un joc digital din aplicația Wordwall.

https://wordwall.net/resource/3583781
În cadrul activitătii online, elevii au avut reacții pozitive, și-au prezentat părerile personale ,argumentând, au

manifestat curiozitate, inițiativă și creativitate.De asemenea, au participat activ în realizarea sarcinilor fiind
încântați de activitățile desfășurate și-au dezvoltat competențe digitale prin utilizarea în activitățile de învățare a
unor aplicații ale dispozitivelor digitale.

Feed-back-ul oferit copiilor a fost, de asemenea, pozitiv, evidențiindu-le reușitele și progresele și motivându-i
pentru activitățile viitoare.

Copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital care este dinamic, colorat, interactiv, descoperă cu
entuziasm resurse educaționale, înțeleg cu ușurință, își aprofundează noțiuni de școală sub formă de jocuri
interactive contribuind la schimbarea atitudinii copiilor față de școală și față de pregătirea temelor zilnice.

În concluzie ,platformele digitale vor fi utilizate și în continuare în mediul educațional din România datorită
accesibilității ,atractivității și respectării specificului copiilor acestea, însă utilizarea excesivă a computerului nu-i
ajută pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca familia să-i ghideze cu multă atenție
și pricepere.

Bibliografie

www.scoalaintuitext.ro/blog/scoala-online/

ttps://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a II-a/Comunicare in limba romana/EDP/#p=101



109

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

Școala online – între necesitate și progres
Autor: Stroe Alexandra-Ioana
Prof.Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”,Târgoviște

Învățarea online

Învățarea este adesea considerată ca fiind o parte firească a vieții profesionale și personale. Atât învățarea
pentru obținerea unui loc de muncă, cât și pentru obținerea cunoștințelor nu trebuie neglijată. Mediul online
se află într-o permanentă schimbare, reprezentând o mare oportunitate de învățare. Este foarte important să
descoperi modul potrivit de învățare, utilizând toate mjloacele de comunicare disponibile și alegându-le pe cele
corespunzătoare filtrului personal.

În societatea contemporană, învățarea online se dovedește a fi din ce în ce mai practicată, astfel multe
universități/școli au început să distribuie cursuri online gratuite. Aceasta reprezintă o metodă ușoară și
confortabilă pentru a obține cunoștințe în diverse domenii.

Dar care sunt avantajele și dezavantajele învățării online?

Avantajele învățării online
Deși multe persoane consideră în continuare școlile tradiționale ca fiind cea mai eficientă modalitate de a

acumula cunoștințe și de a obține o diplomă, învățarea online se dovedește a fi o alternativă excelentă prin:

- programul flexibil – unul dintre cele mai mari avantaje ale învățării online este flexibilitatea; elevii sunt
capabili să se conecteze la materialele lor de curs într-un timp foarte scurt;
- disponibilitatea programului – elevul poate căuta un program de studii care să corespundă propriilor
nevoi personale;
- accesul la cursuri 24/7 – cursurile sunt disponibile în orice moment al zilei pentru școlarii care au
internet și computer;
- nu este nevoie să te deplasezi – studiul se poate realiza de acasă, ajutând la economisirea de timp sau la
crearea unor dificultăți în ceea ce privește programul de muncă al părinților;
- o gamă variată de cursuri – în prezent, cu ajutorul internetului se poate studia aproape orice curs online;
- motivația de sine – elevii au posibilitatea să se conecteze la platforme și să învețe în propriul ritm.

Dezavantajele învățării online
Odată cu popularitatea continuă a programelor de învățare digitală, majoritatea persoanelor se focusează

asupra avantajelor acesteia, dar trebuie subliniat faptul că există și o serie de dezavantaje care trebuie luate în
considerare, precum:

- necesitatea unei riguroase discipline de sine – învățarea la distanță prevede o mare libertate oferită
cursantului, lucru care poate conduce la distrugerea atenției acestuia;
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- interacțiunea socială – există puține sau deloc situații de interacțiune pentru elevii care urmează acest
tip de cursuri; această interacțiune este, de obicei, foarte importantă în scopuri sociale și de studiu;
- interacțiunea cu profesorul/învățătorul – mulți elevi au o interacțiune limitată cu profesorii lor,
existând situații în care aceștia așteaptă ore în șir pentru a primi răspunsuri la întrebări sau un feedback;
- unmai mare volum demuncă – o parte dintre profesori oferă o cantitate mult prea mare de teme pe
care nu o pot monitoriza zilnic, acest lucru conducând la diminuarea calității educației oferite. Astfel, elevul
ajunge să petreacă mult mai mult timp scriind și citind lucrări.

Așadar, învățarea online ar trebui privită ca o completare și extensie a formelor clasice de învățare, întrucât
aceasta prezintă atât o serie de avantaje, cât și de dezavantaje.
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RESURSELEWEB ÎN PROCESULEDUCAȚIONAL
Autor: Țifrea Rodica-Florina
Prof. Școala Gimnaziala Aurel Vlaicu, Fetești

Astăzi, atât în învățământul universitar cât și în cel preuniversitar, este recunoscut rolul Internetului și (in
particular, al) Web-ului în predare, învățare și evaluare. În multe cazuri,Web-ul a devenit un instrument de lucru
indispensabil pentru toti actorii educaționali, atât în sala de clasă cât și în afara sa. Tehnologiile moderne oferă o
gamă largă de aplicații, acestea reprezentând fundația pentru un nou sistem de furnizare a educației și de
construire a cunoașterii.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul clasic de a
învăţa suferă transformări rapide şi profunde.Tot mai multe voci exprimă faptul că ne îndreptăm spre o revoluţie
în educaţie; rolul actual al profesorului (învăţătorului), acela de intermediar al cunoaşterii, îşi pierde mult din
pregnanţă.

Învăţatul este orientat către persoană, permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi instrumentele
corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de abilitate.

Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învăţare. Web-ul
asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în baze de date, muzee,
biblioteci online, etc. Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi interacţionează cu cercetători din teren,
care pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor căutări. Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica
idei şi pot schimba resurse prin e-mail, chat şi video-conferinţe. Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale
în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de artă, locuri pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea
cunoaşte.Web-ul constituie totodată locul în care elevii îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau
profesori să le citească şi să le răspundă.

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către o instituţie
de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program.Cu ajutorul unei conexiuni la Internet se pot căuta mai
multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii (spre deosebire de modalitatea
clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului de curs).Educaţia cu ajutorul calculatorului
se numeşte CBT (Computer Based Training).

Câteva dintre cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt: Programe de procesare de text şi calcul
tabelar; Programe de prezentare sau desen; Aplicaţii de pregătire pe computer; Baze de date; Organizarea orarului;
Aplicaţii de E-mail, Navigare pe web etc.

Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în care elevul
este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care procesul de predare-învăţare
se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi surse de cunoaştere.

Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări şi analizele OECD la nivel global au arătat că utilizarea
tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea
rezultatelor elevilor.
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Cu toate acestea,mulţi dascăli, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă generală faţă
de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, Internetului şi
tuturor celorlalte instrumente asociate.

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv,
pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație.

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu de activitate
unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de cunoaștere a modului de
utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de
tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită
să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este
unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului
la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională.

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al dezvoltării
deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte.Astfel, se va pune accentul pe disponibilitatea
de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare de probleme, de manipulare a
informației.

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem competențe
digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație.

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de lucru
cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel încât să
achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a tehnologiilor informației
și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în
totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de
elevi. Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extașcolare crește datorită
utilizării calculatorului în proiecte educaționale (ex. prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex.
Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-video în
predarea timpului viitor simplu la ora de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de
audiție).În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare este
determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să
se adapteaze mediului școlar modern.Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou,
profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de
discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-uri
interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare
dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres
cu diagrame care le vor ușura munca didactică. În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport
pentru obținerea abilităților de lucru.
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Sunt deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de actualitate
astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat,
olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o carieră.

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-evaluare,
necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou.Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din
ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului,
rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv.
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Jurnalul Școlii de acasă în perioada 11 martie-12 iunie 2020

Autor:ToaderMonica
Prof. Șc. Gim. Avram Iancu,Oradea

La final de an școlar, cu toții ne facem o introspecție asupra a ceea ce a fost, ce am făcut bine sau nu, ce am
realizat și astfel putem trage concluzii ce ne pot ajuta în activitatea viitoare. Așa și noi, clasa delfinilor, după un an
plin și nu foarte ușor, am avut momentul nostru special, când am deschis cufărul cu amintiri…Nu ne-am putut
bucura de o serbare a Abecedarului tradițională, ci pe calea virtuală, cu ajutorul proiectului “Rămas bun, clasa
întâi!” și a scrisorii primite pe google classroom de la prietenii clasei noastre, Bunicul matematician și Bunica
scriitoare au putut trece în revistă paleta bogată de activități școlare și extrașcolare organizate în scopul formării și
dezvoltării competențelor-cheie ale elevilor din clasa I. Cu toții, cei 29 de elevi au crescut, au evoluat, au traversat
cu brio drumul învățăturii clasei I, ajungând cu vaporul, în care s-au urcat sfioși și nedumeriți în toamnă, la portul
unde timp de 3 luni se vor relaxa, odihni, distra, încărcându-și bateriile pentru luna septembrie, când vom porni
împreună într-o nouă călătorie, spre un alt tărâm al cunoașterii.

Ultima perioadă din acest semestru a fost una neprevăzută, în care a fost nevoie să ne adaptăm din mers,
atât noi ca dascăli, cât și elevii și nu-n ultimul rând, părinții, când pandemia ne-a ținut izolați în case.

Încă din prima zi, am fost determinați să facem ceva în folosul educației copiilor. Cu pași timizi, dar
hotărâți, ne-am organizat pe grupul închis de facebook al Clasei delfinilor, unde postam zilnic orarul, lecțiile,
linkurile utile, fișe de lucru, diverse evenimente sau activități la care copiii puteau participa. La rândul lor, copiii
postau în albumele lor personalizate, zilnic, temele realizate.Mai apoi, ne-am creat google classroomul clasei I C,
unde am adunat, într-un mod mai organizat, toate materialele folosite de-a lungul celor mai bine de 50 de zile de
școală online. Nu a întârziat să apară și aplicația Zoom, în care, mai stângaci la început, dar destul de bine pe
parcurs, au intrat la ora stabilită, zilnic, elevii clasei, prilej cu care explicam, demonstram, fixam, recapitulam sau
evaluam cunoștințe, priceperi, deprinderi, atitudini etc. Jocul, sub formele lui variate, nu a lipsit de la aceste
întâlniri, reprezentând “lipiciul magic” atât de necesar în păstrarea atenției în fața ecranului.
Tot în această perioadă, am desfășurat și „Școala Altfel”, în care ne propusesem activități mult așteptate încă de
anul trecut, dar care, din nefericire, nu au mai putut fi puse-n practică nici de această dată. Cu toate acestea, orarul
pentru cele 5 zile a fost unul pe placul copiilor, implicarea lor fiind în proporție de 100%, în devenirea lor ca
masterchefi, ecologiști convinși, mici actori, artiști pricepuți, detectivi și inventatori curioși.

Tot așa ca la școală, în fiecare zi, am încercat să le aduc o surpriză, câte o provocare haioasă, ceva ce să-i
atragă, să-i intereseze, să-i implice activ, să-i motiveze în programul lor zilnic de școală la distanță. Recunosc că
acest fapt a presupus multe ore de pregătire, documentare și învățare zilnică și din partea mea (cursuri, webinarii,
tutoriale, ateliere etc), dar nu a fost în zadar. Elevii au început să-și intre în ritm, chiar dacă, în ciuda folosirii unor
resurse didactice bogate (mulțumesc mult pe această cale tuturor colegelor din țară care mi-au fost de multe ori
sursă de inspirație!), de cele mai multe ori lipsea liantul emoțional din sala de clasă, dintre mine și elevii mei.

Dintre momentele unice din această perioadă, am putea aminti: mini-expozițiile cu lucrări de la AVAP,
exprimarea solidarității cu ceilalți copii ai lumii prin desenul curcubeului “Totul va fi bine”, tradiții și obiceiuri din
săptămâna Paștelui, proiectul “Prima mea cărticică Alfabetul” și „A doua mea cărticică Anotimpurile”, 1 Iunie,
Ziua copiilor, scrisori pentru toți elevii clasei, călătoria virtuală la mare etc.
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În permanență, am ținut legătura cu elevii și cu familiile acestora, prin mesaje, chestionare, sondaje de opinie,
orientându-ne în proiectarea săptămânală după feedback-ul primit.Mă bucur că pe parcursul acestor ultime luni,
am avut parte de o colaborare bună cu părinții / bunicii care au fost alături de copiii / nepoții lor așa cum au putut
mai bine, în realizarea tuturor obiectivelor propuse, fapt pentru care țin să le mulțumesc!

Așa cum era de așteptat, această perioadă venind pe neașteptate, ne-a prins nepregătiți în unele situații. În
cazul copiilor care din diverse motive nu au avut acces la internet, am luat legătura personal cu ei și am căutat
soluții de a comunica (poate la final de săptămână, sau în zilele alese de ei), de a ajunge lecțiile în timp util la ei și
de a le rezolva, în măsura posibilităților.
Toată această experiență de învățare a avut și puncte forte, dar și puncte slabe. Dacă ar fi să aleg, e clar că aș alege
școala de la școală preponderent, iar școala online aș folosi-o din când în când (poate și o săptămână altfel online),
aș lua doar ceea ce a avut impact asupra copiilor. La școlarii mici, școala online, deși pare atractivă ca
tehnologie la prima vedere, nu consider că are efectele scontate ca atunci când se desfășoară în mod organizat, într-
un mediu specific, cu un program zilnic riguros, cu material didactic intuitiv, cu interacțiune directă dascăl –elevi,
cu metode tradiționale sau moderne. Acestea aduc beneficiarul actului educativ, în timp real, în fața situațiilor
concrete de învățare.

Până la toamnă, vom profita cu toții de zilele verii calde și îmbietoare la visare, dar vom și analiza, vom
regândi noi stratregii diadactice, pe care le vom putea aborda începând din noul an școlar, în sala noastră de clasă,
în școala noastră dragă!
Să ne revedem sănătoși și voioși la toamnă!

Chiar dacă e vacanță și cu toții avem pauză de la învățare, de la tot ce înseamnă școală, unii n-au
astâmpăr...fac ordine în materialele didactice, în folderele cu documente, mai se inspiră din stânga și din dreapta
(de la alții la fel de neliniștiți), revizuiesc postări, filmulețe de peste an...așa am ajuns să realizez un jurnal tipărit
al “Școlii de acasă”, ca produs final al muncii depuse într-o constructivă colaborare școală-familie.

Pentru că starea de bine este cea mai importantă în activitatea de învățare și de această dată prin strategii
didactice diverse am încercat să-i provoc la învățare, la studiu individual, să-i implic în activități gospodărești cu
impact asupra dezvoltării lor cognitiv afective și uneori mi-a ieșit, alteori mai puțin, întotdeauna exisând loc de
mai bine. I-am întrebat pe copii în fiecare zi ce au mai făcut, cum se simt, ce dorințe au, înainte să trecem la
activități de predare, fixare sau recapitulare; am comunicat clar obiectivele de atins săptămânal și zilnic pe google
classroom; am luat legătura cu părinții destul de des pentru a vedea cum merg lucrurile,cum se văd de acasă și dacă
au nevoie de ajutor; a existat un feedback permanent între mine ca dascăl - elevii mei și părinții ecestora.

Mi-am făcut un obicei ca zilnic în primele săptămâni, apoi săptămânal, să postez jurnalul activităților
desfășurate, încheind de fiecare dată în mod pozitiv cu un salut de „noapte bună”, cu un gând că „totul va fi bine”,
cu un „mulțumesc” pentru frumoasa lor implicare.

Faptul că deși sunt doar clasa întâi, elevii și-au intrat pe deplin în rolul de beneficiari și parteneri ai școlii
de acasă, fapt demonstrat și- n zilele de weekend sau din vacanța de primăvară când postau pe grupul închis al
clasei momente din programul lor sau mai mult, cereau muncă suplimentară.
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Au rămas în urma acestor ultime luni de școală online: zeci de ore petrecute de mine ca dascăl la cursuri/
conferințe/ webinarii, sute de postări de către mine și de către ei, mesaje, linkuri ca resurse educaționale, mii de
fotografii, un jurnal tipărit cu toate activitățile, gândurile noastre, punctele forte și slabe ale acestui mod de a face
școală fiind concluzionate într-o întâlnire comună tot online.

A fost o experiență dificilă din multe perspective, dar pe alocuri și frumoasă, doar pentru că am reușit să
ne realizăm în linii mari scopul propus și în alt mod decât la catedră în sala de clasă. Din punctul meu de vedere,
oricât de multe am cunoaște și oricât de bine am stăpâni metodele, aplicațiile, platformele educaționale, școala
online nu poate înlocui în totalitate școala normală unde relația cadru didactic-elev are alte caracteristici, unde
copilul se simte cu adevărat elev cu altă responsabilitate, unde mânuirea materialelor intuitive din jur aduce
schimbarea concretă, unde orarul zilnic impune o altfel de atitudine...din chestionarele, sondajele de opinii,
discuțiile avute pe parcursul celor 3 luni cu copiii, în unanimitate aceștia și-au dorit reîntoarcerea la școala
adevărată cât mai repede.

Nu știm ce ne așteaptă de la toamnă, în noul an școlar...noi, asemeni multor dascăli și elevi, ne dorim
revenirea la normalitate...până atunci profităm pe deplin de zilele minunate din această vacanță de vară....chiar
dacă comunicarea cu clasa continuă virtual din când în când...vacanță frumoasă tuturor!să ne revedem cu toții,cu
bine!
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Şcoala online
Autor:Trif Alexandra Anamaria
Prof. înv. primar Colegiul Național Pedagogic „ReginaMaria”Deva

Activitatea în mediul online are atât avantaje evidente, cât şi limite în ceea ce priveşte relaționarea cadru
didactic - elev. Aceste limite au impact negativ asupra învățării eficiente, deoarece o importantă latură a activității
didactice față în față nu se poate face virtual. Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are
nevoie de sprijin suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin
consiliere individuală. Interacțiunea personalizată cu unii elevi este greu de realizat, în contextul în care contactul
nu este direct, cadrul didactic este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită într-o oarecare măsură
atenția.

Comunicarea online este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de-o parte din cauza
imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real, iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al
plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de orice persoană (nu doar de elevii tăi),
neavând un control real al publicului țintă, îi determină pe profesori să construiască un discurs corect, consistent,
fluid.

Profesorii consideră monitorizarea învățării în mediul online ca fiind dificil de realizat, gândindu-ne la
imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se
apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online. Lipsa posibilităților de sprijin personalizat pentru
elevii cu nevoi speciale de învățare este semnalată de cadrele didactice de la toate ciclurile de învățământ,
constituind o adevărată problemă pentru profesorii din învățământul primar. Printre dificultățile în realizarea
activităților didactice la distanță se află şi lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și
evaluare, dificultăți de ordin tehnic - platforme care trebuie instalate, care nu funcționează, lipsa suportului
pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii, lipsa
instrumentelor potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor, lipsa conținutului educațional (resurse
digitale) în domeniul disciplinei, lipsa unui computer suficient de performant și lipsa timpului necesar pentru
înțelegerea și utilizarea adecvată a instrumentelor și resurselor digitale.

De asemenea, putem identifica probleme de natură profesională, precum carențe sau chiar lipsa
competențelor de utilizare a platformelor online, a competențelor de proiectare curriculară pentru mediul online,
managementul ineficient al timpului dedicat pregătirii și realizării activităților didactice în mediul online.

Lipsa dotărilor tehnice performante, complicațiile generate de necesitatea instalării,mentenanței, setării și
managementului platformei, lipsa unor instrumente tehnologice necesare în managementul real al clasei, în
obținerea feedbackului real sunt doar câteva probleme identificate. Nici cele mai sofisticate și mai performante
platforme educaționale online nu asigură condiții similare cu o clasă reală. Clasele virtuale nu vor putea niciodată
înlocui clasa reală, pot cel mult completa. Pot fi complementare, niciodată alternative. Analizând diferențele în
funcție de mediul de rezidență al școlii, discrepanțele mai proeminente între cadre didactice apar în zona „tehnică”
și includ dotarea cu echipamente și accesul la Internet.
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Astfel, în cazul dificultăților tehnice, acestea sunt semnificativ mai mari în școlile din mediul rural,
comparativ cu cele din mediul urban mic sau urban mare.

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace specifice,
dintre care cel mai frecvent utilizate sunt: Whatsapp, Facebook messenger, apeluri telefonice/ SMS/ canal de
comunicare cu fiecare elev, utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi site-uri cu
informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale,muzee virtuale,Digitaliada,
LearningApps, platformele specializate de elearning - Moodle, Google Classroom, Edmodo, Easyclass etc.,
aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet,
Teams, Skype.

Activitatea didactică este o activitate complexă, cu forme de comunicare multimodale, cu feedback necesar
și autoreglare în timp real. Suspendarea activităților didactice față în față poate să afecteze în mod negativ procesul
de învățare în general. Profesorii consideră că dedică mai mult timp decât în maniera tradițională și reușesc mult
mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor.

Dificultățile de natură tehnici, de exemplu, probleme în stabilirii conexiunii online, probleme în activarea
camerei,microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a prezentărilor de către profesor sau a temelor de către
elevi etc., duc la deturnarea atenției elevilor și profesorului de la activităților didactice și reprezintă una dintre
provocările acestei perioade.

Cele mai importante avantaje în situația actuală sunt competențele digitale dobândite de către profesori
în această perioadă. Acestea sunt achiziții utile pentru activitatea didactică viitoare, competențe pe care profesorii
le pot utiliza în continuare în activitatea didactică, față în față.

Succesul învățământului la distanță este o urmare a unui efort colaborativ dintre cadru didactic,
informatician, inginer de sistem, manager școlar, performativitatea rețelei de comunicare, elevi, părinți etc. și nu
un atribut exclusiv al profesorului.

De asemenea, nivelul de implicare al familiei/ părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor
de formare la părinți a unor competente specifice, complementare cu cele ale profesorului.

În cele din urmă, sunt necesare studii de specialitate pentru a identifica nevoile și practicile elevilor care au
beneficiat şi care nu au beneficiat de activități organizate de către profesori pe perioada suspendării cursurilor, care
au întâmpinat dificultăți, dar și pentru a identifica modele funcționale prin care părinții, voluntarii sau alte resurse
din comunitatea locală sau extinsă pot contribui la realizarea educației în astfel de perioade, urmărind progresul
elevilor.

BIBLIOGRAFIE:
Botnariuc P., Cucoş C., Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației, Editura

Universității din Bucureşti, Bucureşti, 2020.
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ȘCOALADEACASĂ
Autor: Ungureanașu Elena
Prof. înv. primar Școala Gimnazială ,,Simion FloreaMarian Ilișești”, jud.Suceava

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop evolutiv,
pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare pentru educație.

Competența digitală este esențială pentru educație, viața profesională și participarea activă în societate. În
cazul învățământului preuniversitar, este important să înțelegem această competență și, în egală măsură, să o
cultivăm.

Aptitudinile digitale sunt deja o cerință esențială pentru ca tinerii să aibă succes într-o societate din ce în ce
mai digitalizată. Nu numai că aceste abilități sunt cerute pentru un număr tot mai mare de locuri de muncă, ci
sunt și o cerință și un drept al cetățenilor, dacă acestea trebuie să fie funcționale în societatea actuală.

Prin urmare, școlile și profesorii au nevoie de sprijin pentru a lucra cu elevii lor pentru a dezvolta o gamă
largă de abilități digitale care să asigure tinerilor care părăsesc școala să aibă abilitățile cerute de piața muncii și de
o societate din ce în ce mai digitalizată.

Apariția pandeiei și instaurarea stării de urgență, au provocat un experiment social în domeniul educației.
Forțați să rămână inchiși în locuințe, transformând camerele în săli de clasă, elevii și profesorii s-au mutat în
mediul online. Aceștia au învățat, din mers, să folosească platforme educaționale digitale pentru a învăța și a-și
face lecțiile.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității în această perioadă, a fost comunicarea permanentă cu
părinții, așa că acum, poate mai mult decât înainte, s-a păstrat un dialog constant cu părinții, iar încurajările și
susținerea au venit de ambele părți.

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit cel mai frecvent aplicații simple
pentru comunicare cu clasa și individuală (cu fiecare elev) precum Whatsapp sau Messenger sau chiar apeluri
telefonice.Pe locurile următoare s-au situat: utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum
ar fi site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee
virtuale, Digitaliada, LearningApps etc. apoi platformele specializate de elearning și aplicațiile pentru apeluri
video/ videoconferințe precumWebex, Zoom,Meet,Teams .

Elevii și profesorii sunt capabili să se adapteze rapid la un mediu de comunicare nou. Dar nu toată lumea a
fost pregătită penru învățarea online. Pricipalele impedimente au fost:
-lipsa laptopurilor sau tabletelor;
-conexiunea la internet;
-lipsa cunoștințelor tehnice din partea părinților, elevilor și profesorilor.
Școala în mediul online a diferit de la o instituție la alta, dar lipsa interacțiunii cu colegii a fost resimțită de către
toți copiii.
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Stresați – părinții, pentru că, obligați să rămână acasă din cauza pandemiei și să preia astfel o parte din sarcina și
din responsabilitățile școlii, au realizat în majoritatea lor cât de complexă și de dificilă este munca învățătorului și
a profesorului. Au realizat că învățământul este o activitate complicată și că problema nu era la școală, ci, cel puțin
în parte, chiar la ei și la copiii lor. Și, mai ales, au realizat că nu sunt pregătiți și nu se pricep să gestioneze această
aventură a cunoașterii umane numită învățare.

Stresați au fost și profesorii, pentru că, obligați să iasă din rutina școlii tradiționale și să intre în necunoscutul
erei digitale, trăind acum momentul adevărului. Acela că e greu să te schimbi, chiar dacă îți place schimbarea în
bine, dacă schimbarea nu e pregătită minuțios și, mai ales, dacă ea nu vine din interior.

Elevii din ciclul primar au simțit în această perioadă lipsa spațiului fizic, a colegilor, a învățătorilor și a
atmosferei din clasă, dar au învățat să fie mai răbdători, să respecte când ceilalți vorbesc, să fie mai atenți, să lucreze
mai mult individual în contextul unui program mai flexibil și cu ore mai puține. Referitor la modul în care
relaționau cu cei mici, s-a mers pe conștientizarea faptului că e nevoie a fi folosit mult limbajul non-verbal, expresii
faciale, tonul vocii, mișcări ample, în așa fel încât să atragi și să susții atenția copilului. Interacțiunea în mediul
virtual presupune un alt tip de energie și este vital să se conștientizeze acest aspect și să se integreze instrumente
care pot ajuta în livrarea unor sesiuni de succes.

Elevii de gimnaziu, au descoperit că se pot adapta mai repede, că le e dor de școala normală, au învățat să-și
aprecieze mai mult profesorii și au descoperit puterea resurselor interactive online și a clipurilor video pe care le-ar
lua și în școala fizică. Elevilor le-a plăcut că, pentru prima dată, au putut folosi telefoanele în timpul orelor online
pentru a învăța, au apreciat predarea mai interactivă și vizuală, cu clipuri video și teste-fulger și au recreat un spațiu
de normalitate, revăzându-și profesorii și colegii.

Sunt copii care nu pot fi însoţiţi de către părinţi pe tărâmul online, întrucât aceștia nu cunosc alfabetul
tehnologic şi atunci a rămas ca variantă trimiterea materialelor pe WhatsApp. Acest lucru a presupus, însă, că
elevul nu va avea momentan acces la testele online sau nu a fost activ pe platforma de învăţare propusă de şcoală,
astfel că este imperios necesar să fie gândite cadre pentru toate categoriile de şanse pe care un elev le are la
conţinuturile de învăţare.

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul performanțelor
școlare, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, cu implicarea și cu trăirea stării de bine.
În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât în planul scăderii performanțelor în învățare
(neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat din partea profesorului etc.), în plan comportamental prin
neimplicare în activitate, scăderea gradului de motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a
atenției, și mai ales în plan emoțional, prin manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei
interacțiunii directe cu profesorul/colegii. Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de
frustrare și a nivelului de stres, ceea ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția sindromului
de burnout.
Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are efecte pe termen

lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne aflăm, pare a fi o soluție
corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional.
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Evaluarea Națională sau ENjoy Classroom
Autor: Stoian Ana-Maria Valentina
Prof. Școala Gimnazială nr. 49, București, S2

Perioada inedită pe care au traversat-o elevii claselor a 8-a în anul 2020, un an atipic pentru ei, aflați în fața unei
provocări ce avea să le marcheze în mare parte viitorul: Evaluarea Națională și admiterea la liceu, cât și postura
mea de diriginte ce m-am aflat în situația de a-i coordona, a dat naștere unui proiect ad-hoc. Convinși că orice
lucru rău aduce, sub o formă sau alta și ceva bun, și cum experiența școlii on-line nu putea rămâne nefructificată,
a luat naștere cartea on-line în care elevii mei si-au expus trăirile, într-o manieră autentică și dezinvoltă, tocmai
pentru a evidenția cât mai realistic posibil sentimentele lor. Momentul a fost atât de încărcat emotional, încât și
cei care nu s-ar fi regăsit vreodată în postura de scriitori au reușit să expună printr-un text și o imagine ( fie creată,
fie prelucrată) trăiri, emoții, sentimente dintre cele mai diverse și mai expresive.Timpul a fost scurt, 3 zile, textele
au fost scrise prin intermediul platformei pe care au folosit-o pentru școala on-line. Finalitatea a fost tipărirea
textelor sub forma unei cărți pe care au primit-o în dar cu ocazia festivității de încheiere a anului școlar.

Dovadă a importanței materialului rezultat este faptul că acesta a fost atașat automat mapei albumului foto
pentru a sta mărturie peste ani unor momente de maximă provocare, căci pentru elevii de clasa a VIII-a, anul 2020
rămâne anul în care au trecut printr-o situație nemaiîntâlnită până acum de vreo generație de absolvenți:
pregătirea pentru examen în mediul online. Din luna martie și până în luna iunie, interacțiunea elevi - profesori
s-a realizat în spațiul virtual aducând astfel prilejul îmbunătățirii tehnicilor de predare din partea profesorilor, dar
și noi oportunități de explorare a modurilor de învățare din partea elevilor.

Pentru profesor, această perioadă a reprezentat o testare a abilităților de creare a unei activități creative de
învățare. Pe lângă dobândirea de cunoștințe, în această perioadă accentul a fost pus pe dezvoltarea de competențe.
Astfel, una dintre competențele cheie recomandate în spațiul Uniunii Europene - competența digitală - devine
facilitatorul tuturor celorlalte competențe pe care elevii și le-au dezvoltat în această perioadă.

Cum au reușit elevii să parcurgă această perioadă? Ce le-a lipsit cel mai mult de la școală? Care a fost cheia
obținerii unor rezultate bune la Evaluarea Națională? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările ale căror
răspunsuri se vor regăsi în paginile acestei cărți.

Cpacitatea copiilor de a se adapta la tot ce este nou s-a dovedit a fi încă o dată salvatoare pentru o etapă pe
care noi, adulții, fie profesori, fie părinți am perceput-o ca fiind una de criză.
Efortul și receptivitatea lor au determinat bunulmers al procesului de predare-învățare. Ceea ce le-a lipsit acestor
elevi a fost interacțiunea umană.Mediul școlar care era până atunci al lor, personalizat și individualizat, discuțiile
față în față cu colegii și profesorii. Am sesizat în cele mai multe dintre texte lor următoarea frază : nu credeam că o
să-mi lipsească atât de mult școala.

Avantajele și dezavantajele învățământului online le-am descoperit din perspectiva unor elevi silitori,
inteligenți și creativi care știu că a învăța să înveți este cel mai important lucru.
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Din spatele catedrei, în fața ecranelor
Autor: Vesa Andreea
Prof. consilier școlar CJRAE Bihor

Tradițional este mai bine. Tradițional este mai sigur, reprezintă ceea ce au promovat și încercat ani de-a
rândul toți profesorii dinaintea noastră și uite ce generație minunată și educată a ieșit de pe băncile școlii. Le-a
prins bine să învețe mot a mot eseurile și să nu aibă curajul sau nici măcar oportunitatea de a-și exprima punctul
de vedere cu privire la ceea ce învață.

Da, cu siguranță au funcționat aceste metode și o parte importantă dintre elevi au ajuns să aibă o profesie
de renume și să își folosească aptitudinile și cunoștințele pentru a excela în ceea ce fac. Însă mulți dintre ei ajung
să fie temători, să rămână potigniți într-un sistem, care cu bune cu rele, le oferă siguranța zilei de mâine. Și uite
așa zilele trec și ei se mulțumesc cu ceea ce li se oferă, învățați fiind că părerea lor nu contează, că ar fi mai bine să
stea cuminți și să asculte. Ideile noi și creativitatea nu erau neaparat cele mai apreciate, pentru că mai devreme sau
mai târziu ajungeai să te întorci împotriva sistemului și să-l deranjezi, așa că mai bine te abțineai.

Am evoluat și ne-am dezvoltat ca și națiune tocmai datorită unor persoane care au avut curajul să se abată
de la reguli și să găsească o altă modalitate, inovativă, de a crește, de a progresa.

Datoria noastră, ca și cadre didactice este de a le oferi elevilor oportunitatea să se exprime, în diverse forme,
pentru a putea să găsească ei alternative la problemele care apar. Educația din școli este important să nu se rezume
doar la a învăța o teorie a cărei aplicabilitate elevii nu o găsesc și nici nu o vor folosi în viața de zi cu zi.

O generație trece pentru ca alta să-și facă apariția. O generație este definită ca fiind media intervalului de
timp dintre nașterea părinților și nașterea urmașilor lor (McCrindle, 2009).Este cursul firesc al vieții și cu trecerea
timpului și a progresului pe toate planurile, generațiile care vin sunt din ce în ce mai informate, digitalizate și cu
dorința de a găsi în ceea ce învață o utilitate logică, aplicabilă în viața lor.Aceste nevoi vin ca și răspuns la profesiile
noi care apar, opțiunile de studiu și inclusiv valori care diferă drastic de la o generație la alta. Generația Z este cea
mai dotată din punct de vedere material, saturată din punct de vedere tehnologic și conectată la nivel global într-o
manieră pe care lumea noastră nu a mai văzut-o vreodată. Ei reușesc să obțină informații la un click distanță, ceea
ce ne sugerează nouă, ca și cadre didactice, că munca noastră ar fi bine să înceapă să fie mai diversificată, mai
,,cool”, pentru a putea găsi modalități creative de a le capta atenția copiilor și de a-i determina să găsească
motivația de a învăța ceea ce le transmitem. Școala online ar trebui să aibă în componența sa multitudinea de
aplicații, programe, fișe, videoclipuri și multe alte instrumente de care cadrul didactic se poate folosi într-un mod
creativ, pentru a facilita procesul de predare-învățare-evaluare, dar în același timp de a-l face mai atractiv pentru
elevi.

Creativitatea reprezintă un complex de însușiri și atitudini psihice care, în condiții favorabile, generează
produse noi și de valoare pentru societate (Dindelegan, 2006, apud. Bonchiș coord., 2006). Scopul nostru este de
a optimiza actul educațional în așa manieră încât să aibă acces la informații toți elevii.



124

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

Studiile au demonstrat deja faptul că predarea și învățarea ar trebui să se realizeze diferențiat, în conformitate cu
stilul de învățare al fiecărui elev. Stilul de învăţare constă în trăsăturile cognitive, afective şi fiziologice ce servesc drept
indicatori relativ stabili despre cum subiecţii percep, interacţionează şi răspund mediului de învăţare (Kauchak şi Eggen,
1998).A înțelege faptul că fiecare elev vine cu un bagaj diferit și se raportează diferit la ceea ce se întâmplă în jurul
său, ne ajută să căutăm cele mai inovative modalități de transmitere a cunoștințelor astfel încât aceste informații
să ajungă la fiecare elev în parte. Pentru unii, funcționează dictarea, înregistrările, transmiterea auditivă a
informațiilor, aceasta reprezentând modalitatea prin care ei asimilează mai facil. Pe de altă parte, alți elevi au
nevoie de imagini, prezentări power point, filmulețe și alte reprezentări clare pentru a stoca mai ușor.Nu în ultimul
rând, avem elevii cu un stil de învățare kinestezic, acei elevi care pentru a studia, au nevoie să se miște, să cunoască,
să experimenteze în jurul lor ceea ce au de învățat. A oferi într-o lecție o modalitate adaptată pentru fiecare elev
în parte constituie cu siguranță o provocare pentru cadrul didactic. Pregătirea materialelor și facilitatea accesului
tuturor reprezintă o muncă asiduă.

Trăim totuși într-o perioadă în care cunoaşterea devine învechită tot mai repede, informaţia devine
accesibilă tot mai rapid prin reţelele de computere, nevoia de învăţare pe tot parcursul vieţii creşte, iar modelele de
predare bazate pe transmiterea şi stocarea cunoştinţelor îşi pierd funcţionalitatea (Trip, 2003)

Ținând cont de perioada tumultoasă prin care trecem, dată fiind pandemia, școlile au fost închise iar
profesorii și elevii lucrează acum de la depărtare. Necesitatea cadrelor didactice de a ridica ștacheta și de a se
adapta la provocările pe care le aduce școala online este imperios necesară. Am ajuns acum să intrăm efectiv pe
teritoriul unde, generația Z, se simte cel mai bine, mediul online. Pentru mulți dintre noi acesta este un total
necunoscut, sau cel puțin competenețele în ceea ce privește realizarea unei lecții online nu au fost însușite. Dacă
dorim să menținem legătura cu elevii noștri și să ne continuăm munca, ne vedem nevoiți să asimilăm într-un timp
scurt, o multitudine de cunoștințe cu privire la operarea cu platforme și materiale online. Este momentul în care
inovația actului didactic își dă examenul și sperăm ca rezultatele să fie pe măsură, și noi să reușim să trecem cu brio
acest proces.

Remarc de o perioadă încoace faptul că sunt cadre didactice care nu reușesc să se adapteze și mediul online
le oferă adevărate bătăi de cap. Întâlnirile pe Zoom,Google Classroom și alte platforme sunt un necunoscut și cu
toate acestea, elevii transmit faptul că ei încearcă să își ajute profesorul, dar acesta susține că se descurcă și nu
primește ajutor, orele se scurg și lecția este un amalgam de emoții negative, nervi, frustrări și orgolii rănite care
dacă ar fi depășite și am accepta ca generația lor digitală să ne ofere o mână de ajutor, am reuși și să ne ținem lecția
și să ne apropiem mai mult de elevi. A avea încredere în elevii noștri și a-i respecta este o premisă esențială pentru
a fi cu toții în aceeași echipă care luptă pentru un scop comun. Scopul este de a trece cu bine peste aceste încercări
și de a reuși să parcurgem materia, adaptându-ne la toate resursele pe care tehnologia ni le oferă.Tot ce trebuie să
facem este să avem răbdare, să căutăm, să cerem ajutorul când suntem depășiți și începem să gândim ,,out of the
box”. Elevii apreciază profesorii implicați, dedicați care reușesc să le fie alături mai presus de aspectele ce țin strict
de materie. Vor să cunoască lumea cu alți ochi, au alte perspective și idei cu privire la viitor și noi le suntem datori
să le permitem să iasă din tipare și să le cultivăm o gândire critică, să le oferim oportunitatea de a dobândi prin
intermediul școlii, acele abilități pe care societatea, aflată într-o continuă schimbare, le solicită viitoarelor generații
care ies de pe băncile școlii.
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Educația financiară

Autor: VoineaMariana
Prof.Colegiul Economic Călărași

Educația financiară joacă rolul cel mai important într-o societate clădită pe educare și informare corectă,
pentru bunăstarea acesteia.

Educaţia financiară este acea educaţie care îţi arată cum să câştigi bani mai mulţi, cum să administrezi banii
bine şi cum să-i cheltuieşti cu cap.

Educaţia financiară se aplică aproape în orice facem. Indiferent de activitatea pe care o realizăm este nevoie
de bani sau este nevoie să administrăm bani.

Educația financiară te ajută să îți gestionezi resursele în mod eficient, în așa manieră încât să ajungi la un
moment dat să prosperi.

Un om needucat financiar va cheltui mai mult decât veniturile sale.
În prima fază, educația financiară te ajută să devii conștient de venituri, să monitorizezi atent cheltuielile și să

realizezi un plan eficient pentru reducerea acestor cheltuieli.
Fără o înțelegere generală a conceptelor financiare, nu putem face alegeri înțelepte în plan financiar: nu

suntem deschiși către economisire și nu știm cum ne poate ajuta acest comportament pe viitor. Nu știm să facem
investiții, nu întelegem cum și când putem accesa un împrumut, nu înțelegem termenii financiari prezenți într-un
contract al unei entități financiare.

Educația financiară trebuie să fie predată încă din clasele primare, nu numai de universitățile de profil.
O bună educaţie financiară începută prin joc, în clasa pregătitoare și clasa I, ne asigură că obiceiurile formate

acum vor influenţa modul în care copilul va decide să gestioneze banii proprii întreaga viaţă. Scopul este ca pe
măsură ce cresc, ei să înțeleagă că banii pot fi câștigați, că lucrurile, serviciile au un cost care trebuie plătit pentru
a le avea. Este important să-i învăţăm pe copii, cât mai de timpuriu, cum să-şi administreze banii. Jocurile
organizate la școală contribuie la pregătirea atitudinii pe care ei o vor dezvolta în viaţă privitor la conceptul „bani”,
formarea unui comportament responsabil față de bani, înţelegând: să dobândească o atitudine corectă faţă de
muncă, banul muncit, faţă de cei aflaţi în suferinţă, prin acţiuni caritabile; să lucreze în echipă pentru a face rost
de banii de care au nevoie; cum să managerieze inteligent finanţele de care dispun pentru a-şi satisface dorinţele
proprii (jucării, excursii) şi a deveni, în viitor, independenţi financiar; să-şi dezvolte capacităţile antreprenoriale.

De mai bine de zece ani am înțeles importanța educației financiare la clasele primare și am organizat multe
activități extracurriculare pe această temă.

Orice copil are nevoie de cunoștințe financiare de bază pentru a înțelege cum funcționează societatea și cum
poate lua cele mai bune decizii pentru viitorul său.

Primele activități le-am desfășurat în cadrul programelor Junior Achievement de educație financiară.
Prin aceste programe copiii au șansa să deprindă aptitudini solide în domeniul financiar, începând, de ce nu,

cu banii din pușculiță sau chiar să cumpere o înghețată de la magazinul cu prețuri mai mici. Programele JA de
educație financiară au îmbogățit cultura financiară a copiilor și le-au dezvoltat abilitățile, le-au dat încredere în ei
și i-au inspirat să adopte un comportament responsabil.
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Prin activități practice, exerciții, simulări și dezbateri ei au descoperit instrumente financiare de bază, ce pot
contribui la un trai mai sigur, mai puțin stresant și mai productiv.

Prin modulele: Noi înșine, Familia mea,Comunitatea noastră,Orașul nostru, adaptate fiecărui nivel de vârstă,
pe care le-am desfășurat de-a lungul claselor I-IV, elevii au descoperit progresiv cum să-și identifice nevoile și
pasiunile, care este rolul lor în familie și în comunitate, ce sunt orașele, banii, economia, cum ne afectează
globalizarea sau cum pot valorifica sustenabil resursele din jurul lor. Ei și-au dezvoltat primele concepte de
economie personală, și-au identificat nevoile de trai și dorințele familiei și au început să înțeleagă deciziile și
măsurile luate de părinți, își cunoasc propria localitate din perspectivă economică: meserii, afaceri, clădiri.

Când disciplina Educație Financiară, un curriculum realizat cu ajutorul Băncii Naționale a României, a fost
introdus în școli, am implementat acest program ca disciplină opțională.

Prin activităţi practice și jocuri, copiii au învăţat ce înseamnă bugetul familiei şi din ce se compune acesta, care
sunt priorităţile atunci când se planifică bugetul în familie. Copiii au învațat cum se împarte bugetul în familie.
Astfel au înţeles că banii trebuie împărţiţi în funcţie de priorităţi şi au aflat de ce părinţii nu pot întotdeauna să le
cumpere ceea ce ei îşi doresc. Au învățat despre troc, despre alegerile pe care le facem pentru a economisi. I-am
dus pe elevi să cunoască câteva sucursale bancare. Acolo au interacționat cu un specialist și au pus întrebari despre
bani. Au simulat depunerea și retragerea de bani din bancă.

Am realizat situații de învățare provocatoare care să le solicite munca, imaginația, talentul, colaborarea,
perseverența, ca ingrediente ale reușitei în viață, totul pornind de la principiul conform căruia nimic nu se obține
gratuit pe lumea asta. Elevii au înțeles că fiecare dintre noi are un impact asupra economiei lumii prin deciziile pe
care le luam.

Când camionul FLIP a poposit în orașul nostru am participat la Școala de Bani, programul național de
educație financiară al Băncii Comerciale Române care își propune să contribuie la creșterea gradului de educație
financiară din țară. Îi învăță atât pe adulți, cât și pe copii, să își gestioneze banii cu responsabilitate, să înțeleagă
care sunt factorii care îi determină să ia anumite decizii financiare, cum să economisească pentru a-și îndeplini mai
ușor anumite dorințe și cum să folosească banii ca un instrument care să-i ajute să se dezvolte și să aibă o viață mai
bună. Școala de Bani pe roţi - camionul FLIP este o expoziţie itinerantă de educaţie financiară pentru copii cu
vârsta între 7 şi 14 ani al cărei scop este să îi ajute pe cei mici să conştientizeze importanţa banilor.Timp de o oră
și jumătate, copiii au avut ocazia să pășească în lumea banilor și să parcurgă cinci etape ale informării și
conștientizării, toate aceste etape având aliați de nădejde: jocurile, interacțiunea și voia bună.

Activităţile de educație financiară au caracter interdisciplinar, se bucură de popularitate în rândul elevilor şi
promovează o atitudine pozitivă vis-à-vis de tema educației financiare;

Prin activitățile de educație financiară, copiii pot deveni adulți responsabili și antreprenori de succes. Cu cât
elevii află mai devreme despre implicațiile și responsabilitatea pe care mediul economic le presupune, cu atât
aceștia vor putea contribui pozitiv la construcția unei societăți sanatoase și educate.

Elevii de azi vor fi adulții de mâine, oameni liberi, cu business-ul lor și banii pe care să-i investească așa cum
au învățat.
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PERSPECTIVA PSIHOPEDAGOGICĂACOPIILORCU
SINDROMDEHIPERACTIVITATE ȘIDEFICITDEATENȚIE

Autor: ApostuMihaela
Prof. itinerant/de sprijin Școala Profesională Specială ”Sf. Stelian” Botoșani

Rezumat

”A te supune normei înseamnă a te supune examenului public, a răspunde așteptărilor pe care societatea și le
formulează”(Neculau, 1987, p. 183). Societatea apreciază comportamentul membrilor ei după anumite etaloane,
așteptând ca ei să se conformeze anumitor modele culturale.

Scopul acestui articol nu este eliminarea problemelor specifice unui copil cu ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder), ci este unul realist, bazat pe dezvoltarea unor abilități de rezolvare a situațiilor dificile în care
astfel de copii sunt implicați. Obiectivele urmărite vizează descrierea comportamentală a celor trei componente:
hiperactivitatea, impulsivitatea și deficitul de atenție; strategii de intervenție ameliorativă: medicală, psihologică și
psihopedagogică; exemplificarea unor sarcini de lucru utile. Metodele vizează schimbarea comportamentală, vizând
categoria comportamentelor constructive și integrative.

În ansamblu, voi prezenta caracteristicile comportamentale ale copiilor cu ADHD, cu vârste cuprinse între 3 și 12
ani. Problemele concrete cu care se confruntă părinții și profesorii duc la conturarea unor strategii de soluționare eficientă
a acestora. În cadrul sistemului educațional, sunt conturate o serie de exerciții practice utile în adaptarea copiilor.

Acești copii trebuie înțeleși și susținuți de persoanele din proximitate, în contextul cunoașterii cauzelor producerii
unor tulburări de comportament.

Cuvinte cheie:
• hiperactivitate
• impulsivitate
• deficit de atenție
• ameliorare
• adaptare

Tulburarea de comportament

Manifestările comportamentale adecvate unor norme sociale și în concordanță cu așteptările grupului de
apartenență sunt considerate comportamente dezirabile. La polul opus, nonconformitatea conduce la devianță
comportamentală, definită drept ”lipsă de adeziune la modelul normativ și axiologic al grupului,manifestată printr-
un comportament atipic, care încalcă prescripțiile normative și violează cerințele instituționale” (Rădulescu,
Piticariu, 1989, p.9).
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Comportamentul deviant reprezintă o expresie a ”incapacității funcționale a individului din cauza unor
deviații fiziologice sau anormalități psihice, fie ca rezultat al unui comportament perfect normal, dar incompatibil
cu standardele de normalitate ale grupului” (Rădulescu, Piticariu, 1989, pp.9-10).

Cauzele tulburărilor de comportament sunt greu de precizat. Se înregistrează factori genetici (anomalii,
deficiențe anatomo-fiziologice), factori psiho-patologici și sociali. Principala cauză a acestor probleme rezidă în
tulburările funcțiilor cerebrale (factori ereditari), dar și în condițiile de trai ale copiilor: în familie, grădiniță/școală.

Această etiologie diversă se manifestă sub forma incapacității individului de a se adapta unor solicitări.
Apare des un cerc vicios datorită limitelor impuse de părinți, pe care copilul nu le ia în considerare, fiind necesară
o permanentă atenționare a copilului.

Manifestările de hiperactivitate debutează odată cu vârsta preșcolară (cel târziu la 5-6 ani), iar spre
adolescență neliniștea corporală se reduce, menținându-se totuși anumite dificultăți atenționale și orientarea spre
acțiuni impulsive.

Hiperactivitatea cu deficit de atenție

Copiii cu tulburare comportamentală se diferențiază față de copiii cu o dezvoltare normală prin frecvența
și intensitatea cu care apar problemele (se concentrează mai greu, sunt ușor de distras, agitație, etc.).

Hiperactivitatea cu deficit de atenție presupune cel puțin trei elemente: hiperactivitatea, impulsivitatea și
deficitul de atenție.

a) Hiperactivitatea caracterizează persoanele dinamice, neliniștite și agitate.
Copiii hiperactivi:
- dau din mâini și/sau picioare când sunt așezați pe scaun;
- se deplasează liber prin clasă;
- preferă jocurile de mișcare;
- se lovesc frecvent de obiecte;
- nu acordă atenție detaliilor;
- se apucă de mai multe lucruri deodată;
- pierd/își uită obiectele personale.
b) Impulsivitatea e o manifestare comportamentală caracteristică persoanelor care:
- fac comentarii inadecvate situațional;
- își stăpânesc cu dificultate impulsurile;
- îi lovesc pe ceilalți;
- iau din lucrurile personale ale altora;
- au un autocontrol scăzut.

c) Deficitul de atenție este întâlnit la copiii care:
- au dificultăți de concentrare;
- se plictisesc repede;
- își întrerup activitatea la scurt timp după începerea ei;
- finalizează cu greu o sarcină.
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Sindromul ADHD e o tulburare specifică de comportament, cu o incidență medie de 3-5% la copii, mai
crescută în rândul băieților decât la fete. În 50% din cazuri, tulburarea debutează înainte de 4 ani, dar e
diagnosticată ca atare odată cu începerea școlii.

Modalități de intervenție ameliorativă

Intervenția în cazul copiilor cu ADHD îmbracă mai multe forme:
a) Intervenția medicală presupune prescrierea unor medicamente ce reduc hiperkinetismul și starea de neliniște.
Efectul lor e temporar, pe termen scurt.Totodată, utilizarea lor duce la simptome secundare, precum: scăderea în
greutate, diminuarea apetitului, încetinirea temporară a creșterii, insomnii, etc.
b) Intervenția psihologică constă în strategii de autocontrol comportamental. Se aplică terapiile de factură cognitiv-
comportamentală și existențială.
c) Intervenția pedagogică presupune acordarea unui sprijin educațional corespunzător dezvoltării cognitive și
emoționale a copilului cu ADHD. Adaptarea la cerințele școlare și sociale are loc treptat, în pași mici, prin
strategii didactice construite eficient: adaptare curriculară, solicitarea îndeplinirii unor sarcini scurte, clar definite,
implicarea copilului în munca de echipă.

Exercițiile indicate spre a fi aplicate în lucrul cu copiii cu ADHD sunt variate, însă au la bază activități
practice și atractive:
- ”E timpul jocului! Nu deranjați!”
- ”Calitățile copilului meu”
- ”Regulile familiei mele”
- ”Planul de recompensare cu puncte”
- ”Concursul pentru fețe zâmbitoare”
- ”Consecințele faptelor mele”

Cazurile copiilor cu hiperactivitate și deficit de atenție sunt des întâlnite în activitatea didactică, ceea ce
solicită inteligența și abilitățile manageriale ale profesorului. Acesta trebuie să fie ”cel care inițiază și realizează
acțiuni specifice prin care controlează și gestionează manifestările comportamentale ale elevilor, canalizându-le în
direcția respectării unor norme și reguli menite să asigure buna desfășurare a activității didactice”(Dumitru, 2008,
pp.276-277).

Bibliografie:
1. Dophner, M., Schurmann, S., Lehmkuhl, G., 2006,”Copilul hiperactiv și încăpățânat. Ghid de intervenție pentru
copiii cu tulburări hiperchinetice și opoziționale”, Ediția a doua revizuită, Editura RTS, Cluj Napoca;
2. Dumitru, I., 2008, ”Consiliere psihopedagogică”, Editura Polirom, Iași;
3. Neculau, A., 2004, ”Manual de psihologie socială”, Ediția a doua revizuită, Editura Polirom, Iași;
4. Rădulescu, S., Piticariu, M., 1989, ”Devianță comportamentală și boală psihică. Sociologie și psihiatrie”, Editura
Academiei Române, București.
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Școala online- un produs al pandemiei

Autor: Sion Ioana – Alexandra
Prof. Școala Gimnazială Letea Veche, jud. Bacău

Declanșarea pandemiei de Covid-19 a avut un impact negativ ce s-a resimțit la nivel global în cadrul
tuturor sistemelor societății. Practic, peste noapte, orice sistem, fie el din domeniul sănătății, turismului,
comerțului, dar în special sistemul de învățământ au fost reinventate, regândite și repuse în mișcare. Concepte
precum flexibilitatea și capacitatea de adaptare au avut un mare rol în acestă perioadă. Practic școala s-a mutat
peste noapte în sistem online.

Ca profesor recunosc că m-au încercat multe sentimente contradictorii: de la teamă la încredere că totul
va fi bine, de la agonie la extaz toată paleta de sentimente a fost activată pe această perioadă. Provocările în
adevăratul sens al cuvântului au apărut atunci când a trebuit să lucrăm efectiv în sistem online. Întrebări precum:
,,Cum voi face?” ,,Ce platformă să aleg?”, ,,Cum să-mi structurez conținuturile?”, ș.a.m.d. Răspunsurile nu au
întârziat să apară: peste noapte adresa de email a fost ,,invadată”de astfel de soluții. Predarea sincronă și asincronă
a fost un subiect de mare interes. Parcurgem cu toții materia împreună, sau le dăm posibilitatea de a parcurge
individual, în funcție de program conținuturile?

Personal am ales opțiunea de predare sincronă, deoarece consider că este extrem de important să pot oferi
explicațiile necesare fiecărui elev în parte, feedback-ul de care are nevoie în timp real. Mai mult mi s-a părut că
această abordare este cea mai apropiată de școala clasică, din moment ce profesorul și elevii pot interacționa live,
pot iniția discuții, dezbateri, lucururi ce au rolul de a menține motivația și interesul elevilor pentru un anumit
subiect/materie. Bineînțeles că și aici au apărut dificultăți de ordin tehnic care ne incapacitau într-o anumită
măsură și ne făceau să ne simțim oarecum neputincioși. Uneori se întrerupea brusc semnalul wi-fi, sau nu
funcționau căștile, alteori, camera web nu colabora, sistemul de share-screen părea să funcționeze după principii
proprii etc.

Mai mult au existat și elevi care nu au putut participa la orele online din cauza situației finaciare precare.
Au fost derulate campanii de sprijin pentru aceste cazuri, diferite ONG-uri au venit în sprijinul micuților și am
reușit să rezolvăm o mare parte din cazuri. În situațiile în care nu am putut găsi o rezolvare, cadrele didactice au
apelat la serviciile Poștei Române, ale curieratului, sau au ales să se deplaseze personal fie la domiciliul elevilor, sau
la magazinul din zona domiciliului elevilor pentru a livra materialele de pe care s-a lucrat, astfel putându-se spune
că s-a lucrat și ,,asincron”.

Este important să se evidențieze și beneficiile orelor online, marea majoritate a elevilor fiind extrem de
încântați de noul mod de desfășurare a orelor de curs. Mai mult am putut observa în rândul elevilor ce de regulă
la oră erau timizi și nu doreau să participe la activitate, o creștere vizibilă a încrederii în sine și o participare mult
mai activă. Un alt beneficiu pe care doresc să îl menționez este acela de conectare între profesori și părinți, școala
online necesitând o mai bună colaborare și comunicare între școală și familie.
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Comunicarea și colaborarea au fost două elemente cheie ale acestei perioade dificile.Atât în relația profesor
- elev, elev - elev, profesor - profesor și mai ales profesor-părinte. Într-o perioadă în care distanțarea socială a fost
practic impusă de situația în care ne aflăm, am reușit să fim aproape unii de alții prin intermediul mediului online.

În ceea ce privește dezavantajele desfășurării cursurilor în mediul online se numără: oboseala, lipsa
socializării, lipsa interacțiunii umane, lipsa efectivă a susținerii din partea profesorului și izolarea au fost elemente
ce și-au pus vizibil amprenta pe copii.Nu puține au fost cazurile în care părinții s-au plâns de faptul că elevii devin
din ce în ce mai agitați, nervoși, nu doresc să mai comunice cu familia, se închid în propriile camere și refuză chiar
participarea la orele online. Pentru fiecare din aceste cazuri s-au găsit soluții de consiliere și sprijin particularizate
în funcție de nevoile fiecăruia.

Indiferent de provocările acestei perioade consider că desfășurarea cursurilor în mediul online a fost un
bun prilej de testare și depășire a propriilor limite, de reinventare și nu în ultimul rând de conectare la tot ceea ce
înseamnă tehnică modernă. Chiar dacă a fost o perioadă dificilă, consider că este un prim pas către o posibilă
școală a viitorului.
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Autor:Mihaela Rodica Brata
Prof. limba engleză, Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa, SatuMare

Titlul acestui articol reprezintă doar o parte din denumirea proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ KA229
pe care școala pe care o reprezint îl coordonează în acest moment. Titlul complet al proiectului este “The Non-
formal and the Digital Classrooms for Inclusion”, și anume: ,,Non-formalul și sălile de clasă digitale pentru
incluziune”. Este co-finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene și are numărul 2018-1-RO01-
KA229-049227_1.Partenerii noștri de proiect sunt alte trei instituții de învățământ europene, după cum urmează:
16 I.C. "S. Chindemi, Siracusa, Italia, Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi Nr 6, Siedlce, Polonia și
Aksemseddin Bilim ve Sanat Merkezi, Nigde/MERKEZ,Turcia.

Acest proiect reprezintă o continuare firească a proiectului Erasmus+ KA101 (proiect de
mobilitate în domeniul educației școlare) care a fost implementat în școala noastră cu trei ani în urmă. Proiectul
s-a numit ,,Călătorii europene în lumea cunoașterii, didacticii și a tehnologiei moderne” și a avut numărul 2017-
1-RO01-KA101-036012. Co-finanțarea a venit tot ca parte a programului Erasmus+ al Uniunii Europene. În
cadrul respectivului proiect, șase cadre didactice din școala noastră au participat, câte trei per stagiu de formare, la
două cursuri de perfecționare – primul a fost centrat pe activitățile non-formale („Armonie și învățare! –
Promovarea armoniei prin managementul clasei și al tehnicilor de mediere în vederea reducerii fenomenului de
părăsire timpurie a școlii”, Portugalia, Caldas da Rainha, 13 – 21.08.2017, furnizor Asociația „Edu2grow”,
Portugalia) și cel de-al doilea a vizat componenta digitală a procesului didactic („Utilizarea eficientă a tehnologiei
moderne în educație”, Italia, Roma, 29.01. – 04.02. 2018, furnizor Institutul GEROS ONLUS, Italia, Cagliari).

Am dorit să fac referire la acest aspect al activității școlii noastre pentru a fi mai ușor de
înțeles de ce perioada de predare online din anul școlar 2019 – 2020 nu a reprezentat un obstacol de netrecut
pentru școala al cărei dascăl sunt. Imediat după ce s-au închis școlile, fiecare clasă s-a reorganizat în vederea
desfășurării activității în mediul online. Procesul de predare-învățare a avut loc atât sincron, cât și asincron cu
ajutorul diverselor aplicații de comunicare și de învățare la distanță: Zoom, asq, Kahoot,MOZAWEB,
Facebook,Whatsapp, etc. A existat un orar al orelor de curs online. Sunt lucruri pe care toată lumea
responsabilă din mediul școlar le-a făcut în acea perioadă. Din păcate, nu toți elevii noștri s-au putut conecta la
aceste lecții online. Și nu pentru că nu și-ar fi dorit, ci pentru că le-a lipsit echipamentul necesar. Acesta este
punctul nevralgic al școlii online. Din fericire, există surse de finanțare pe care factorii decizionali au obligația să
le acceseze pentru a oferi șanse egale la educație fiecărui elev. Știm cu toții că fiecare activitate generează costuri,
însă mai știm ceva, și anume faptul că investiția în educație este durabilă, sustenabilă și transferabilă. Ea este
absolut necesară dacă ne dorim progresul întregii societății.

Școala online este, cu siguranță, parte integrantă a secolului al XXI-lea. Acest tip de școală la
distanță este, în primul rând, despre a avea cu ce (un calculator, un laptop, o tabletă sau un telefon de ultimă
generație care să aibă acces la un internet de calitate), cu cine (învățăcei, cadre didactice, părinți, etc), unde
(platforme de predare – învățare - evaluare - notare), precum și despre a ști cum să dai viață unui act educațional

Sălile de clasă digitale pentru incluziune pandemiei
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digitalizat de cea mai bună calitate.
Este foarte bine faptul că predarea, învățarea, evaluarea și chiar notarea au continuat și după ce

clădirea școlii s-a închis. Este încă o confirmare a faptului că vremurile în care procesul instructiv - educativ avea
loc în foarte mare măsură doar în spațiile școlare bine delimitate (săli de clasă, săli și terenuri de sport sau ateliere
școlare) sunt de domeniul trecutului. Școala nu mai are granițe, nu mai cunoaște limitări spațiale, temporale sau
de conținut, ea poate fi și la un click distanță. Acest click nu este unul oarecare. Este click-ul educațional atât de
necesar în această perioadă plină de provocări pentru fiecare dintre noi.

Pe lângă orele de curs desfășurate online, eu și colegii mei am participat și la foarte multe sesiuni
de instruire și formare profesională pentru predarea online care s-au dovedit extrem de utile. Fiind în permanentă
legătură unii cu alții, elevi și cadre didactice, am putut continua și activitatea din cadrul proiectului nostru
Erasmus+ intitulat “The Non-formal and the Digital Classrooms for Inclusion”, inclusiv în vacanța de vară. Și
pentru că nimic nu e întâmplător, iată o pagină din cartea Storyjumper intitulată “The ABC of Inclusion”/ ,,ABC-
ul Incluziunii”, carte care reprezintă unul dintre produsele finale ale proiectului nostru Erasmus+ menționat mai-
sus. Această pagină a fost realizată online, de la distanță, colaborativ.

Pentru mai multe informații, vă rog să vizitați pagina web a proiectului nostru: https://
nonformaldigital4inclusion.com/, precum și pagina sa de Facebook: https://www.facebook.com/Erasmus-The-
Non-Formal-and-the-Digital-Classrooms-for-Inclusion-2120445614673347.

În concluzie, școala online a dus și mai desparte ideea de echipă de succes. A topit distanțe
aducându-ne și mai aproape unii de alții. Ne-a făcut să fim solidari în fața unui pericol la fel de invizibil precum
semnalul wi-fi. Ne-a ajutat să mergem mai departe pe drumul devenirii noastre având permanent în suflet
certitudinea revederii la față în față.
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Autor: Busuioc Aida Florina
Prof. Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, Panciu

Școala online este o provocare a lumii moderne prin faptul că se încearcă o înlocuire, într-o perioadă
foarte scurtă, a modului de realizare a actului educațional experimentat de sute de ani într-un anumit format, fără
o pregătire prealabilă a niciunui partener educațional, nici a profesorilor, nici a elevilor, nici a părinților, care în
noul context au devenit parte integrantă importantă a procesului de învățământ, fie prin suport fizic, fie prin
asigurarea mijloacelor tehnice de realizare a acestui tip de educație. Învățarea în mediu virtual se bazează pe munca
independentă a elevului care trebuie să rezolve teme singur, să descarce unele materiale pe suport electronic, să
urmărească altele și să formuleze concluzii, opinii, de multe ori fără sprijinul imediat al profesorului. Acest aspect
nu este imposibil de realizat, dar schimbarea se face greu. Învățarea online este orientată în direcția utilizării
mediului virtual în scop informativ, educativ, iar orientarea copiilor în folosirea internetului era în mare măsură
direcționată spre divertisment, calculatorul, tableta, telefonul, având asociată ideea de joacă, petrecere a timpului
liber, discuții libere cu prietenii, pe scurt, o formă de distracție. Prin urmare, devine o adevărată provocare șă
desfășori un act didactic eficient, care să conducă la însușirea unor cunoștințe și formarea unor competențe, mai
ales că există destule puncte slabe și amenințări.

Dacă ar fi să realizăm o analiză SWOT a învățării online, aceasta ar arăta astfel.

Puncte tari

Accesibilitate- în perioadele când învățământul clasic nu a constituit o alternativă viabilă, elevii și profesorii
au putut participa la cursuri online de oriunde, continuând învățarea.

Flexibilitate- deoarece , pe platforme, poți intra la orice oră pentru a revedea activitatea.
Comunicarea se realizează în mai multe forme, vizual, audio, vizual și audio.
Autonomie- elevii devin mai independenți în învățare.
Dezvoltarea competenței digitale atât pentru elevi, cât și pentru profesori prin utilizarea cu încredere și în

mod critic a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru muncă și comunicare.
Elevii vor ști să folosească cu seriozitate și discernământ mediul online.
Școala online oferă posibilitatea explorării unor noi metode de învățare.
Se descoperă materiale de învățare variate și atractive.
Poate constitui un avantaj pentru introvertiți, deoarece se elimină agitația zilnică din clasă, ceea ce oferă

acestor elevi posibilitatea de a lucra în liniște, în ritm propriu.
Posibilitatea de a participa la activități de învățare desfășurate și de alți profesori.
Alegerea modalităţii de învăţare – învăţarea poate fi activă sau pasivă, cu diferite niveluri de realizare, fie

materiale scrise, notiţele proprii, simulări interactive, discuţii cu alţi cursanţi (whatsapp,messenger ș.a), fie mai fie
mai multe componente multimedia - grafică, animații, sunet...

Școala online- o provocare a lumii moderne
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Eliminarea problemelor generate de incapacitatea generată de probleme fizice temporare sau permanente
sau de unele afecțiuni.

Este un formă de schimbare de roluri, de multe ori profesorul învățând de la elevi.
Reducerea unor costuri legate de ținută, transport.

Puncte slabe

Școala în format online este o soluție de criză care satisface doar o parte din definiția consacrată a școlii/
educației.

Conform studiilor, până acum nu s-au înregistrat rezultate pozitive ale utilizării tehnologiei, nici asupra
creierului uman, nici asupra învățării ca act în sine, unii cercetători constatând chiar o schimbare negativă de
comportament la unii copii- creșterea nervozității.

Copiii nu vor reuși să-și dezvolte abilitățile de socializare, dialogul online fiind lipsit de emoție și de
elemente de comunicare nonverbală.

Izolarea în spațiul camerei generează uneori o stare psihică negativă, știut fiind faptul că școala înseamnă
educație, dar și pauze în aer liber și socializare.

În învățământul online se pune accentul pe teorie, pe acumulare de cunoștințe, în defavoarea laturii practico-
aplicative.

Lipsa posibilității unei notării adecvate, lipsa posibilității unei evaluări eficiente.
Spațiul personal al copiilor este invadat și nu toți dispun de condiții confortabile.
Profesorii dintr-o școală nu folosesc toți aceeași platformă care să dea un caracter unitar și o anumită siguranță

și familiaritate elevilor.
Interacțiunea între elev și profesor,mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege ceva, se realizează mai greu.
Se constată un efect negativ asupra unor elevi cu cerințe educaționale speciale care au nevoie de ajutor

suplimentar, de sprijinul profesorului sau al colegilor.

Oportunități

Dezvoltarea unei mai bune colaborări familie-școală și scoală-comunitate locală.
Crearea unor direcții noi pentru învățarea permanentă.
Realizarea unei relații mai strânse între părinți și copii.
Necesitatea unor cursuri de perfecționare cu aplicabilitate în practică.
Implicarea în diverse proiecte pentru atragerea de fonduri.
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Amenințări

Unele cadre didactice resping predarea online din motive diverse (nu dețin competențe TIC, nu au
disponibilitatea de a se adapta, respingând elementele de modernitate pe criterii diferite).

Elevii primesc mai multe sarcini de lucru, chiar și la obiecte la care în învățământul clasic nu au teme.
Există activități de învățare a căror desfășurare în format online nu este eficientă în sensul formării de

competențe.
Pot apărea oricând elemente perturbatoare care distrag atenția.
Unele zone geografice nu au acces la internet.
Lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient de bune,mai

ales în contextul aglomerării rețelelor.
Lipsesc spațiile potrivite pentru învățat online în unele locuințe mici,mai ales unde sunt mai mulți copii în

familie și în special în mediul rural, în familii foarte sărace.
Nu toți elevii pot învăța singuri.
Elevii din clasele mici au nevoie de ajutorul părinților pentru a accesa platformele, dar și la teme.
Lipsește o legislație fermă care să coordoneze clar învățarea online.

Bibliografie
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Autor: Butoi Elena –Adina
Prof. Şcoala Gimnazială Ioan Slavici ,Sibiu

Profesiunea didactică a fost ,este și va rămâne puntea de sprijin pentru un sistem social sănătos.

Cercetările psihopedagogice contemporane au arătat că cea mai eficientă investiţie a unei societăți este cea ȋn
educație ,pentru a reuși să răspundă exigențelor societății. Dacă societatea contemporană este o societate a
cunoașerii și a acțiunii eficiente ,atunci școala este chemată să pregătească viitori profesioniști pentru cunoașre și
acțiune eficientă.

Munca de zi de zi la catedră ilustrează prin puterea sa creatoare lumea ȋn care vom trăi și ne vom putea desfașura
activităţile.

Ȋn acest demers ,cadrul didactic are un rol important. Acesta motivează, ȋi oferă ȋncredere elevului ȋn propria
persoana ,cu alte cuvinte ȋi oferă aripi pentru a se putea ȋnalța cât mai sus .

Ȋnsă,odată cu trecerea timpului ,societatea a evoluat iar generațiile de elevi s-au dezvoltat din ce ȋn ce mai mult,iar
sistemul a fost nevoit să facă faţă noilor provocări. Pilonul principal din această poveste ȋl deţine ȋntr-o mare
măsură cadrul didactic .

Făcând referire la ȋnvăţământul primar ,aici,cadrul didactic este văzut de cele mai multe ori drept un model demn
de urmat pentru elevi.

Dar oare școala online va putea face față noilor generații de elevi?

Cu siguranță la nivel primar ,elevii au nevoie de cadrul didactic aproape de ei , pentru a putea evolua ȋn continuare
.

Activitatea cadrului didactic ȋn mediul online nu reduce promovarea entuzismului a motivaței pentru ȋnvăţare.
Cadrele didactice motivate pentru a realizare progrese cu elevii săi ,ȋnseamnă și elevi motivaţi.

Cadrul didactic trebuie să ȋi atragă pe elevii săi pentru ca procesul de ȋnvăţare să ȋși păstreze continuitatea ,iar
elevii trebuie să-și păstreze aceeași pasiune pentru ȋnvăţare.

Un bun cadru didactic este acela care păstrează o relaţie legată cu părinţii elevilor . Acesta trebuie să știe cum să
ofere ȋncredere, să aibă ȋncredere ȋn sine , să ofere realizări care merită admiraţie ,preţuire, să pună ȋn practică idei
puternice ,atractive , să dispună de abilitatea de a comunica opinii,idei ȋntr-un mod convingător.

Pe de altă parte ,școala online este o necesitate ȋn zilele noastre ,pentru ca elevii să poată continua procesul de
ȋnvăţare sub ȋndrumarea unui personal pregătit ȋn acest domeniu.

Noi generații,noi perspective
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ȋndrumarea unui personal pregătit ȋn acest domeniu.

Şcoala online poate aduce progrese ȋn rândul elevilor ,deoarece unii dintre elevi se pot simţii destinși ,mult mai
liberi ȋn a se exprima , ȋnsă acest mediu aduce cu sine și dezavantaje pentru elevi ,deoarece unii se pot simţi
constrânși, au anumite frici de a răspunde la ȋntrebările adresate , nu mai sunt la fel de siguri pe ei ca atunci când
se află și cadrul didactic lângă aceștia.

Pentru ca elevul să se simtă cât mai bine și ȋn mediul online ,cadrul didactic trebuie să creeze o atmosferă
plăcută,să capteze atenţia elevilor,să faciliteze ȋnţelegerea ,să participe la ȋncurajarea tuturor elevilor la completarea
mesajelor .

O relaţie comunicațională eficientă presupune un repertoriu comportamental ,abilitatea de a alege
comportamentul potrivit ,abilitatea de a se exprima eficient, complexitatea cognitivă,capacitatea de
automonitorizare afectivă. Personalitatea profesorului depinde de efortul persuasiv, capacitățile empatice,modul
de tratare a conţinuturilor școlare,maniera de abordare psiho-afectivă a interlocutorilor de o anumită vârstă
școlară,abilitatea de a motiva interlocutorul.

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că ,,oricărui copil la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu
succes ,ȋntr-o formă intelectuală adecvată stadiului respectiv de dezvoltare,dacă materia este prezentată ,,ȋntr-o
formă mai simplă ,astfel ȋncât copilul să poatăprogresa cu mai multă ușurinţă și mai temeinic spre o deplină
stăpânire a cunoștinţelor᾽'.

Astfel ,școala online poate duce la progresul elevilor, dacă profesorul studiază și se specializează ,familiarizează cu
problemele care vin ȋn ȋntâmpinarea acestuia .

Relaţia dintre elev –profesor trebuie să rămână la fel de unită,pe tot parcursul ȋnvăţării chiar și ȋn mediul online
.Şcoala online prezintă anumite avantaje ȋn rândul elevilor ,precum:se evită bullingul ,o problemă des ȋntâlnită ,
se pune accentul mai mult pe practică decât pe teorie, copiii descoperă programme utile , totul este mult mai
interactiv .

Noile generaţii de elevi apreciază mai mult folosirea unor mijloace noi de ȋnvăţare față de cele tradiționale.

Cu toate aceste ,indiferent de situaţie ,pentru a evolua , a dezvolta gândirea elevilor ,pentru a le formă deprinderea
de a scrie ,de a citi cadrul didactic trebuie să vină ȋn ȋntâmnarea noilor probleme și să gasească noi soluţii ce se pot
adapta clasei de elevi .

Pregătirea psihopedagogică ,formarea unor priceperi ,deprinderi și obișnuințe de muncă pedagogică,tactul și
măiestria pedagogică,reprezintă un ansamblu de cerinţe fără care nu se poate concepe niciun fel de muncă
educativă de calitate.
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Autor:Căulea Elena
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Experiența ultimelor luni de realizare a educației, cauzată de pandemie și datorată noilor mijloace de informare
și comunicare, a condus la ,,trans-mutarea” sistemului de formare de pe făgașul normal la unul artificial, atipic,
contra ,, firii” lui. Acest experiment forțat, național și mondial, va lăsa urme adânci pe ceea ce va trebui sa se
întâmple la nivelul multor componente -organizare, procesualitate, curriculum, management al învățării etc.,
dar și în ce privește implicarea factorilor cu această responsabilitate, plecând de la elevi, studenți, părinți,
profesori, manageri, decidenți, propunători ai politicilor educaționale.

Școala online a apărut neașteptat, ca o mare necesitate și ne-a provocat sa fim deschiși către noile tehnologii la
un alt nivel, mai înalt decât eram pregătiți emoțional, tehnologic, legislativ,economic etc.

Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru între inovație și
convenționalitate. Nu mai trebuie sa fie prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării
online este diferit de configurația tradițională a clasei , nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient.

Avantaje ale învățării online:

-Oferă o alternativă la clasele tradiționale;

-Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina;

-Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrați;

-Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbați de activitatea celorlalți din jur;

-Stimulează creativitatea;

-Se obține un feedback instantaneu.Învățarea este mai activă: putem creste implicarea prin sondaje online sau
prin întrebări de testare în timpul lecțiilor.Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, inclusiv acelor
timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă;

-Există nenumărate resurse care fac învățarea mai atractivă și mai eficientă. De la aplicații și manuale
electronice până la platforme educaționale , nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de clasă. Unii
profesori se orientează spre ,, gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și distribuirea de puncte și
recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă;

-Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței elevilor;

-Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare;

-Conținutul informațiilor este păstrat permanent;

Avantajele și dezavantajele școlii online
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-Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii conectați în rețea online, pot împărtăși informații,
pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic;

-Școala online nu mai înseamnă doar predare-învățare-evaluare.Învațarea autentică nu mai depinde de
curricula,de absențe și de note, ci de motivația intrinsecă, de conectarea cu profesorul sau la grup, de
sentimentul de contribuție și de apreciere, prin implicarea activă a elevului în ceea ce vrea ( nu ceea ce trebuie)
să învețe;

-Profesorul , în școala online, are rol de facilitator al procesului de învățare, fiind un lider care nu doar inspiră
învațare, dar și conectează comunități;

-Nivelul de implicare al familiei/părinților creste simțitor ,ceea ce obligă la acțiuni pe viitor de formare la
părinți a unor competențe specifice,complementare cu cele ale profesorului ( prin redefinirea acelei ,,școli a
părinților “,printr-o partajare realistă a rolurilor).

Dezvantaje ale învățării online:

-Este impersonală,spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față reală între elev și
profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă vine cu interacțiunea
umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască respectul de sine, încrederea
și maturitatea emoțională;

-Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și au crescut
dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a crescut și volumul lor de
muncă;

-Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate sa nu fie de calitate;

-Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online;

-Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice;

-Lipsa motivării elevilor în rezolvatrea temelor:

-Mulți părinți nu sunt de acord cu folosirea mult timp a calculatorului și a internetului;

-Autenticitatea muncii.Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis;

-Este greu de oferit sprijin de către profesor elevilor cu cerințe speciale de învățare;

-Evaluările au trendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică.

Este clar că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația
profesor-elev, pentru că acolo are loc educația.
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Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe,
noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio trehnologie din clasă nu poate înlocui
profesorii talentați și inspirați.

Se impune, mai mult ca oricând o regândire a întregului sistem național de educație, în noul context al
revoluției digitale și al provocărilor din societatea contemporană.Dar educația online nu poate constitui un
scop în sine, pentru lumea românească, ci ea trebuie să fie un mijloc eficient de a completa și de a suplini –în
cazuri speciale-ceea ce educația directă, în săli de clasă, laboratoare, amfiteatre, nu poate realiza.
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Situația în care ne aflăm, datorită apariției acestui virus nou Coronavirus,este una nefavorbilă pentru
omenirea întreagă. Evident este și faptul că a afectat negativ buna desfășurare a lucrurilor. Sistemul sanitar este
grav afectat, viața noastră este serios avariată mult timp de acum înainte,sistemul educațional este grav afectat din
toate punctele de vedere.

Această Pandemie de SARS-CoV-2 ne-a prins nepregătiți, ne-a tulburat echilibrul și își va lăsa amprenta
mult timp de acum înainte.Ce avem de făcut în situația aceasta? Nu ne rămâne decât să încercăm să trăim cu
virusul, nu să fugim de el! Cert este că pentru o bună funcționare a sistemului în care conviețuim este nevoie de o
bună organizare și desfășurare, astfel încât să rezulte o funcționare optimă. Pentru aceasta este nevoie de dezbateri
despre viitorul sistemului educațional într-un moment de mari provocări.În urma analizei situației, s-au
descoperit câteva probleme privind educația în învățământul românesc.

-Inegalitatea de șanse la educație, identificată drept „una dintre provocările fundamentale ale sistemului de
învățământ românesc”.

-Competențele digitale și trecerea la sistemul online de predare – învățare în legătură cu care autorii spun că
dezvăluie „o imagine generală a dificultăților asociate cu trecerea la învățământul desfășurat exclusiv în mediul online”.

-Condițiile sanitare în unitățile școlare din România, reamintind că datele publice oficiale arată că 30% dintre
unitățile școlare din România nu dispun de grupuri sanitare în incinta școlii.

-Supraaglomerarea unităților școlare reprezintă o altă provocare majoră pentru implementarea unor măsuri care
să prevină răspândirea SARS–CoV–2.

Acestea, mai sus enumerate, sunt probleme reale ale învățământului românesc, drept pentru care ministerul
Educației a venit cu propuneri, târziu ce-i drept,precum anularea Evaluării naționale și Examenului de
bacalaureat pentru acest an școlar. O altă propunere redescoperă măsuri care vizau până acum comunitățile
puternic defavorizate și anume asigurarea accesului universal la servicii medicale minimale la nivelul unităților
școlare. Reactivarea și extinderea rețelei de mediatori sanitari cel puțin, într-o primă fază, în comunitățile aflate în
risc de sărăcie. De asemenea, o altă propunere se referă la susținerea cadrelor didactice pentru dobândirea unui
nivel de bază al competențelor tehnice și de tehnologia informației necesare utilizării instrumentelor on-line.

Importanta educației online în perioada pandemică
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O măsură corectă privind restricțiile în educație a fost închiderea școlilor și interzicerea accesului fizic
în clădirile școlilor. Problema reală diagnosticată la nivel de țară este faptul că unele unități școlare îndeplinesc
condițiile igienico- sanitare dar altele nu au condițiile necesare pentru deschiderea noului an școlar respectând
normativa actuală privind măsurile de precauție contra Noului Coronavirus.

Mutarea educației în mediul onlinea avut un impact negativ la început deoarece timp de o lună de zile
(din care două săptămâni au fost oficial „vacanță școlară”, în perioada 6-21 aprilie nefiind programate cursuri),
Ministerul Educației nu a comunicat nicio decizie privind derularea activităților educaționale, în contextul
suspendării acestora în varianta clasică. Singura „intervenție” a Ministerului a fost, în această perioadă, o „Scrisoare
adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar” datată 30 martie, care nu este însă un document de
„politică educațională”.

În urma unei analize a situației, activitățile didactice s-au desfășurat în funcție de bunăvoința profesorilor, ad-
hoc, fiind condiționate de accesul la resurse proprii precum laptop/tabletă/telefon mobil, o conexiune la internet
și de nivelul competențelor digitale deținute de aceștia (nu au existat decizii unitare nici la nivelul școlilor în
absența unei infrastructuri digitale care să poată fi folosite, în aceeași școală unele cadre didactice au derulat
activități educaționale online, altele s-au limitat la transmiterea de mesaje prin intermediul aplicațiilor de
mesagerie).

Așadar, în perioada de dinaintea vacanței de Paști, organizarea ad-hoc a educației la distanță a presupus în cvasi-
totalitate (91% dintre răspunsuri) utilizarea aplicațiilor de transmitere a mesajelor scrise sau a imaginilor (de
exemplu – WhatsApp), convorbiri telefonice directe între cadrele didactice și elevi, diferite site-uri cu conținut
educațional și, abia pe ultimele locuri, platformele care permit organizarea conținutului educațional într-un
format dedicat acestui mod de interacțiuni în procesul educațional (moodle, Google Classroom, etc.) sau
platformele care permit conferințe video cu un număr ridicat de utilizatori ( Zoom).

În urma unei analize, s-a ajuns la concluzia că nivelul competențelor de tehnologia informației ale cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar nu poate fi evaluat, constată raportorii, în condițiile în care doar 4% din
totalul cursurilor de formare organizate de Casele Corpului Didactic în perioada 2013-2018 au vizat dezvoltarea
competențelor digitale/utilizarea TIC în procesul de predare – învățare – evaluare. Potrivit unui studiu realizat la
Iași, principala resursă pe care cadrele didactice au accesat-o a fost propria experiență anterioară în utilizarea
instrumentelor de învățare on-line, invocată de 82% dintre respondenți, și nu o pregătire specifică în acest scop.
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În ceea ce privește condițiile sanitare din unitățile școlare din România, s-a constatat că accesul la apă
curentă, săpun, canalizare, existența serviciilor de salubrizare adecvate, existența unor grupuri sanitare interioare
clădirii, cu evacuare a dejecțiilor cel puțin într-o fosă septică, „ar trebui să devină o normă minimă” care să asigure
igiena zilnică a elevilor și cadrelor didactice ale școlii. În urma unei analize din anul 2019 privind evaluarea
condițiilor igienice și sanitare din unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, „numeroase
unități de învățământ nu respectă prevederile legislației”.

O reală problemă o constituie supraaglomerarea unităților școlare, în România, 10% dintre unitățile
școlare sunt supra-aglomerate, numărul locurilor disponibile fiind insuficient prin raportare la populația teoretică
de vârstă școlară. Școlile din mediul urban sunt mai afectate de această provocare, aproximativ 14% dintre școlile
din mediul urban fiind supraaglomerate. O situație cu totul particulară este evidentă la nivelul municipiului
București, acesta reprezentând zona cea mai extinsă în care există o majoritate absolută a unităților școlare
supraaglomerate.

Acest virus a afectat la nivel mondial buna desfășurare a activităților de tot tipul, în toate domeniile de
dezvoltare.

Țările europene ,în contextul pandemiei de SARS-CoV-2,au optat aproape în unanimitate pentru închidere a
școlilor, în încercarea de a opri răspândirea bolii, continuarea activității având loc în cele mai multe cazuri exclusiv
online.

În principiu, numeroase țări au închis școlile pe termen nedefinit, restul au preconizat închiderea școlilor
fie până la finalul lunii aprilie, fie până în prima parte a lunii mai, fie până la jumătatea lunii mai. Singurele excepții
care au păstrat școlile primare și gimnaziale deschise, însă la o capacitate redusă, sunt Suedia, țară care a avut o altă
strategie de gestionare a pandemiei și Islanda. Există însă o mare probabilitate ca mai multe țări să țină școlile
închise până la finalul anului școlar, iar acest scenariu este, începând cu 27 aprilie, valabil și în cazul României.
Acolo unde cursurile au fost reluate, participarea copiilor la cursuri nu este obligatorie și este limitată la un număr
redus de elevi pe clasă, în regim alternativ.

Așadar, în Uniunea Europeană și în alte state afectate de pandemie, anul școlar a continuat online până la final,
activitățile educaționale fiind adaptate acestui mediu de transmitere a informației și s-a încheiat cu bine.
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Ca urmare a declanșării pandemiei COVID - 19, pentru evitarea răspândirii sau contaminării cu virusul
SARS-COv-2 și pentru asigurarea siguranței tuturor elevilor, profesorilor și părinților, s-a luat măsura continuării
învățării de acasă, în sistemul denumit online și cu ajutorul tehnologiilor moderne de învățare.

Ne punem întrebarea - Ajută tehnologia procesul de învățare? Dacă am introduce tablete și laptopuri pe
fiecare bancă din fiecare clasă de gimnaziu, de exemplu, ar învăța copiii mai mult, mai ușor, mai repede și cu mai
multă plăcere programa? Ar fi ei mai interesați de școală? Ar pricepe mai ușor ce le explică profesorul dacă în loc
să-și ia notițe, de exemplu, ar putea asculta ce spune omul din fața lor și ar primi online suportul de curs? Sau toți
ar sta pe Facebook și pe Snapchat și s-ar alege praful de școală?

Căutând detalii despre felul în care tehnologia ajută sau încurcă procesul de învățate în sălile de clasă, am
găsit o mulțime de studii, mărturii și descrieri ale unor universități din SUA, Canada, Franța, în care deja se
întâmplă lucruri de domeniul fantasticului pentru noi. Acolo, profesorii țin conferințe online de pe un continent
pe altul, caietele cu notițe au devenit istorie de mulți ani, disputele între elevi și profesori se rezolvă pe loc,
consultând internetul, la fel și examenele și temele pentru acasă.Totul se întâmplă, deja, online.

O concluzie intermediară la care am ajuns este că da, tehnologia susține procesul de învățare, dacă este
folosită nu pentru a livra răspunsuri, ci pentru a stimula gândirea logică, pentru a permite accesul facil la resurse
și opinii diferite, nu la soluții gata ambalate.

În mediul online am găsit o teorie , și anume că elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce

le arată tehnologia, ci din felul în care ce le spun profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească, iar

interacțiunea lor cu informațiile îi ajută să se dezvolte.

Am sumarizat câteva moduri în care tehnologia susține procesul de învățare :
– o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații etc;
– lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor (tablete, laptopuri,
smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât la discursul unui profesor;
– tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor;

– tehnologia îl ajută pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp pentru a se conecta
cu elevii;
– tehnologia salvează timp;
– te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite;
– elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze informații.

ȘCOALA ONLINE – între necesitate și progres
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Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului, elevul primește
lecții, materiale de studiu pe care le accesează când dorește. Are un timp limită de postat cerințele profesorilor.

Cred că aici rolul părinților devine mai important. Aceștia își pot verifica mai ușor copiii, pot verifica dacă
au făcut lecțiile și temele.Viitorul nu aparține exclusiv învățământului on-line.Viitorul va fi o simbioză între clasic
și modern, între tehnologie și tabla de la clasă, între conservatorismul profesorilor și maximizarea folosirii
tehnologiei în a ușura accesul elevului la informație. Deși este acum o perioadă cu totul neobișnuită, este și o
provocare pentru toți profesorii în general , dar eu consider că este nevoie de adaptare și de colaborare în primul
rând.
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Profesorul în timpul pandemiei

Anul 2020 a adus omenirii un dușman nou, necunoscut pe nume COVID.
Întreaga societate a fost obligată să facă fată unor noi provocări .Marea provocare pentru noi, profesorii, se
numește școala on-line.
Dacă înainte de luna martie foloseam tehnologia atunci când aveam nevoie , școala on-line ne-a obligat să ne
bazăm mai mult pe aceasta. Unii profesori au avut parte de o ,,digitalizare forțată”, dar toți am înteles că
distanțarea socială înseamnă distanțare fizică , iar procesul de învățare nu poate fi oprit din această cauză.
Am învățat din mers, am încercat să ne adaptăm cât mai repede situației și , folosind mijloacele proprii, am
continuat să predăm .Deciziile impuse peste noapte, greutățile, au obligat școlile să se adapteze noilor forme de
învățământ.
În această perioadă s-au pus bazele școlii viitorului. O pandemie ne-a forțat să modernizăm învățământul.
Dacă medicii au grijă de sănătatea trupului , profesorii îngrijesc și cultivă spiritul. În această perioadă ne-am
confruntat și cu izolarea. Aceasta nu a fost ușoară nici pentru copii , nici pentru adulți. De-a lungul timpului ,
am învățat că starea de bine a elevului depinde de starea de bine a profesorului. Cum am gestionat starea de bine
în timpul școlii on-line? În primul rând , am avut în vedere trei factori importanți : managementul timpului ,
alegerea corectă a instrumentelor de lucru și atitudinea pozitivă.
Managementul timpului presupune programarea fiecărui moment al zilei , a fiecărei etape . Nu am uitat ca sunt
profesoară , dar și mamă , și soție, si cititoare înfocată și melomană.Mi-am făcut timp pentru lecții , pentru fiica
mea, pentru familie, dar și pentru mine, în ordinea priorităților.
Instrumentele de lucru pe care le putem folosi sunt foarte multe. Din luna martie , am participat la webinarii
pentru perfecționare , am început o adevă- rată ,,vânătoare “de :platforme , site-uri, instrumente de lucru , de
predare și evaluare , sincrone și asincrone cu care să lucrăm în perioada pandemică. Instrumente sunt foarte
multe , dar trebuie să le alegem pe cele accesibile si
benefice elevilor noștri , clasei noastre. Pentru predarea sincronă ( demonstrare , diversificare) cele mai potrivite
platforme , din punctul meu de vedere , sunt : Zoom ,Google Classroom , Skype , Facebook Live. Pentru
predarea asincronă (consolidare) se pot folosi : Google Classroom, email , Viber,Facebook . Pentru exersare/
verificare am folosit Wordwall. Acesta este un instrument ca
re te ajută să creezi activități personalizate de tipul: spânzurătoare , lovește cărtița , chestionare , potriviri, jocuri de
cuvinte și altele. Atitudinea pozitivă a cam lipsit la începutul pandemiei.Toți am spus ca e prea greu și nu se poate. Această

perioadă m-a învățat că atunci când nu pot schimba ceva , să încerc să folosesc situația dată în favoarea mea. Gândindu mă să

preiau modelul celor de la Wellington College din Marea Britanie , care au introdus ora de fericire , am încercat să folosesc

resursele și potențialul pentru a depăși obstacolele.

Rolul profesorului este și acela de a-l ajuta pe copil să învețe., de aceea am oferit părinților și copiilor câteva sugestii care să ajute

copilul să învețe eficient folosindu-se de resursele online . Voi enumera cinci dintre acestea:



150

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020

1.Motoarele de căutare permit găsirea materialelor relevante pentru studiu.
Cel mai frecvent folosite sunt: Kiddle ( un motor de cautare sigur , gândit în mod special pentru copii ) , Google
,și Yahoo. Pentru o căutare corectă le-am sugerat să folosească mai multe cuvinte cheie, să aplice regula celor trei
surse și să folosească referințe Wikipedia.
2. Dicționarele online foarte necesare pentru îmbogățirea vocabularului , înțelegerea anumitor noțiuni . Cele mai
eficiente sunt: webdex.ro , dexonline.ro , dex.md , dicționardesinonime.ro ,
3.Podcasturile adică videoclipul/filmulețul ca instrument educațional util , ca re poate inspira și motiva copilul ,
atunci când este inclus în activități de învățare ( Paxi , educatieonline.md,youtube).
4.Cursurile educaționale on-line prezintă o completare variată și vastă a materialului educațional și oferă
aprofundare și conținut specializat pentru tot felul de subiecte. Cele mai cunoscute sunt: digital.edu , edX,
duolingo , Khan Academy , coursera.
5. Programele extrașcolare trebuie să completeze activitatra de învățământ, să contribuie la descoperirea și
dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diferite domenii artistice, de interes. Foarte utile sunt:Instructables ( gătit,
circuite,frumusețe ș.a.) , E-learning for kids (matematică și științe), Jocuri educaționale ( didac tic.ro /jocuri).
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Închiderea școlilor în prima parte a lunii martie a reprezentat o mare provocare pentru profesori, în sensul
gândirii, proiectării și aplicării unui nou sistem de predare.Aflat în fața calculatorului , acesta transmitea elevilor
săi noile cunoștințe într-o manieră cu totul diferită de ceea ce avea loc în sala de clasă: interacțiunea nu mai este
personală, problemele tehnice care apar îngreunează comunicarea, timpul este limitat, încurajările cu rol
motivațional sunt acum publice și nu mai ajung doar la urechea celui destinat să fie motivat etc.

Principala întrebare care se punea era: ,,Ce metode suficient de interesante și atractive în mediul online
se pot aplica pentru ca elevul să fie motivat în achiziția și fixarea eficientă a cunoștințelor ?” Profesorul începea
atunci experimentarea celor două tipuri de metode : sincrone ( pentru lucrul în direct cu elevii ) și asincrone
(pentru lucrul individual al fiecărui elev, în ritm propriu). Îndrumând clasa pregătitoare, am utilizat aplicația Zoom
Meetings pentru întâlnirile în direct , pentru postarea temelor de către elevi - Platforma Classdojo, iar pentru
evaluarea online-teste Quizizz, Academia ABC etc.Demn de menționat este faptul că, folosind instrumentele
sincrone, profesorul poate oferi instant feed-back și se asigură că elevul însuși lucrează, pe când în cazul
instrumentelor asincrone, elevul poate fi sprijinit de persoane apropiate din mediul familial în realizarea sarcinilor
propuse, iar feed-back-ul nu mai reflectă ceea ce știe și poate face elevul. Așadar, în primul caz evaluarea este cât
de cât obiectivă, în cel de-al doilea , ea este subiectivă.

Fiecare dintre aceste categorii de instrumente sprijină elevul în dezvoltarea unor competențe utile pe
viitor : competențe transversale, independență în învățare, gândire critică, deprinderea de a vorbi în fața mai
multor persoane, comunicare în alte limbi etc. Profesorul le poate combina cât mai eficient pentru ca elevii să
beneficieze din plin de pe urma experienței educaționale.

Predarea online nu face parte din învățământul tradițional, în ultimii ani realizându-se cursuri prin Casele
Corpurilor Didactice, asociații profesionale sau chiar proiectul CRED în care pofesorii erau inițiați în tainele
acestui tip de predare. Bazată pe competențe digitale, școala online utilizează toate competențele transversale pe
care profesorii le dețin și le au formate până în acest moment.Obiectivele urmărite sunt aceleași pentru fiecare
activitate didactică, diferă însă cadrul de realizare și metodele utilizate.

Revenind la tema noastră, iată câteva dintre avantajele și limitele predării online:

Avantaje :

-elevii pot studia oricând, în orice moment al zilei (au libertatea de a alege orele cele mai propice pentru studiu
din perspectiva propriei persoane );

-ei nu trebuie să se deplaseze de acasă, ci realizează lecția în confortul propriului cămin(nu se mai pierd bani și
timp cu transportul până la școală și înapoi și nu se mai trezesc devreme );

-resursele oferite sunt oricând valabile, pot fi accesate la orice oră și din orice loc;

-promovează învățarea independentă;

Avantaje/limite ale predării online
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-fiecare elev învață în ritmul propriu; în cazul în care termină mai repede temele, el alocă mai mult timp pentru
interacțiunea cu ceilalți membri ai familiei, activitățile în aer liber și pentru hobby-urile pe care le are;

-materialele distribuite de profesor pentru studiu pot fi văzute de n ori de către elevi până când acestea sunt
înțelese, receptate, posibil a fi aplicate;

-nu există restricții generate de cultură, naționalitate, rasă, locație etc.

Limite :

-prea mult timp în fața calculatorului duce inevitabil la probleme ale vederii și ale coloanei vertebrale;

-e nevoie de multă disciplină și responsabilitate pentru a învăța de unul singur, ceea ce nu se poate spune despre
elevii din primele clase primare (ei nu și-au format deprinderea de a învăța singuri );

-motivația slabă pentru învățare a unor elevi nu duce la rezultatele scontate;

-profesorul nu are control asupra participării elevului la oră, nu are garanția că el este atent la ceea ce se explică
(elevii pot participa la oră doar privind, fără a fi atenți );

-unele teme pot fi rezolvate doar prin interacțiunea cu natura,cu mediul înconjurător;

-apar limite tehnice(nu toți elevii au acces la mijloace electronice și la internet);

-nu asigură interacțiune umană(totul este la distanță);

-temele pot fi rezolvate foarte ușor preluând de la alții, fără efort;

-pune accentul pe informații și mai puțin pe practică/aplicare a celor învățate;

-nu toți elevii pot intra la discuții;

-anumiți copii nu învață pentru că au nevoie constant de feed-back constructiv din partea profesorului, de
prezența lui fizică;

-unii dintre elevi pot rămâne în urmă, dar nu mărturisesc că nu au înțeles;

-este foarte dificil să predai online atunci când este nevoie de mult exercițiu (spre exemplu, învățarea literelor la
clasa I);

Internetul se extinde și se înnoiește în permanență. El poate oferi soluții pentru orice abordare didactică,
dar totul depinde de flexibilitatea și deschiderea profesorului către inovație. În opinia mea, predarea online trebuie
văzută ca o completare la învățământul tradițional. Nici cel mai bun curs online nu poate înlocui interacțiunea
umană stabilită cu grupul de elevi aflat față în față. Aici, în acest grup, micul școlar își face prieteni, învață să fie
răbdător, empatic, își alină dezamăgirile, concurează și este stimulat de competiție.Grupul de lucru este cel în care
el se dezvoltă armonios, sociabil, sănătos.
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Google classroom-
o barcă de salvare pe drumul spre progres educațional

După părerea mea, având în vedere cei doi poli ai opiniilor la nivel național, școala online tinde mai mult
spre cel care indică progres. Este ceva nou și necunoscut? Da, categoric! Este o direcție inedită la cere trebuie să
ne adaptăm din mers într-un timp foarte scurt și fără o pregătire prealabilă în acest semn? Cu siguranță, măcar
pentru moment! Deși chiar dacă la prima vedere pare ceva ușor înfiorător, la a doua analiză, putem descoperi mai
multe avantaje ale acestei noi situații.

Una dintre cele mai mari avantaje al educației online este accesul la toate inovațiile din domeniul de predat.
Spre exemplu în cazul materiilor economice (vorbesc de nivelul ciclului liceal și profesional) ne putem ajuta mult
de videoclipurile găsite pe diferite situri, de interviuri cu oameni de specialitate, de lecții pregătite de alte cadre, și
ca să integrez și partea ludică, am găsit foarte multe jocuri online proiectate pe actul de comerț, spre deliciul
elevilor.

Al doilea avantaj constă în faptul că lecțiile se pot programa cu o săptămână înainte, așa că am avut timp
să caut materiale potrivite, interviuri interesante, videoclipuri care prezintă lecția într-un mod inedit.
Atractivitatea acestor materiale a fost net superioară momentului clasic de “atragerea și menținerea atenției” din
scenariul clasic de la clasă.

Un al treilea avantaj a costat în faptul că după fiecare lecție am putut să am un moment de feed-back în
care am cerut părerea elevilor despre anumite aspecte din lecția asimilată, iar variantele de răspuns erau anonime
pentru a-și putea exprima părerea reală, nestingherit. Aici aș aminti și avantajul scurtelor teste grilă pe care le-am
postat la sfârșitul fiecărei lecții, teste cu 4-5 întrebări care se autocorectau iar elevii găseau punctajul imediat după
bifarea răspunsurilor corecte, iar eu nu am avut nevoie de ore întregi pentru a le corecta.

Am fost foarte impresionată de rapiditatea cu care s-au mobilizat și reorientat formatorii, și au propus
cursuri online prin care au venit în sprijinul cadrelor didactice care doreau să se specializeze în domeniul
platformelor online.

Cu siguranță, pentru mine și clasele îndrumate de mine a fost un salt calitativ să trecem prin această
experiență, dar eu tot rămân cadrul didactic clasic care vreau să păstreze tradiția de a intra la clasă și de avea un
contact față în față cu elevii dornici de educație, pentru că această emoție nu poate înlocui nici un calculator,
indiferent cât de performant ar fii.

Eu, personal aș împleti cele două situații, adică predarea online ar putea veni în sprijinul celei directe de la
clasă, ca o platformă prin care să ofer materiale de studiu și poate testele inițiale, pentru a nu mai consuma atât de
multă hârtie.
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Un nou început

V-ați întrebat vreodată care sunt limitele ființei umane?

Ei bine, în perioada pandemiei am aflat că resursele umane sunt inepuizabile, iar noi, dascălii,
am reușit mai mult decât oricând să ne autodepășim.

După multe frământări, căutări, experimente ne-am regăsit, am devenit mai uniți, mai
înțelegători și mai îndrăzneți. Ne-am dezvoltat abilitățile digitale, am insuflat elevilor dorința de
a continua școala și în afara ei.Am constatat cu toții: profesori, elevi, părinți că educația nu se face
doar la școală; am aflat cât de importantă este această triadă: elev-profesor-părinte.

Am încercat să găsim cea mai bună metodă, cea mai bună platformă, cel mai bun instrument
pentru a ajunge din nou la sufletul elevilor. Știm cu toții că școala nu reprezintă doar comunicarea
unei informații. Știm că fără implicare, fără dorința de a reuși, fără a transmite emoție, informația
aceea nu va trece dincolo de pereții unei clase. Pentru a-l determina pe elev să reușească trebuie
să-i trezim curiozitatea și să ne reinventăm ca dascăli de fiecare dată.

Această perioadă este pentru noi, toți, un nou început, un nou orizont.

Haideți, așadar, să pășim încrezători în propriile forțe și să sperăm că „ totul va fi bine”.


