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STRATEGII SI METODE DE PREDARE

INTEGRATA

Autor: Badașcă Loredana,
prof. înv. primar, Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani, jud.Vrancea

Metodele de predare ale profesorului pot fi convertite de către elevi în metode de învățare,
deoarece metodele de predare induc și învățarea. Conceptul „metodă de învățământ” păstrează și în
prezent semnificația originară, împrumutată din grecescul „methodos”ceea ce înseamnă „drum spre, cale
de urmat”, în vederea atingerii unor scopuri determinate în prealabil.

Această semnificație s-a păstrat în zilele noastre, însă sfera și conținutul noțiunii s-au extins. În
accepție modernă, metodele de învățământ reprezintă modalități de acțiune, instrumente cu ajutorul
cărora elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, își însușesc cunoștințe, își formează
și dezvoltă priceperi și deprinderi intelectuale și practice, aptitudini, atitudini.

Cele mai productive strategii și metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale unei
învățări autentice, eficiente, sunt:

1. Învățarea prin dezbatere – este o metodă care constă în prezentarea unor întrebări teme,
probleme etc., acre sunt supuse spre analiză și soluționare unei clase, grup etc. Stimulând inițiativa și
participarea fiecăruia la obținerea rezultatului, această metodă presupune intervenția educatorului, care
schițează pașii necesari și coordonează părerile și soluțiile participanților, dirĳându-le spre obținere
rezultatului adevărat.

2. Învățarea prin problematizare – este o metodă de tip euristic, folosită în procesul de
învățământ cu scopul de a declanșa activitatea independentă a elevului, gândirea și efortul personal al
acestuia. Problematizarea sporește considerabil eficiența lecțiilor, deoarece antrenează multilateral
elevul (gândire, fantezie creatoare, acțiune etc.):
a) problematizarea este aplicată în predarea oricărui obiect de învățământ, în funcție de scopul

instructiv sau educativ urmărit, de specificul disciplinei respective și de nivelul de dezvoltare psihică și
socială a elevilor;
b) problematizarea se înscrie printre coordonatele esențiale ale modernizării învățământului,

stimulând creativitatea cadrelor didactice și a elevilor.
3. Învățarea prin încercare și eroare - se definește ca fiind încercarea unui șir de soluții

pentru a răspunde la o situație dată, cu părăsirea soluțiilor care se dovedesc greșite și cu deprinderea
soluției care satisface, rezolvând problema.

4. Învățarea senzorio-motorie – conținutul ei îl reprezintă ansamblul coordonărilor senzorio-
motorii, perceperile și deprinderile exprimate în performanțe practice care, achiziționate de către copii,
contribuie la dezvoltarea lor biologică, biopsihică și psihomotorie.

5. Învățarea socială – funcția principală este aceea de mecanism al socializării și integrării
sociale, asigurând prin aceasta interiorizarea de către elev a modurilor și tipurilor de interacțiune
psihosocială și socială de diverse naturi: comportamentală, valorică, normativă, atitudinală, cognitivă etc.
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6. Învățarea prin cercetare – metodă de învățământ care implică participarea directă și activă a
elevului împreună cu profesorul la cercetarea științifică, la descoperirea adevărului, la refacerea
procesului științific de constituire a cunoștințelor:

a) autoritatea didactică este înlocuită prin cooperarea științifică pentru demonstrarea
experimentală a adevărului. Fiind o puternică sursă de motivație, aceasta ameliorează relația profesor-
elev și dezvoltă capacitatea muncii independente, inventivitatea celui ce învață și cercetează pentru
autorealizarea sa, pentru descoperirea și demonstrarea adevărurilor științifice;

b) H. Aebli demonstrează că dezvoltarea gândirii copilului se realizează dacă acesta este antrenat
în investigații și cercetări științifice, deoarece „cercetarea dă naștere unui proces al gândirii, adică duce la
constituirea unei noțiuni, unei operații sau legi noi, depășind, prin structura sa, schemele
anterioare”(H.Aebli, 1973, pag.84).

7. Învățarea prin rezolvare de probleme – problema reprezintă un obstacol sau o dificultate
cognitivă care implică o necunoscută(sau mai multe) și față de care repertoriul de răspunsuri câștigat în
experiența anterioară apare insuficient sau inadecvat. Spațiul problemei este construit de structurile
cognitive ale elevului, o problemă putând fi înțeleasă și soluționată diferit, în funcție de subiect:

a) elevul poate fi implicat într-un proiect sau poate primi o temă de cercetare care să însemne
soluționarea unei probleme reale.

b) profesorul va sprĳini elevii în formularea de probleme și întrebări, va coordona procesul de
rezolvare a acestora individual și în grup. În procesul de învățare, prin rezolvarea de probleme sunt
parcurse următoarele etape: comunicarea, formularea problemei/situației problemă; îndrumarea
elevilor prin cunoașterea datelor, comparații, exemplificări etc.; formularea unor alternative de
soluționare; decizia, selectarea alternativei de rezolvare; rezolvarea problemei prin aplicarea soluției
găsite și verificarea rezultatelor.

8. Învățarea prin descoperire – promovează metodele de învățământ de tip euristic, care
implică un ansamblu de operații privitoare la conceperea și organizarea lecției în care elevul, sprĳinit de
profesor, descoperă cu propriile forțe intelectuale explicația și semnificația unui fenomen sau proces,
legile, cauzele și esența acestora. Prin învățarea prin descoperire se pune accentul pe căile prin care se
ajunge la produs, la metodele de cunoaștere și înregistrare. Jerome Bruner considera că principala cale
de educare a gândirii științifice a elevilor este instruirea bazată pe descoperire, care trebuie să ducă la
învățarea structurală, însă această învățare structurală este implicată mai ales în predarea-învățarea
interdisciplinară. Jerome Bruner (1970, pag.53) arăta: „Există câteva idei care revin adesea în mai toate
ramurile științifice. Dacă cineva și-a însușit bine, în generalitatea lor, aceste idei într-un domeniu, el le
va asimila mai ușor când le va întâlni sub o altă formă, în alte domenii ale științei”.

9. Învățarea pe bază de proiect – William Heard Kilpatrick, în „The Project Method”(1918,
pag.325) a publicat studiul privind acest tip de învățare, care a fost preluat în diferite formule de științele
educației la scară largă. Proiectul este o metodă interactivă de predare-învățare care implică, de regulă,
o microcercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi/copii.
Învățarea bazată pe proiect presupune colectarea de informații, prelucrarea și sintetizarea acestora,
interpretarea și reflecția personală, cooperarea în realizarea sarcinilor.

Etapele învățării pe bază de proiect – D.Campbell(1994, pag.154) identifică următoarele etape:
- stabilirea scopului;
- formularea scopului sub forma unei întrebări;
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- identificarea a cel puțin trei surse de informare care vor fi folosite pentru a răspunde la
întrebare;

- descrierea pașilor care vor fi întreprinși pentru atingerea scopului;
- identificarea a cel puțin cinci concepte majore care vor fi investigate în cadrul proiectului;
- identificarea a cel puțin trei metode care vor fi folosite pentru prezentarea proiectului;
- organizarea și planificarea proiectului în timp;
- stabilirea modului în care va fi evaluat proiectul.
Avantajele învățării bazate pe proiect:

- Oferă oportunități valoroase pentru abordări interdisciplinare ale unor teme sau probleme;
- Facilitează lucrul în grup și învățarea prin cooperare;
- Dezvoltă capacitățile de investigare și de sistematizare a informațiilor;
- Sporesc motivația pentru învățare prin apelul la situații din viață cotidiană și prin implicarea

elevilor/copiilor;
- Facilitează utilizarea metodelor alternative de evaluare (portofoliu, proiect, autoevaluare etc.);
- Permit identificarea și valorificarea unor surse diverse de informare și documentare;
- Stimulează autonomia elevilor/copiilor în învățare și creativitatea acestora;
- Oferă fiecărui copil/elev posibilitatea de a se implica și de a contribui la realizarea activităților și

a produsului final.
Limitele învățării bazate pe proiect:

- Orientarea pronunțată către viitor poate duce la o anumită incapacitate de a gestiona cerințele
imediate;

- Disproporția dintre intențiile mari de la început și posibilitățile de concretizare;
- Costurile derulării unui proiect pot să fie uneori mult prea mari în raport cu beneficiile oferite;
- Centrarea pe activitatea de cercetare poate duce la pierderea din vedere a obiectivului sau la

incapacitatea de prelucrare și sintetizare a unei informații mult prea diverse.
10. Învățarea bazată pe probleme – caracteristicile relevante ale acestui tip de învățare se

referă la:
1. învățarea bazată pe probleme este un sistem de dezvoltare a curricumului și de organizare a

instruirii care dezvoltă simultan atât strategiile de rezolvare a problemelor, cât și bazele cunoașterii
disciplinare;
2. aduce copiii/elevii în situația de a identifica și de a găsi soluții pentru probleme contextualizate,

utilizând achizițiile anterioare ale învățării și capacitățile de analiză și sinteză;
3. orientarea proactivă și creativă, transformând problemele în oportunități și oferind soluții

alternative argumentate.
Etapele proiectării învățării bazată pe probleme au fost identificate și experimentate de S. L. Finkle &

L. L. Thorp(1995, pag.79):
- Să identifice dacă o problemă există sau nu;
- Să definească problema cu exactitate;
- Să identifice informațiile de care este nevoie pentru a înțelege probleme;
- Să identifice resursele de care e nevoie pentru a colecte informația necesară;
- Să genereze posibile soluții la problemă;
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- Să prezinte soluțiile (susținând, eventual, una dintre variante);
În acest context al etapelor, învățarea bazată pe probleme presupune:

- Angajarea: elevii/copiii să se implice în situația problematică, să se angajeze în căutarea unei
soluții, asumându-și un rol activ în contextul real sau simulat al problemei în cauză;

- Investigarea: elevii/copiii colectează idei, fac brainstorming la nivelul echipei de proiect și
colectează informații din surse multiple;

- Elaborarea situațiilor: elevii/copiii discută în echipă alternativele și examinează soluțiile
posibile;

- De briefing-ul și reflecția: elevii/copiii redactează rapoarte, propuneri, sinteze, planuri sau
alte forme de documentare a ceea ce au lucrat pentru a le prezenta diverselor audiențe și pentru
a le include în portofoliul personal.

Bibliografie:

� Achim, Gabriela, Ce putem face din…, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1989
� Bojneag, Maria, Barboni, Elena, Caiet de activitati practice cu joc si distractie”, Editura

Teho-Art, Petrosani, Hunedoara, 2004;
� M.E.C., Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, Editia a II-a

revizuita si adaugita, Editura V&I Integral, Bucuresti, 2005
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Bune practici în aplicarea strategiilor de predare-învățare-

evaluare la limba și literatura română

Autor: Carțiș Florina-Viorica

Prof. Școala Gimnazială nr.1 Săcădat

Procesul de învățământ este constituit din cele trei mari componente: predare-învățare-evaluare.

În general, predarea poate fi înțeleasă în mai multe moduri:

- simpla transmitere a cunoștințelor,priceperilor și deprinderilor,care mai apoi trebuiesc verificate

și evaluate;

- ca un discurs didactic conceput în scopul instruirii și autoinstruirii elevilor;

- ca un sistem specific de acțiuni menite să inducă învățarea,accentul cade pe receptare,înțelegere

și formare de capacități.

Dat fiind specificul disciplinei noastre, suntem de acord cu observațiile lui Constantin Parfene: ,,

Prin predare se înțelege,în general,emiterea de informații despre o anume realitate,proces în care

emițătorul deține un rol activ, iar cel ce îl ascultă,unul pasiv,crezându-l pe cel dintâi.Or, cum s-ar putea

vorbi de predare,în cazul unei partituri musicale,al unui tablou sau,în ceea ce ne interesează aici în mod

deosebit,al nuei poezii care implică universuri imaginare,fictive,menite să sensibilizeze cititorul, să-I

stimuleze imaginația…”

Conceptul de învățare poate fi înțeles ca funcția mintală prin care o persoană obține noi

cunoștințe,abilități,valori,folosindu-și capacitatea de a percepe informații.

Procesul de învățare are loc pe parcursul întregii vieți și este evidențiat de modificările pe care le

produce în comportamentul persoanei.
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Evaluarea școlară reprezintă un moment esențial al lanțului didactic.,,Este procedeul prin care se

delimitează,se obțin și se furnizează informații utile,permițând luarea unor decizii

ulterioare”( Constantin Cucoș, Pedagogie)

Evaluarea reprezintă un feedback asupra eficienței activității didactice desfășurate.Ea îi arată

profesorului cât de efficient își dozează materialul,cât de bine comunică cu elevii,cât de eficiente sunt

metodele și mĳloacele pe care le utilizează. În procesul instructiv-educativ,actul evaluării are un rol

regulator prin faptul că orientează și corectează predarea și învățarea.

Activitatea de predare-învățare încorporează mai multe operații,ordonate logic. Nu există act de

predare-învățare care să nu includă în structura lui o anumită tehnică de realizare a activității respective.

Procedeul didactic se referă la o secvență a metodei, metoda reprezentând acel ansamblu de

procedee ales de profesor pentru o situație de învățare.Metodele funcționează doar integrate în sistemul

strategiilor didactice.

Strategia didactică este expresia unității și interdependenței metodelor

didactice,procedeelor,mĳloacelor de învățământ și a modurilor de organizare a

învățării( frontal,pe grupe sau individual). Aceasta este concepută ca un scenariu didactic complex,

în care sunt implicați actorii predării-învățării, condițiile realizării,obiectivele și metodele vizate.

Strategiile sunt moduri de a evoca răspunsuri într-un mediu de învățare particular, pertinent cu

natura conținutului ce urmează a fi învățat. În strategiile de predare, rolul „elevului” este la fel de

important ca și cel al profesorului Utilizarea strategiilor de predare-învăţare respectă principiul

diferenţierii şi personalizării proiectării şi realizării demersului didactic şi promovarea cooperării în

vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii procesului

educaţional. O relație predare – învățare adecvată implică variația de la o strategie la alta, de la un stil la

altul pentru a creea acele climate și a implementa acele strategii care favorizează învățarea diferitelor

tipuri de obiective
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În practica școlară,metoda se definește drept o cale de urmat în vederea atingerii unor obiective

instructiv-educative stabilite dinainte,printre care cele de transmitere și însușire a noilor

cunoștințe,de formare a priceperilor și deprinderilor.

În cele ce urmează, voi prezenta exemple de bune practici utilizând o serie de metode didactice

moderne în scopul activizării elevilor în cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare.

Metoda predării-învățării reciproce –este o strategie instrucțională de învățare a tehnicilor de

studiere a unui text.Această metodă pune accentul pe dezvoltarea dialogului elev-elev ,specificul îi este

dat de aportul deosebit pe care îl primește fiecare elev al clasei.

� Etapele metodei:-explicarea scopului și descrierea metodei;

- Împărțirea rolurilor elevilor;

- Organizarea pe grupe;

- Lucrul pe text;

- Realizarea învățării reciproce;

- Aprecieri și comentarii.

Pentru exemplificarea acestei metode,am ales poezia ,,O furnică”,de Tudor Arghezi.Elevii sunt

împărțiți în patru echipe și fiecare echipă are în componență 4 elevi.

-Prima echipă este format din rezumatori și este responsabilă cu rezumatul textului.

- Echipa nr.2 ,alcătuită din întrebători,face o listă cu întrebări care vor fi adresate

colectivului.Posibile întrebări ar fi:

� Care sunt faptele atribuite furnicii care pun în evidență un comportament apropiat cel omenesc?

� Ce este real în poezie?

� Care dintre elementele imaginate de poet vi se par cele mai surprinzătoare pentru universul

furnicii?Explicați prin ce v-au impresionat aceste elemente.

-Echipa nr.3 clarifică termenii necunoscuți,explică unele expresii.

� Găsiți sensul din text al cuvintelor: înfiptă, făptură, fărâmă,neștiut.

� Indicați sinonime pentru următoarele cuvinte și expresii: a îmbuca,merinde,a lua drumul îndărăt,în

zadar.

-Echipa nr.4, prezicătorii,dezvoltă predicții,interpretări.
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� Imaginați-vă ce se întâmplă în continuare cu furnica devenită personaj al operei literare.

� Explicați raportul dintre realitate și ficțiune în poezia citată.

În final,după lucrul pe text,fiecare echipă își exercită rolul în fața celorlalte echipe.

� Avantajele metodei: -dezvoltă gândirea cu operațiile ei:

analiza,sinteza,concretizarea,generalizarea;

- Ajută elevii în învățarea metodelor și tehnicilor de lucru cu

textul,tehnici de muncă intelectuală pe care le pot folosi și

independent;

Metoda ,,Schimbă perechea” este o metodă de lucru pe două grupe egale ca număr de

participanți.Elevii din fiecare grupă se așează față în față cu perechile atribuite,rezultând două cercuri

concentrice.Profesorul pune o întrebare sau dă o sarcină de lucru în perechi.Elevii lucrează doi câte doi

timp de câteva minute,fiecare pereche discută și apoi comunică ideile.Cercul din exterior se rotește în

sensul acelor de ceasornic,realizându-se astfel schimbarea partenerilor în pereche.

În studierea poeziei Cuvânt, de Tudor Arghezi,sarcinile de lucru ar putea fi următoarele:

� Identificați mĳloacele artistice prin care poetul dă viață operei sale.

� Care ar putea fi tema poeziei?

� Identificați și explicați metaforele referitoare la creația artistică.

� Comentați asocierea instrumentelor muzicale cu micile viețuitoare.

� Rescrie din text sintagmele care sugerează ideea de prospețime și inocență.

Metoda cubului este folosită când se doreşte explorarea unui subiect, a unei

situaţii din mai multe perspective oferind elevilor posibilitatea dezvoltării competenţelor

complexe şi integratoare.

Etape:

- se realizează un cub care are feţele numerotate de la 1 la 6;

- se anunţă subiectul pus în studiu;

- se împarte clasa în 6 grupe care examinează tema din perspectiva cerinţei de pe

una din feţele cubului;

O sugestie de abordare într-o lecție de limba română,având ca subiect ,,Timpurile verbale”:

1.Descrie- Precizează modurile și timpurile verbelor din textul dat.
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2.Compară- Compară timpurile verbale din primul paragraf al textului cu cele din al doilea paragraf.Ce

observi?

3.Asociază- Care este rolul utilizării acestor timpuri verbale?

4.Analizează- Analizează verbele din text,arătând diateza,conjugarea,numărul,persoana.

5. Aplică- Scrie ultimele 5 verbe din text la modul conjunctiv,timpul prezent.Ce alte modificări sunt

necesare?

6. Argumentează pro sau contra- Exprimă-ți punctul de vedere în legătură cu opțiunea autorului pentru

timpurile verbale utilizate în text.

Cvintetul constă în alcătuirea unei poezii de cinci versuri care să oglindească rodul reflecției

elevilor asupra unei noțiuni însușite. Metoda poate fi folosită în fixarea noțiunilor de teorie

literară,genuri și specii literare.

Aplicație

Pastelul

descriptiv,sugestiv

transfigurează,notează,emoționează

un tablou care liniștește

picturalitate

Eseul de cinci minute este o metodă evaluativă utilizată în faza de reflecție,prin care elevii sunt

solicitați să noteze într-un minieseu un aspect aflat în acea secvență,respectiv o nedumerire sau o

întrebare legată de acest concept. Metodologia propriu-zisă este simplă: după predarea noului conținut

de învățare,profesorul își solicit elevii să răspundă într-un eseu de cinci minute la o întrebare legată de

noțiunile însușite sau să analizeze un concept ținând cont de propriile opinii critice.

Aplicație:

-Care credeți că este trăirea dominantă emanată de pastel?

-Cum justificați reacția finală a lui Nae Cațavencu în fața Zoei?
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CONCLUZII

Pedagogia contemporană evidențiază din ce în ce mai mult rolul tehnicilor moderne de instruire

centrate pe elev,acesta fiind privit ca protagonist activ al procesului de predare-învățare în relație cu

finalitățile actului educațional.

În vederea optimizării procesului de predare-învățare-evaluare,noi,profesorii va trebui să căutăm

în permanență cele mai eficiente metode,strategii, pentru a activiza și a mobiliza elevii, pentru a forma

competențe care le vor aduce acestora rezultate bune și foarte bune la diferite evaluări.

Prin urmare, este important să dezvoltăm capacitatea de a studia continuu, să valorificăm la

mazimum potențialul fiecărui elev,dându-i ocazia de a se afirma,de a-și etala cunoștințele,priceperile,de

a folosi roadele cunoașterii transformând exteriorul în facilități interioare,formând caracterul și

personalitatea.

Constantin Noica afirma: ,,Visez la o școală în care să nu se predea,la drept vorbind, nimic.Să

trăiești liniștit și cuviincios, într-o margine de cetate, iar oamenii tineri,câțiva dintre oamenii tineri ai

lumii,să vină acolo pentru a se elibera de tirania profesoratului.Căci totul și toți le dau lecții.Totul

trebuie învățat din afară și pe dinafară,iar singurul lucru care le e îngăduit din când în când e să pună

întrebări.Dar nu vedeți că au și ei ceva de spus? De mărturisit ceva? Și nu vedeți că noi nu avem

întotdeauna ce să le spunem? Suntem doar mĳlocitori între ei și ei înșiși…Dar nici asta nu trebuie să le

fie spus.”
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PAXI (S)TEAMRETURNS – Once STEAM, always STEAM!

- proiect educațional, desfășurat pe platforma eTwinning

Prof. înv. primar CORNEAMIHAELA

Școala Gimnazială nr. 30, Brașov

Prin textul acestui articol vreau să vă aduc în atenție platforma eTwinning. Aceasta a devenit

parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport. Aceasta oferă

personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari, etc.) ce activează în şcolile din ţările europene

participante o modalitate de comunicare, colaborare, demarare proiecte, oportunități de dezvoltare

profesională și schimb de informaţii.

Proiectul amintit în titlul articolului este cel pe care îl desfășurăm anul acesta la clasă. Prin

intermediul lui ne propunem să oferim elevilor posibilitatea de a-și instrui abilitățile de bază care le

facilitează adaptarea în secolul XXI, adoptând educația în maniereă STEAM care abordează cele cinci

discipline interdisciplinare și aplicate. Vrem să folosim predarea cu ajutorul unor experimente științifice

simple, interdisciplinare, bazate pe aplicații din lumea reală, în care să introducem tehnologie, artă și

inginerie pentru a ajuta elevii să facă legături între concepte specifice STEAM și să le permită să

înțeleagă și să aprofundeze cunoștințe (prin experimentare și joc). Toate acestea își propun să dezvolte o

mentalitate sănătoasă și inovatoare, să antreneze și să inspire elevii noștri de astăzi - inventatorii de

mâine.

Acest proiect se desfășoară pe parcursul unui an școlar, din luna spetembrie până în luna iunie.

În prima lună, profesorii au prezentat elevilor proiectul nostru eTwinning.

Apoi, de comun acord, am ales modalitatea de lucru.

În această perioadă, dar nu numai, am învățat să folosim aplicații de

prezentare a experimentelor realizate, cum ar fi:
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prezentări PPT, Quick, Stopmotion, Genial.ly, etc.

Am exersat limba engleză, deoarece este limba folosită în comunicarea cu colegii din alte țări sau

în unele aplicații folosite la clasă.

Am pregătit o expoziție despre proiectul nostru eTwinning, în școala nostră, lângă clasa noastră.

În fiecare săptămână, elevii au realizat experimente/ observații/ proiecte.

Am început din octombrie și vom desfășura activități practice până în

mai. Temele alese au fost din mai multe domenii, ca de exemplu: chimie

pentru copii, astronomie, biologie, inginerie, fizică, informatică, educație

pentru mediu, etc.

De exemplu: au putut observa care sunt etapele prin care trece o

plantă și care sunt factorii de care are nevoie o planta (de la

sămânță până la maturitate), au desenat mascota proiectului/ cele observate, au

construit barometre, au studiat zăpada/ organisme unicelulare/ animale în mediul

lor de viață, au construit căsuțe pentru păsări din materiale reciclabile și le-au

urmărit când veneau să mănânce, au desfășurat activități de programare și codare...

La fiecare activitate organizată, au făcut poze sau au făcut filme cu scopul a

explica experimentele desfășurate. Astfel, elevii au împărtășit experiențele legate de

unele experimente folosind noile tehnologii și au legat prietenii cu colegi din alte

țări! Avem parteneri din Polonia, Albania, Armenia, Lituania, Ucraina, Taiwan și

alte școli din România.

Experimentele au transformat orele noastre astfel încât ele au devenit mai interesante, iar orele

când avem programate activități STEAM sunt cele mai așteptate.

Am desfășurat și alte proiecte asemănătoare și cunoaștem rezultatele unui asemenea demers, de

aceea am fost motivați să alegem acest proiect pe platforma eTwinning.

Noi am beneficiat de acest spațiu virtual și chiar am simțit că facem parte din cea mai mare

comunitate educaţională din Europa. Vă invităm și pe dumneavoastră să vă alăturați!
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Organizarea activităților de învățare în învățământul

simultan

Kovács Károly

Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești, județul Mureș

Învăţământul cu predare simultană este specific zonelor în care numărul de elevi este foarte mic.

Din această cauză, elevii învaţă în câte două clase simultane (I-III, II-IV, V-VII și VI-VIII) sau chiar toţi

elevii claselor I – IV într-o singură clasă.

Chiar dacă pare un lucru simplu, în realitate predarea la clasele simultane prezintă multe

dificultăţi, care pot contribui la obţinerea unor performanţe slabe, la eşecul şcolar al elevilor în cazul în

care aceste dificultăţi nu vor fi depăşite.

Capacitatea şi priceperea învăţătorului și a profesorului de a îmbina cu măiestrie activitatea

independentă cu cea directă constituie elementul hotărâtor în obţinerea performanţelor la astfel de clase.

Prin activitate independentă înţelegem mĳlocul instructiv – educativ,care constă în activitatea de

îmbogăţire a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, fără a apela la ajutorul altor persoane şi ducând,

sub îndrumarea învăţătorului, la formarea spiritului de independenţă.

Deprinderile de muncă independentă se formează în clasă la lecţii, în activităţile de laborator, în

ateliere, cercuri de elevi, potrivit îndrumărilor date de învăţător, consolidându-se prin efectuarea în

mod independent a acţiunilor ce vrem să le transformăm în deprinderi. Atractivitatea conţinutului

exerciţiilor de activitate independentă, capabile să capteze atenţia elevilor, să le stimuleze creativitatea

reuşind astfel să-i determine să rezolve sarcinile primite fără să li se abată atenţia la celelalte activităţi din

clasă, constituie tocmai secretul succesului activităţii la clasele cu predare simultană.
Lecţiile desfăşurate în condiţiile predării simultane trebuie să ţină seama de anumite

cerinţe:

• Elevii clasei mai mici, pe lângă că au o capacitate de concentrare a atenţiei mai redusă, nici nu

stăpânesc suficient tehnicile de învăţare şi de raţionalizare a timpului. Deci, lecţia va începe prin

activitatea directă la clasa mai mică. În timp ce aceştia lucrează independent, atenţia învăţătorului și a

profesorului va fi îndreptată şi asupra lor, paralel cu activitatea desfăşurată cu a doua clasă.

• Conţinutul activităţii independente trebuie să aibă un scop clar precizat şi astfel ales încât să ocupe tot

timpul afectat acestei activităţi. Aici se va folosi din plin tratarea diferenţiată şi individualizată. Elevii vor

fi astfel grupaţi în bănci pentru o bună supraveghere şi îndrumare, fără să se influenţeze reciproc.

• În proiectarea lecţiilor la clase simultane trebuie să se ţină seama de faptul că acestea trebuie să

cuprindă toate etapele tipului de lecţie respectiv. De multe ori, din cauza lipsei de timp se sare peste

anumite momente, cum ar fi verificarea cunoştinţelor sau verificarea temei pentru acasă, alteori se

respectă acestea dar se omite fixarea. În acest caz nu se vor obţine rezultatele dorite. Fiecare lecţie
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trebuie bine gândită şi organizată.

• Nepregătirea din timp a lecţiilor va pune cadrul didactic în postura de a nu putea antrena elevii într-o

activitate independentă eficientă şi deci a-i pune pe elevi să rezolve orice fel de sarcină doar pentru a

putea păstra liniştea şi a putea desfăşura activitatea directă cu cealaltă clasă (exemplu: transcriere,

copiere). Copierea temelor din manuale sunt activităţi independente care se deosebesc între ele doar

prin schimbarea textului pe care îl vor scrie, oferind elevilor o capacitate mică de muncă independentă,

conduce la monotonie, fapt ce constituie o piedică serioasă în formarea deprinderilor şi priceperilor.

• Oferind de fiecare dată ceva nou, atractiv, care să solicite procedee noi de rezolvare şi de exersare a

cunoştinţelor, vor stimula elevii să participe activ şi conştient la rezolvarea sarcinilor, asigurând astfel

formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor de muncă independentă, deprinderi ce vor sta la

baza învăţării şi implicit vor contribui la scăderea numărului de elevi neatenţi la ore sau care pur şi

simplu îşi irosesc timpul.

• În timpul activităţii independente trebuie să depunem eforturi deosebite pentru ca elevii să rămână

concentraţi cât mai mult asupra celor ce au de lucrat. În acest scop, dacă ne permite sala de clasă şi

mobilierul, putem să încercăm diferite scheme de aranjare a băncilor, astfel încât desfăşurarea activităţii

directe să deranjeze cât mai puţin pe elevii care lucrează independent. O altă modalitate o constituie şi

educarea elevilor de a respecta reciproc şi atunci când învaţă, vorbind cu ton scăzut, calm, lucrând în

linişte.

• Unul dintre cei mai mari „duşmani” ai activităţii simultane este timpul. De aceea învăţătorul și

profesorul trebuie să fie cel mai vigilent şi exigent paznic al acestuia. Fiecare minut trebuie folosit cu

maximă eficienţă, mai ales în folosul elevului.. Activitatea diferenţiată şi individualizată urmăreşte

tocmai valorificarea la maxim a timpului elevilor dar şi eliminarea deficienţelor, a decalajului de

cunoştinţe dintre elevi, în scopul apropierii nivelului de cunoştinţe, a prevenirii şi eliminării eşecului

şcolar.

• Un alt neajuns al predării simultane, este acela că elevii, sunt avantajaţi sub raportul formării

deprinderilor de activitate independentă, deoarece solicitările fiind progresiv mărite determină un grad

mai mare de concentrare a atenţiei şi voinţei, în detrimentul exprimării orale. Învăţătorul și profesorul

trebuie să fructifice toate ocaziile pentru a suplini acest lucru.

• Activitatea în condiţii simultane nu constituie un impediment pentru folosirea metodelor şi

procedeelor activ – participative sau a metodelor interactive de grup. Din contră, acestea trebuie

utilizate ca şi în cazul celorlalte clase, adaptându-le la specificul activităţi simultane. Mai ales activităţile

în grup vor rupe monotonia activităţilor independente şi vor contribui la rezolvarea problemelor de

relaţionare, de comunicare, de responsabilizare, de învăţare reciprocă. Astfel copilul e participant activ

pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar lucrând în grup şi

reuşind să rezolve sarcinile va simţi satisfacţie, va fi stimulat să participe activ şi pe viitor, se va simţi

responsabil şi mulţumit în finalul lecţiei.
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Fiind profesor de geografie, în cele ce urmează voi face câteva referiri în ceea ce privește

predarea geografiei în învățământul simultan.

Geografia oferă posibilități de înțelegere a noțiunilor noi cu sprĳinul unor cerințe pe care elevii

le rezolvă individual. De exemplu, se poate cere elevilor să raspundă la întrebări în legătură cu un deal,o

pădure, o apă pe care le-au văzut într-o excursie. Aceste răspunsuri elaborate de elevi urmăresc

sistematizarea, în mintea acestora , a cunoștințelor însușite.

În anumite situații, la geografie și cunoașterea mediului, în special, elevii citesc lecția nouă din

manual în mod independent. Procedeul nu este greșit dacă tema nu conține prea multe lucruri

necunoscute elevilor, de aceea trebuie folosit cu multă grijă.

Încercarea de a da elevilor să descifreze un text cu conținut științific încarcat de noțiuni noi, care

nu pot fi înțelese cu ajutorul informației dobândite până la momentul respectiv, duce la supraîncărcare,

la formarea unor atitudini negative față de activitatea independentă.
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MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI

PRIN PROCESUL DE FORMARE CONTINUĂA

PERSONALULUI DIDACTIC

Prof. Bădescu Oana-Marilena
Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Pitești

Schimbările profunde pe care le trăim la nivel social, economic, politic, cultural, tehnologic
influenţează şi sistemul de învăţământ. Pentru a face faţă noilor exigenţe, cadrele atrase în cariera
didactică trebuie să aibă aptitudinile necesare, să fie bine pregătite şi motivate pentru această profesie.
Este foarte importantă formarea iniţială a cadrelor didactice, dar la fel de importantă s-a dovedit a fi şi
perfecţionarea profesională continuă a acestora. Pentru a realiza o educaţie de calitate, în condiţiile
actuale, este imperios necesară utilizarea a noi metode de lucru cu copiii (metode activ-participative,
studii de caz, proiecte, portofolii, lucrul în echipă, parteneriate) menite să valorifice potenţialul
individual şi să fie centrate pe nevoile fiecărui copil. Pentru ca profesorii să poată dezvolta la elevi noi
competenţe de comunicare, creativitatea, curiozitatea intelectuală, gândirea critică, capacităţi de
colaborare, trebuie ca, în primul rând, sistemul de formare continuă a cadrelor didactice să capete o
nouă orientare. Astfel, metodele tradiţionale, prin care copiii doar asimilau cunoştinţe, sunt înlocuite de
metodele active care înlătură comunicarea stereotipă şi promovează manifestările libere ale copiilor.

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului
acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. În
asigurarea calităţii trebuie avute în vedere planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale
învăţării, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor şi evaluarea externă a rezultatelor.
Calitatea educaţiei este asigurată de către toti cei implicați în proces – cadre didactice, elevi, părinţi,
conducerea şcolii, inspectorate şcolare judeţene și Agenţia Română pentru Asiguarea Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), care are rolul de evaluare externă a calităţii educaţiei.

Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social proiectată,
realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare
continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referinţă (funcţional-structural-
operaţional).

La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor
pedagogice şi sociale de convertire a finalităţilor educației în obiective angajate în cadrul procesului de
învăţămînt, în mediul şcolar şi extraşcolar. La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic
vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor
pedagogice (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de
proces. La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor
pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de
învăţămînt, în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt,
mediu şi lung.
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Conceptul de formare continuă este definit, în studiile europene de specialitate, ca fiind „un
ansamblu de activităţi şi de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea cunoştinţelor
proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor profesionale.” (EURYDICE.
Reţeaua de Informare despre Educaţie în Comunitatea Europeană, 1997, pp. 8-9).

În documentele europene se afirmă cu convingere că, într-o lume tot mai complexă şi exigentă,
un element-cheie al promovării unei educaţii de înaltă calitate este formarea cadrelor didactice. Pentru a
face faţă realităţilor pe care le trăim, trebuie să existe un proces de îmbunătăţire a formării lor iniţiale,
dar şi a formării continue şi dezvoltării profesionale. În legislaţia românească, se precizează că „formarea
continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de
noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional,
precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările
din structurile/procesele de educaţie.” (Metodologia formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, anexă la O.M. Nr. 5720/20. 10. 2009, p. 1)

Nivelul de competenţă urmărit prin programele de formare continuă poate fi evaluat ţinând
cont de:
1) capacitatea profesorului de a mobiliza, a combina şi a utiliza în manieră autonomă capacităţile de
cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi profesionale în funcţie de specificul problemei;
2) capacitatea profesorului de a face faţă schimbării şi neprevăzutului.

Ţinând cont de realitățile cu care ne confruntăm, se impune intervenţia printr-un plan bine
gândit care să preîntâmpine tendinţa de participare tot mai redusă a personalului didactic la cursuri de
perfecţionare. Programul va avea în vedere centrarea întregului proces de formare continuă şi
dezvoltare profesională pe nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Reuşita unui program de îmbunătăţire a calităţii educaţiei prin procesul de formare continuă a
cadrelor didactice depinde, în mare parte, de convingerea pe care o are fiecare participant că programele
sunt utile, valide şi că îl pot ajuta în realizarea obiectivelor profesionale şi personale.

Orice cadru didactic trebuie să fie deschis schimbărilor, nevoilor actualei vieţi sociale, nevoilor
noilor generaţii, dar şi viitoarelor generaţii. Profesorul de calitate nu reprezintă doar un obiect al
formării, ci este element activ ale formării dispus să realizeze un parteneriat cu formatorii. Formarea şi
dezvoltarea profesională a corpului didactic se organizează concentric, începând cu studiul individual,
continuând cu forme organizate instituţional la nivel de comisii metodice, cercuri pedagogice,
perfecţionări periodice, masterate, cursuri postuniversitare şi cu sistemul definitivării în învăţământ şi al
gradelor didactice.
Toate activităţile de formare continuă trebuie să fie valorificate la nivelul organizaţiei şcolare, căci
obiectivul principal al formării continue a cadrelor didacice îl reprezintă tocmai aplicarea în activitatea
de la clasă a competenţelor dobândite în urma participării la curs.
Formarea continuă şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice îl ajută substanţial pe manager în
evaluarea performanţelor angajaţilor. Încurajarea parcurgerii unor astfel de programe şi chiar iniţierea
de către manager a unor seminarii, simpozioane, parteneriate cu diverse instituţii constituie modalităţi
de atingere a obiectivelor asumate, de credibilizare a organizaţiei şcolare pe piaţa educaţională.

Obiectivele activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice pot fi definite la nivel general şi
specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un anumit consens în
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cadrul sistemelor de învăţămînt din ţările dezvoltate. Taxonomia rezultată include trei obiective
generale:
1) dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic prin actualizarea competenţelor de bază,
însuşirea de noi competenţe, aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţii, iniţierea
în utilizarea unor noi strategii, metode, mĳloace de predare-învăţare-evaluare;
2) ameliorarea sistemului de formare continuă, ofertă de cursuri, practici pedagogice prin favorizarea
interdisciplinarităţii pe fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea cercetării pedagogice/
inovaţiei la nivel individual şi în grup, aplicarea paradigmelor educaţionale la nivelul şcolii şi al clasei,
dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor umane;
3) cunoaşterea mediului pedagogic şi social prin favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi sociali,
raportarea sistemului de învăţămînt la problematica socio-economică, adaptarea la schimbările socio-
culturale specifice societăţii postindustriale/ informatizate, studierea factorilor psihosociali care
influenţează comportamentele elevilor.

Corpul profesoral trebuie să conştientizeze că formarea continuă reprezintă un drept, dar şi o
obligaţie. Ea se realizează în concordanţă cu evoluţiile din domeniul educaţiei şi cu interesele şi nevoile
personale de dezvoltare ale beneficiarilor. Calitate în educaţie înseamnă şi cadre didactice cu înalt nivel
de profesionalism, bine pregătite pentru a putea face faţă provocărilor unei societăţi bazate pe
cunoaştere, pornind de la pregătirea iniţială şi sprĳinul suplimentar oferit la început de carieră didactică
până la dezvoltarea profesională continuă la locul de muncă.

Bibliografie:
1. Iosifescu, Şerban, Calitatea educaţiei, Suportul de curs, Bucureşti, 2007;
2. Iosifescu, Șerban(coord.)- Management educațional pentru instituțile de învăţământ, Tipogrup Press,
București, 2001
3. EURYDICE. Reţeaua de Informare despre Educaţie în Comunitatea Europeană, 1997;
4. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, anexă la O.M.
Nr. 5720/20. 10. 2009.
5. Molan,V.- Management școlar, CREDIS, București, 2004.
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TRANSDISCIPLINARITATEA O ABORDARENOUĂA

ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE

Profesor inginer Sava G. Cecilia,

Colegiul Tehnic “Gheorghe Balş”, Adjud

Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuşi faptul că viaţa nu este împărţită pe

discipline (J. Moffett).

Învăţarea nu are loc numai în şcoli; cea mai mare parte a învăţării în societăţile contemporane pare a se
petrece, de fapt, în afara şcolii.
Familiile, comunitatea, "grupurile de egali" şi, mai ales, mass media constituie într-o măsură tot mai
semnificativă medii de învăţare.
Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învăţare, proiectarea integrată şi organizarea
învăţării se centrează pe învăţarea prin cercetare, pe baza viziunii constructiviste şi globale asupra lumii
înconjurătoare.
Pentru a folosi o metaforă a unui autor cunoscut în domeniu, vom spune că "disciplinaritatea,

pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeţi ale unuia şi

aceluiaşi arc: al cunoaşterii". (B. Nicolescu, 1997)

Transdisciplinaritatea - presupune abordarea unor teme, adeseori de mare complexitate, folosind
instrumente şi reguli de investigaţii proprii anumitor ştiinţe, folosind concepte ale acestor ştiinţe, dar în
alte contexte. Elevii manifestă interes pentru problemele concrete cu care se confruntă în viaţa de zi cu
zi şi caută pentru multe dintre aceste explicaţii şi soluţii practice. Pentru a veni în întâmpinarea
intereselor lor, învăţământul va trebui să se aplece mai mult asupra cotidianului, căci ceea ce îi
interesează pe copii ţine prea puţin de domeniul teoriei ştiinţifice. Şcoala trebuie să-i pregătească pentru
viaţă în lumea reală.
Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii, este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante
ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră. Abordarea
transdisciplinară:

� oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor;
� este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învăţare;
� este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experienţe anterioare;
� necesită utilizarea oricărui stil activ de predare;
� prezintă un înalt grad de complexitate, atât în ce priveşte conţinutul, cât şi metodologia de

abordare;
� este mult mai ieftină decât predarea-învăţarea bazată pe manuale şcolare; o este permanent

rafinată, actualizată, ca urmare a feed-back-ului utilizatorului de educaţie.
Competenţele transdisciplinare nu pot fi clasificate în funcţie de conţinuturile unei discipline. Ele
sunt clasificate astfel:

� competenţe generale-metodologice: observarea, experimentarea, reprezentarea grafică,
interpretarea datelor sau a unui text;
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� competenţe metacognitive - estimare a gradului de dificultate a sarcinii de lucru, planificarea
strategică, evaluarea rezultatelor, monitorizarea comportamentală, tehnici personale de învăţare;
atitudine pozitivă, motivantă - realism, interes pentru învăţare, toleranţă pentru informaţii
contradictorii, atitudine pozitivă faţă de performanţele personale;

� abilităţi pragmatice - iniţiativa personală, capacitate de concentrare, orientarea acţiunilor spre
rezolvarea sarcinii, deprinderi de muncă.

Ce va şti să facă elevul în urma învăţării transdisciplinare?

� să interpreteze, să analizeze, să formuleze, să exprime opinii personale;
� să utilizeze informaţia în scopul rezolvării unei probleme date;
� să identifice şi soluţioneze probleme.

Metodele active de predare în abordarea transdisciplinară transformă elevul din obiect în subiect al
învăţării, îl fac pe elev coparticipant la propria sa educaţie şi asigură elevului posibilitatea de a se
manifesta ca individ, dar şi ca membru în echipă.
(Petrescu, Paloma s.a.- "Transdisciplinaritatea- o nouă abordare a situaţiilor de învăţare", EDP, R.A. Bucureşti,

2007)

Lecturi… dulci - acrioare ! Zi de activitate transdisciplinara – exemplu de bune practici

Lectura îmbogăţeşte viaţa, facilitând educaţia şi autodezvoltarea individului. Locul unde lectura e
accesibilă tuturor e biblioteca. Lectura este un drum prin text, un drum accidental, fiecare cititor
parcurgând propriul său drum.
Abordând teme transdisciplinare elevii colaborează în grup, învaţă să se ajute între ei, să se bucure de
succesele colegilor, înţeleg şi îşi asumă roluri în funcţie de context şi de competenţele personale, se
formează şi se dezvoltă deprinderi practice elementare şi de muncă organizată. De asemenea, ei învaţă să
comunice cu claritate, într-o varietate de forme (verbal, artistic, non-verbal), exprimă idei, sentimente,
credinţe cu ajutorul mĳloacelor estetice.
Dintre demersurile transdisciplinare pe care le-am realizat cu elevii mă voi opri asupra celor care
consider că au avut cel mai important impact asupra elevilor mei. Anul acesta am lansat provocarea
tricourilor inscripționate cu citate și informații tip reclamă pentru un preparat de cofetarie – patisserie

Grup tinta: clasa a IX-a D si clasa a XI-a E, profil

industrie alimentara

Nivelul clasei: clase de nivel mediu, omogene

Conținutul generic: Educație pentru lectura

Subiectul tematic: Iubirea

Resurse de timp: 2 săptămâni

Continutul educational

Este un proiect prin ale cărui activităţi am urmărit
stimularea interesului faţă de carte, lectură, căci “nu este

alta mai frumoasă şi mai de folos zăbavă decât cititul

cărţilor”(Miron Costin)
Vorbim astăzi şi de o criză a lecturii. Ei, “tinerii înfăşuraţi în pixeli”, cum îi numea M. Cărtărescu, nu
mai citesc. Dar noi mai citim? Dacă nu cultivăm dragostea de carte a viitorilor adulţi, literatura e
ameninţată de pericole (“de baobabi”), precum planeta micului prinţ.
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Drumul spre lectura nu trebuie sa fie un drum al imperativelor. Cuvantul a fost creat de om pentru om.
Psihologii afirma ca 80% din inteligenta umana se realizeaza la varste mici. De aceea grĳa pentru o
exprimare corecta, clara este importanta si poate fi obtinuta prin lectura suplimentara

Conținutul generic: Educaţie pentru lectură/Subiectul tematic: Iubirea

Am ales această temă deoarece mi s-a părut potivită momentului, vârstei, şi nu ridică greutăţi elevilor,
ci dimpotrivă este plăcută şi bine receptată de elevi.
Activităţile au fost utile pentru că i-a învăţat pe elevi să gândească critic. Prin parcurgerea etapelor
proiectului elevii au avut posibilitatea să constientizeze, să completeze, să sistematizeze diferite moduri
de receptare, exprimare, comunicare. Metodele de lucru alese i-a determinat pe elevi să coopereze, să
găsească cele mai bune soluţii pentru rezolvarea unor probleme.
Desigur, totul a trebuit să pară un joc, destindere şi relaxare.

Motivaţia

Proiectul cu activitatile sale a fost valoros prin faptul că a facilitat înţelegerea lecturii ca o călătorie prin
text şi înţelegerea faptului că fiecare cititor percepe lumea textului în felul său.

Scop

� conştientizarea importanţei lecturii în dezvoltarea personalităţii;
� dezvoltarea capacităţii de a culege, prelucra, interpreta, transmite informaţia sub toate formele ei

de existenţă (text, imagine, sunet);
� stimularea interesului elevilor pentru actul lecturii;
� valorizarea potentialului creativ, a competenţelor de documentare, de argumentare şi reflecţie

personală ale elevilor;
� optimizarea comunicării orale şi scrise prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale.

OBIECTIVE “cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi, cât şi conştientizarea de către aceştia a
importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor, convingerea elevilor să
devina prietenii cartilor. “Cărţile sunt cei mai răbdători profesori, cei mai înţelepti consilieri, cei mai tăcuţi
prieteni şi cei mai accesibili.”(CharlesW.Eliot)

Materiale utilizate/Informatii pentru elevi: poezii, proză, D.E.X, albume, cărţi de specialitate,
reviste, mĳloace didactice(fişe de lucru, fişe de documentare, schema pe tablă) fișe, chestionare; cărți din
biblioteca individuală/ școlară; laptop, videoproiector, aparate de filmat/ fotografiat; volume de opere
literare, calculator, internet, videoproiector, copiator, materiale video; afişe, fluturaşi, pliante, fişe,
invitaţii, planşe, postere, fotografii, diplome.
Abilitati exersate de elevi: pe parcursul activităţilor elevii au exersat abilităţi diverse: de comunicare,
de comprehensiune, de analiză şi sinteză. Activităţile au fost astfel gândite încât să le stimuleze mai
multe tipuri de inteligenţă: lingvistică, vizual-spaţială, logico-matematică, intrapersonală şi
interpersonală.
Rezultate asteptate

� expoziție cu materiale realizate;
� liste de lecturi suplimentare recomandate/ propuse de elevi pentru elevi pe ani de studiu;
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� video-clip motivațional;
� album foto;
� culegeri de citate/ recenzii cărți/ filme recomandate;
� completarea „Copacului cu cărți”:(ramurile = autori, florile = titluri, informații, impresii, petalele

= elevii care-și aduc contribuția pe fiecare cerință (floare);
� sporirea interesului elevilor pentru lectură;
� formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii;
� purtarea tricourilor

Acțiunile proiectului au avut un real succes în rândul elevilor. Elevii au citit și căutat pe internet citate și
lucruri motivaționale, au compus și desenat pe tricou, au citit, măcar din curiozitate, ce au scris colegii
lor pe tricouri, au citit cărțile primite cadou (au respectat preferința lor și nu din lectura obligatorie), au
pregătit produse de patiserie-cofetărie şi au citit povestea acestora.
Lectia are un conţinut transdisciplinar deoarece prin realizarea acestuia se ating obiectivele de referinţă
ale mai multor arii curriculare:
Limba şi literatura română

-să construiască texte orale scurte pe baza unui suport dat) manual, documente statistice, etc);
-să pronunţe clar şi corect un mesaj;
-să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare;
-să redacteze texte ţinând seama de elementele continutului unui plan de afaceri;
-să manifeste interes pentru lecturarea unor texte variate.
Educaţie tehnologică / Educaţie plastică

-să aplice diverse tehnici de lucru pentru realizarea unui desen / colaj,etc
-să selecteze diverse materiale, în vederea utilizării acestora( coli, CD,DVD,etc).
Planificare operaţională/Organizarea Resurselor Umane

-evaluarea corectă a necesarului de personal, instalaţii, spaţiu de producţie,etc.
Tehnologia informatiilor si comunicării

Secvențe din lecția transdisciplinară

CONCLUZII FINALE

Să nu uităm, că scopul lecturii, este acela de a forma progresiv un tânãr cu o culturã comunicaţionalã şi literarã

de bazã, capabil sã înţeleagã lumea din jurul sãu, sã comunice şi sã interacţioneze cu semenii, exprimându-şi

gânduri, stãri, sentimente, opinii, sã fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om .

De câţiva ani încoace, se vorbeşte tot mai insistent despre o „criză a lecturii” care atinge societatea şi şcoala

românească. Nu este, însă, o criză specific românească. Ea există pe plan internaţional şi este combătută, cu toate

forţele, de mulţi ani deja, în America de Nord, dar şi în majoritatea ţărilor Europei Occidentale. Încă din anii `80,

de exemplu, în Franţa există numeroase asociaţii, programe educative şi culturale la nivel naţional, create în

sprĳinul promovării literaturii şi dezvoltării plăcerii lecturii în rândul tinerilor.

O importantă ameninţare împotriva lecturii vine însă din partea mĳloacelor audio-vizuale, a computerului și a

televiziunii, care şi-a extins enorm influenţa, graţie dezvoltării posturilor private, a transmiterii emisiunilor prin

cablu şi satelit, a multiplicării unor programe cu succes la marele public (sport, ,,talk-show”-uri, concursuri etc.), în

genere a aplicării unei politici abile de adaptare la gustul majorităţii telespectatorilor. E incontestabil că mai toată

lumea consumă azi un timp cu mult mai mare decât în trecut în faţa micilor ecrane , dar, după cum o arată indicii
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concordante, pare că elevii şi adolescentii suportă impactul principal, cu alte cuvinte ei sunt în primul rând cei care

se îndepărtează de lectură în favoarea audio-vizualului.

Definiţia iubirii în:

FILOZOFIE

“Iubirea este arhitectul universului” (HESIOD)

ARTE PLASTICE

“Iubirea este aripa dăruită de dumnezeu sufletului ca să urce până la EL”(Michelangelo)

MUZICĂ

“Iubirea este cea mai frumoasă muzică din partitura vieţii Fără ea ai fi un etern afon la corul

imens al omenirii”(Roque Schneider)

DRAMATURGIE

“Iubirea - fum ce din suspine creşte.”(W. Shakespeare)

PROZA

“Iubirea este o forţă care transformă şi face ca sufletul omului să fie mai bun.” (Paulo Coelho)

POEZIE

“Iubirea bibelou de porţelan/Obiect de preţ cu smalţul nepătat”(Ion Minulescu)
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II. Modalități de evaluare
online
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EVALUAREA ONLINE – COMPONENTA ESENȚIALĂ A

PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ONLINE

Prof. Deta Liana Monia,
Școala Gimnazială „Aurel Sebeșan” Felnac, jud. Arad

Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează
datele obținute în urma aplicării unor instrumente de măsurare în scopul emiterii unor judecăți de
valoare pe care se bazează deciziile în plan educațional.

Evaluarea, ca activitate în sine, cuprinde trei etape principale:
– măsurarea rezultatelor prin procedee specifice, utilizând instrumente adecvate scopului
urmărit (probe orale/practice, practice etc.);
– aprecierea acestor rezultate pe baza unor criterii unitare (bareme de corectare și notare,
descriptori de performanță etc.);
– formularea concluziilor desprinse în urma interpretării rezultatelor obținute, în vederea
adoptării deciziei educaționale adecvate.
Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă.
Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi
procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată:ca o sursă independentă de
dovezi pentru evaluare; ca o contribuţie la întregul proces de evaluare; în vederea colectării, transmiterii
şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. Evaluarea în timp util facilitată de platformele
online reduce timpul de așteptare și oferă elevilor rezultate instantanee ale testării. Cu astfel de
mecanisme de feedback imediat, un elev poate analiza progresul lui de învățare, punctele forte și
punctele slabe rapid. Procesul de evaluare online eliberează, de asemenea, timpul cadrului didactic.
Rezultatele pot fi analizate pentru a identifica domeniile de performanță scăzută, astfel încât profesorul
să se poată concentra asupra conținuturilor ce trebuie remediate. Rapoartele detaliate ajută la crearea
unor programe de învățare specifice,ceea ce contribuie la îmbunătățirea rezultatelor învățării și sporește
încrederea elevilor. Sistemele de evaluare online simplifică sarcina de a aduna și corecta manual
documentele de răspuns și de a împărtăși rezultatele.

Calitatea procesului de evaluare este un deziderat care poate fi atins, pe de o parte, prin
monitorizarea sistematică a respectării normelor, principiilor, valorilor asumate și, pe de altă parte, prin
dezvoltarea de practici evaluative optimizate pentru fiecare dintre componentele procesului. Astfel, în
acest context specific, principalele componente vizate în monitorizarea asigurării calității evaluării sunt:
1. proiectarea instrumentelor de evaluare;
2. administrarea instrumentelor de evaluare;
3. raportarea rezultatelor evaluării;
4. feedback-ul și asumarea măsurilor propuse pentru proiectarea următorului instrument de evaluare.

Funcționarea optimă a tuturor componentelor documentează și faptul că procesul de evaluare
demonstrează următoarele caracteristici:
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– obiectivitate – urmărită prin parametri precum: calitățile instrumentului de evaluare;
diminuarea sau controlul subiectivității evaluatorului;
– echivalență – urmărită prin parametri precum: concordanța dintre diferitele forme ale
instrumentelor de evaluare administrate în diferite perioade de timp;
– echitate – urmărită prin parametri precum: caracterul nepărtinitor al sarcinilor de evaluare /
itemilor;
– transparență – urmărită prin parametri precum: respectarea termenelor stabilite pentru
comunicarea rezultatelor,argumentarea punctajului;
Astfel, calitatea globală a procesului de evaluare este o rezultantă a calității fiecărei componente

reunite într-un angrenaj funcțional.
Procesul de evaluare a probelor scrise, realizat de către profesorul-evaluator se focalizează pe două

componente principale: itemii și schemele de notare corespunzătoare, respectiv, testele și baremele de
evaluare și de notare corespunzătoare.

Toate aceste componenete trebuie corelate și în cadrul evaluărilor online. Prin platformele și
aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile și în evaluare,

Un exemplu de o aplicație ce poate fi utilizată în vederea realizării evaluării online este GOOGLE
FORMS, o aplicație Google Drive care oferă posibilitatea realizării documentelor la care elevii au acces
în timp real folosind smartphone-uri, tablete, laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări,
imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme simple
fotografii sau culori. Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets. Răspunsurile sunt
ușor de verificat Cadrul didactic acesează aplicația din contul propriu de Google, iar elevul doar
accesează link-ului primit. Se pot formula itemi variați. După ce elevul a trimis testul formulat poate
primi puncatjul în măsura în care fiecare item are alocat un punctaj. Dacă există itemi de completare de
tip „Răspuns scurt sau „Paragraf”, e nevoie ca fiecare item să fie evaluat de cadrul didactic și să i se aloce
punctajul respectiv. Pentru unele discipline, cum e de exemplu și disciplina limba și literatura română, e
nevoie și de acest tip de itemi, care deși presupun un efort din partea cadrului didactic asigură o evaluare
eficientă.

O altă aplicație utilă ce poate fi folosită în cadrul unei activități de evaluare online pe Zoom sau
Google Meet este MENTIMETER. Cu un cont pe Mentimeter, se pot creea prezentări interactive, la
care se adaugă întrebări cu răspuns închis. Pentru a verifica anumite conținuturi se formulează întrebări
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cu mai multe variante de răspuns dintre care doar una este corectă, iar rezultatele apar imediat pe ecran.
În funcție de acest feedback, se pot corecta informațiile, se poate îndrepta procesul de învățare. Odată
creat un sondaj, un Wordcloud (norișor de cuvinte creat automat pe baza cuvintelor introduse de elevi),
sau un test cu variante de răspuns, se va crea automat un cod pe care participanții îl pot introduce
accesând menti.com pentru a putea oferi răspunsul.

În concluzie, evaluarea online trebuie să fie o componentă de bază a întregului proces intructiv-
educativ online, un mĳloc de reglare în proiectarea didactică.

BIBLIOGRAFIE:

*„Școala online/elemente pentru inovarea educației” (raport de cercetare evaluativă), București,
2020

*www.educatieprivata.ro
*www.noi-orizonturi.ro
* https://valygreavu.com/2020/03/18/cateva-aspecte-despre-evaluarea-on-line/
Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava C,Iancu, D., ,,Şcoala on-line – elemente pentru inovarea

educaţiei’’, Editura Universităţii, Bucureşti, mai, 2020,
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Modalități de evaluare în cadrul școlii on-line în

învățământul primar

„Omul poate orice, dar trebuie să și vrea!”

Prof. înv. primar Macovei Florina

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare Buhuși”, județul Bacău

Cea mai mare provocare în spațiul educațional românesc a venit în anul 2020, odată cu

pandemia declanșată de apariția virusului SARS-COV 2. Părinții, copiii și profesorii au fost nevoiți să se

adapteze din mers unui nou concept, inexistent până în acel moment: Școala on-line. Întregul proces

educațional care presupune triada predare – învățare – evaluare a căpătat valențe digitale (sincron,

asincron, hibrid etc), iar modalitățile de integrare a tehnologiei au fost percepute ca un șoc.

În acest moment, prin implicarea unor oameni vizionari și cu suflet mare, care și-au dedicat o

parte din timpul lor prețios pentru a crea și a ajuta alte persoane, învățământul on-line în forma actuală

reprezintă cea mai bună dovadă a calității cadrelor didactice și a actului pedagogic desfășurat de aceștia.

Nu este un sistem 100% funcțional, nicidecum bine legiferat, dar este perfectibil prin intermediul

profesorilor dedicați, care nu contenesc să ofere exemple permanente de bună practică și dau dovadă de

creativitate în educație.

Conform art. 18 din O.M. 5545/10.09.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind

desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru

prelucrarea datelor cu caracter personal, sursele utilizate de către cadrele didactice la clasă constituie

material didactic care se poate folosi, adapta și redistribui liber, ținându-se cont de drepturile de autor.

În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare, progresul elevilor poate fi evaluat de către cadrele

didactice prin acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând

instrumente specifice de evaluare.
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Pe o perioadă de timp determinată, activitatea face to face din sala de clasă a fost înlocuită de orele

on-line. Profesorul s-a aflat în situația de a proiecta activitățile didactice altfel, de a elabora și de a adapta

resursele folosite la nivelul clasei sale, de a verifica dacă conținuturile au fost asimilate prin intermediul

instrumentelor de evaluare digitale.

În revoluția aceasta digitală pe care o traversăm, pentru desfășurarea în bune condiții a

activităților de evaluare, recapitulare și fixare a cunoștințelor, profesorul dedicat și dornic de

autoperfecționare a căutat modalități de integrare a tehnologiei în sarcini atractive și diversificate. Toate

instrumentele de evaluare trebuie să fie alese cu scopul de a-i ajuta pe elevi să-și desăvârșească

autonomia în învățare și să stăpânească mai bine fiecare conținut.

În învățământul primar și nu numai, putem utiliza la clasă foarte multe instrumente, aplicații și

platforme pentru toate tipurile de evaluare, după cum urmează:

Google Classroom este o platformă care permite încărcarea și corectarea temelor elevilor, oferind

feedback rapid fiecărui elev prin inserarea unui răspuns scris în rubrica dedicată comentariilor.

Google Meet permite desfășurarea în format sincron a lecțiilor cu elevii, iar chatul aplicației este

binevenit în comunicarea dintre elevi și profesor. Pentru buna desfășurare a tuturor lecțiilor, această

videoconferință trebuie să fie guvernată de anumite reguli stabilite încă din prima oră.

Google Jamboard este o tablă digitală colaborativă care poate fi ușor utilizată de către cadrul

didactic pentru evaluarea unei secvențe dintr-o lecție în timp real. Stimulează creativitatea

participanților și rezolvarea problemelor apărute în cadrul demersului interactiv. De pildă, în cadrul

orelor de Limba și literatura română, la clasa a IV-a, în cadrul unei lecții de predare-învățare a

ortogramei „c-ai” și scrierea corectă a cuvântului „cai”, elevii sunt îndrumați să-și aleagă un partener și o

pagină a tablei, apoi să alcătuiască câte o propoziție cu fiecare formă. Au posibilitatea să adauge imagini,

filmulețe, curiozități pentru colegii lor.

Google Forms permite conceperea unor formulare, chestionare sau quiz-uri cu feedback imediat,

care oferă posibilitatea cadrului didactic de a insera filmulețe și imagini, explicații audio/video pentru

răspunsurile greșite sau poate atașa dovada filmată a răspunsului corect.

Google Slides oferă posibilitatea elevilor de a realiza proiecte la discipline diferite prin crearea

prin colaborare și ulterior prezentarea în fața colegilor a temelor pe care le-au avut. De exemplu, la
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disciplina Istorie, putem să dăm ocazia elevilor să fie pentru o zi profesori pentru toată clasa. Vor avea

de prezentat un material despre Alexandru Ioan Cuza și Mica Unire. Bineînțeles că, munca de cercetare

trebuie să fie aprofundată, sarcinile trebuie să fie foarte bine împărțite.

Wordwall reprezintă o resursă pe care o putem utiliza în cadrul unei evaluări interactive la toate

disciplinele. Profesorii pot crea propriile activități personalizate și adaptate clasei la care predau,

utilizând șabloane clasice. Platforma are disponibile variante de teste de evaluare oferite ca șablon de

către alți utilizatori, iar rezultatele sunt înregistrate și puse la dispoziția profesorului.

Chatter Pix este o aplicație interactivă care permite realizarea unui video despre o anumită temă

pe baza instrucțiunilor primite. De pildă, la Limba și literatura română, elevii pot exersa abilitățile de

povestire a unui text, pot crea și recita poezii, pot emite păreri despre texte citite. La disciplina Științe

ale naturii, elevii pot fi participanți la jocul de rol: „Meteorologul de serviciu”. De asemenea, ei pot

prezenta un animal și informații inedite despre acesta în cadrul proiectului „Animale pe cale de

dispariție”.

LearningApps.org este o resursă digitală care permite un management al clasei mai eficient. Elevii

vor putea lucra fișele de lucru sau testele interactive pentru a recapitula ori pentru a primi notă. Toate

aceste activități pot fi expediate prin e-mail, inserate în chat, distribuite pe rețele de socializare folosite

de elevi.

Whiteboard.fi este un instrument de evaluare gratuit pus la dispoziția profesorilor care permite

verificarea în timp real și continuu a cunoștințelor învățate. Toată clasa va primi o tablă digitală

individuală, unde aceștia au posibilitatea să rezolve operații matematice în calcul scris, de genul

adunărilor, scăderilor, înmulțirilor sau împărțirilor. Pot să deseneze, să insereze text sau imagini de pe

internet, să se autoevalueze. Profesorul poate urmări toate tablele în același timp și să facă corecturi,

acolo unde este cazul. Urmărește progresul fiecărui elev în parte și poate oferi feedback instantaneu

individual și per ansamblu, inclusiv prin emoji-urile diverse.

Liveworksheets transformă evaluarea tradițională într-una interactivă, iar posibilitatea de

autocorectare permite elevilor să afle imediat răspunsul la testul pe care l-au rezolvat și să trimită

răspunsurile profesorului pentru a fi înregistrate.
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Laboratorul de muzică Chrome Music Lab oferă posibilitatea de crea și de a partaja melodii unice

și ritmuri personalizate. Acest atelier constituie o modalitate de evaluare atractivă pentru copii de

consolidare a ritmului cu ajutorul experimentelor practice distractive (Song Maker). Elevii devin prin

joc producători de melodii care-și găsesc aplicabilitate în alte domenii ( la clasele de copii mai mici sau în

cadrul unor activități tematice proprii etc).

Platforma asq.ro este o platformă dezvoltată de o echipă de profesori și programatori, care

consideră că tehnologia poate fi utilizată creativ în educație. Această soluție educațională aflată în

permanentă dezvoltare este adecvată pentru toate disciplinele de învățământ și pentru toți anii de studiu.

La orice lecție, elevul poate să lucreze în ritm propriu, poate să revină la exerciții și să vadă care sunt

greșelile și explicațiile oferite. Studiul interactiv crește și nivelul de motivație al elevilor și gradul de

competitivitate în rezolvarea sarcinilor propuse prin recompensele oferite ( medalii, puncte, premii

virtuale).

Scopul platformelor și aplicațiilor menționate anterior este de a oferi o experiență de evaluare

cât mai completă, dinamică și interactivă. Atunci când se află față în față cu termeni și noțiuni noi, elevii

trebuie să aibă la îndemână instrumente și unelte potrivite pentru a asimila și pentru a exersa aceste noi

descoperiri. Bineînțeles că, evaluarea poate să vină în aceste cazuri ca un „agent sub acoperire” care să

evidențieze lacunele fiecărui elev din clasă și să indice cadrului didactic un traseu personalizat.

În elaborarea sarcinilor de lucru, profesorul trebuie să urmărească respectarea particularităților

de vârstă ale elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de

dificultate a itemilor.

Bibliografie:

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/10/OMEC-5545.pdf, accesat în data de 14.04.2021
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Modalități de evaluare online

Autor: Chirea Ionela

Prof. înv. primar Şcoala Gimnazială,

Vișina ,Olt

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse

tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va

îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia.

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod

adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word

– adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească

tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de

opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu

pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu –

au învățat să facă?

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în

sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate.

Acest tip de evaluare este o etapă din procesul de învățare care se desfășoară în mediul online.

Primii care au de învățat în acest context sunt profesorii. Intervine oportunitatea de a învăța lucruri noi

și de a produce schimbările pe care în alte situații ar exista rețineri și ar fi mult mai greu să se realizeze.

La polul opus apar incertitudini, sisteme de așteptări diferite. La prima prima interacțiune cu educația

online este necesar să se cunoască cum funcționează aceasta, precum și ce instrumente și tehnici sunt

potrivite pentru grupul țintă (elevi sau cadre didactice). În educația online se schimbă, în primul rând,

mediul de învățare. Nu mai există școala ca spațiu, ca tot ansamblul relaționar. Modificări apar și în ceea

ce privește comunicarea. Aceasta este puternic filtrată de tehnologie, nu mai este atât de persuasivă și
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din acest motiv se impune un efort suplimentar de a veni cu un bagaj mult mai amplu de resurse ce

urmeează a fi investite. Se schimbă rutinele pentru învățare: de pregătire pentru școală (plecarea spre

școală, drumul în sine au efecte psihologice asupra mobilizării învățării) și de învățare (informațiile nu

mai sunt primite în același fel, nu se mai învață la fel).

Metode alternative de evaluare❖ Referatul❖ Investigația❖ Proiectul❖ Portofoliul❖

Autoevaluarea

PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ. INSTRUMENTE DE EVALUARE

Platformele educaționale au fost lansate ca rezultat al colaborării cu Institutul de Dezvoltare a

Societății Informaționale (IDSI), având la bază softul open source Moodle (Modular Object Oriented

Dynamic Learning Environment), Pe lângă faptul că oferă posibilități de a lucra în grupuri prin

instrumente de colaborare, sunt foarte simplu de folosit.

Există posibilitatea ca împreună cu elevii să se creeze și editeze documente de tip Wiki (documente

editabile în grupuri), să se testeze diferite idei sau moduri de abordare a unor referate sau să organizeze

dezbateri, platformele educaționale pun la dispoziție diferite instrumente de evaluare, care ajută la

construirea de metode de evaluare cantitative și calitative mai sofisticate și mai apropiate nevoilor de

astăzi.

Testul reprezintă o unitate logică de activitate pe platforme, poate cea mai importantă unitate

pentru notarea cunoștințelor elevilor în mod obiectiv. Testul trebuie privit sau înțeles ca o unitate

structurată de itemi, de același mod de prezentare pe ecran sau de prezentare eterogenă, prin care se

urmărește evaluarea sau autoevaluarea unui volum de cunoștințe sau abilități. Din perspectiva

platformelor de e-learning, testul este un formular care permite gestionarea ușoară a parametrilor de

aplicare cum ar fi numărul de itemi, modul 5 de extragere a itemilor, felul interactiv sau nu, timpul total

de lucru, cadența întrebărilor, dreptul de revenire sau nu asupra răspunsurilor, aplicarea sau nu a

penalităților, valoarea penalităților aplicate, rularea testului de mai multe ori, intervalul minim de timp

dintre două rulări, momentul activării, momentul opririi, etc. Acești parametri determină rezultate

diferite cu același set de întrebări aplicat în instanțe diferite (valori diferite ale parametrilor amintiți) la

același colectiv evaluat.
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Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.De aceea, vă încurajăm

să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru.

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc

în mod constant într-un sens pozitiv.



44

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

CREAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR DIGITALE

PENTRU EVALUAREA FORMATIVĂ, SUMATIVĂ ȘI

FEEDBACK

Prof. înv. primar MOCLIUC NICOLETA
Școala Gimnazială ROBEASCA

Evaluarea este un proces dinamic, parte integrantă a activității didactice online. Ea trebuie să
favorizeze autoreflecția și autoreglarea învățării, depășind nivelul tradițional de ierarhizare, de
clasificare a elevilor și verificare a cunoștințelor.

În clasa virtuală putem evalua din multiple perspective, dar în primul rând putem:
• evalua învățarea – evaluare sumativă
• evalua pentru îmbunătățirea învățării – evaluare formativă
• evalua ca modalitate de învățare – reflecție asupra propriei învățări.
Datorită progresului tehnologiei digitale, evaluarea poate fi transformată astfel încât să fie

autentică, accesibilă, automatizată corespunzător, continuă și sigură (JISC, 2020).
A. Evaluare formativă

Evaluarea formativă permite un feedback rapid și are ca scop monitorizarea învățării elevilor
oferind acestora cadrul pentru a remedia lacunele sau a depăși situațiile problematice imediat după
apariția acestora. Astfel, elevii pot identifica atât punctele forte cât și pe cele critice ale învățării, iar
profesorii pot acorda un ajutor pedagogic imediat, reglând procesul didactic la momentul optim. Prin
aceasta elevii își îmbunătățesc învățarea iar profesorii predarea.

De remarcat că, evaluarea modernă vizează responsabilizarea elevilor pentru învățare,
autoreflecția, autoevaluarea, fiind interactivă, contextualizată și integrată organic procesului

de instruire.
În învățarea online, prin aplicații specifice pentru evaluarea formativă, profesorul beneficiază

(referitor la performanța elevilor) de o conexiune inversă imediată, putând planifica o intervenție
imediată. Ținând cont că elevul învață online atât în activități sincrone cât și asincrone, este important
ca uneori însuși elevul să poate iniția evaluarea, să fie interesat de propria evaluare, profesorul
orientându-l pentru a reflecta asupra performanțelor sale școlare. Vorbim astfel de o evaluare
formatoare, ce implică asumarea de către elev a propriei sale învățări, și a integrării rezultatelor
furnizate de demersul evaluativ în gestionarea procesului de învățare. Acest demers este benefic pentru
învățarea ulterioară, pe tot parcursul vieții.

În cazul învățării online există o varietate de instrumente pentru evaluarea formativă. Este
important ca profesorul să utilizeze un număr adecvat de instrumente, recomandat fiind 5-6 pentru o
disciplină pe semestru (suficient de multe pentru ca evaluarea să nu devină plictisitoare, dar și suficient
de puține pentru a nu deruta elevii și a-i focusa asupra instrumentelor digitale și nu asupra activității de
evaluare efective).



45

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

Important este ca instrumentele să se potrivească scopului și să fie adecvate vârstei și

conținutului, respectiv abilităților pe care dorim să le verificăm.

Astfel, de exemplu, pentru a verifica înțelegerea unui conținut, putem utiliza instrumente
pentru quizz-uri, iar dacă ne concentrăm pe procesul de învățare atunci sunt utile instrumente prin
care elevii pot crea resurse video, produse multimedia etc.

De asemenea este important în activitatea didactică online ca profesorul să se concentreze pe
oferirea de feedback după evaluarea propriu-zisă (în timp util).
Referitor la cele două modalități de instruire online, verificarea înțelegerii subiectelor predate se poate
realiza facil în sesiunile sincrone prin aplicarea de quizz-uri, dar un mod util de evaluare în acest
caz sunt conversațiile cu elevii, chiar dacă acestea au loc în mediul online.

În cazul învățării asincrone este important ca profesorul să obține informații asupra
nivelului de cunoștințe și competențe atins de elevi, aplicând și interpretând diverse probe de
evaluare, instrumente pentru studiu individual, quizz-uri, video interactiv, înregistrări video etc.

De asemenea este important în activitatea didactică online ca profesorul să se concentreze pe
oferirea de feedback după evaluarea propriu-zisă (în timp util și într-un mod pertinent).

Ca strategii de evaluare formativă online enumerăm:
1. Evaluarea colegială - Profesorul proiectează activitatea de feedback și pe urmă

monitorizează comentariile pe care le primește fiecare elev. Feedback-ul de la colegi poate fi realizat
online printr-un forum de discuții unde elevii își postează activitatea sau prin intermediul unui
instrument sincron (de exemplu o aplicație pentru videoconferințe Skype, Google Meet, Microsoft
Teams), unde elevii discută despre activitatea/produsele realizate în timp real.

Feedback-ul dat poate fi utilizat ca evaluare formativă pentru cel care îl oferă (este important ca
elevul să identifice aspectele semnificative ale muncii colegului și să le exprime într-un mod clar,
consistent, procesul putând ulterior fi repetat pentru propria activitate).

2. Quizz online – Evaluarea sub formă de joc presupune activități de evaluare utilizând
aplicații online cum ar fi Kahoot, Quizizz, Wordwall, Doulingo, Edmodo, etc. Evaluarea poate fi
realizată atât în sesiuni de instruire sincrone cât și în cele asincrone, adunându-se punctaje, trasee de
evaluare diferențiate pe baza unor reguli prestabilite.

3. Eseul de 1 min - Presupune în general o întrebare focalizată, cu un obiectiv specific, la care
se poate răspunde scurt, într-un minut sau două. Putem utiliza aplicații de tipul Formulare Google, sau
panouri virtuale (cum este Padlet) pe care elevii pot posta răspunsurilor lor.

4. Organizatori grafici. În acest caz instrumentul de evaluare permite elevilor să identifice și
să exprime relații între concepte-cheie și idei prin realizarea de diagrame, hărți conceptuale sau hărți de
idei.

5. Instrumente pentru studiu individual asincron. Cu ajutorul aplicațiilor Quizlet
(https://quizlet.com/) sau Wordwall (https://wordwall.net/ro), de exemplu, pot fi realizate fișe de
activitate și jocuri diverse pentru aprofundarea subiectelor predate sincron sau pentru a exersa cu
acestea. Elevii le accesează asincron, rezultatele putând fi stocate și gestionate online, fiind astfel evaluată
învățarea elevilor, atât individual cât și ca grup. Pe baza informațiilor obținute, profesorul poate decide
să reia acele subiecte la care elevii au întâmpinat dificultăți.

B. Evaluare sumativă
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Pentru evaluarea învățării sunt utile acele probe care să reflecte gradul de înțelegere și aplicare
al noțiunilor studiate, respectiv formarea competențelor vizate, pentru o unitate de învățare. În cazul
educației la distanță (online) este recomandat să utilizăm în afară de metode și instrumente de evaluare
sumativă tradiționale, aplicații și intsrumente online care să potențeze la maxim facilitățile oferite de
mediul digital. Astfel, evaluarea poate fi mai personalizată și mai centrată pe elev. Profesorul poate aplica
diverse instrumente sau metode, ca de exemplu:

1. Teste online - Cu ajutorul e-testelor pot fi evaluate cunoștințele dobândite de elevi în
procesul didactic desfășurat online, offline sau mixt. În general platformele de e-learning au integrate și
instrumente de testare. Dintre avantaje utilizării testelor online enumerăm: posibilitatea de administrare
multiplă, evaluare dinamică și personalizată, notare imediată etc.

Testele pot fi construite având la bază diverse grile sau criterii de evaluare, iar notarea
automată este cea care ușurează activitatea de evaluare pentru profesor, oferind elevilor feedback în
timp util.

Pentru un feedback personalizat și prompt administrat elevilor, testele pot fi acompaniate cu
evaluări orale personalizate oferite pe Skype, Google Meet sau Flipgrid.

Testele online clasice pot fi înlocuite prin utilizarea unor aplicații de testare bazate pe video
(prin utilizarea aplicației online Edpuzzle).

2. Proiecte individuale sau de grup (prezentări, postere, infografice, video etc.)

Pot fi realizate în activitatea didactică online, ținând cont de varietatea de instrumente digitale
colaborative, interactive sau de creație existente. Proiectul poate fi dezvoltat în jurul unui subiect de
cercetare sau poate duce la rezolvarea unei probleme din viața reală, elevii proiectând soluții în mod
creativ pe baza a ceea ce au învățat.

3. E-portofoliu (blog, site, timeline etc.) - Este un instrument deosebit de util pentru
învățarea la distanță, fiind o colecție de dovezi ale învățării, în format digital. E-portofoliul poate fi
utilizat atât pentru evaluare sumativă cât și formativă (se poate verifica progresul elevilor oricând), fiind
important pentru elev (și util de evaluat pentru profesor) atât procesul de realizare a e-portofoliului cât
și e-portofoliul ca produs în sine.

E-portofoliile au roluri multiple, ele putând fi privite ca un spațiu de stocare de dovezi, un
spațiu de lucru în care elevii creează conținut digital, un produs al învățării asupra căruia elevii pot
reflecta.

5) Conectarea: crearea de linkuri hipertext şi de spații de publicare, oferind posibilitatea de
feedback pentru cititor (Barrett, 2011). Ca instrumente digitale, menționăm că se pot crea portofolii pe
platforma de e-learning utilizată la clasă, pe platforme dedicate sau utilizând diverse aplicații online
(blog, site, panouri virtuale, aplicații pentru prezentări, aplicații

pentru linii temporale etc.).
4. Autoevaluarea

Este o metodă deosebit de utilă în învățarea online, deoarece profesorul nu este prezent fizic și
nu vede, în cele mai multe situații, modul în care elevul învață (ca în clasa tradițională). Pentru
autoevaluare, putem utiliza chestionare simple, realizate cu formularele Google sau eseuri mai ample
bazate pe grile de autoevaluare. Sunt utile și resursele ce conțin promptere, mai ales în cazul în care
elevilor li se cer reflecții mai aprofundate asupra învățării sau subiectelor studiate.

5. Jurnalele de învățare online
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Sunt resurse digitale create de elevi în care aceștia descriu regulat propria învățare pentru a
dezvolta abilități metacognitive. Elevii pot utiliza platforme de bloguri, site-uri Google, jurnale video
sau chiar înregistrări vocale. Putem sugera elevilor să realizeze un jurnal al provocărilor, al
succeselor, cu întrebări, cu imagini metaforice despre învățare.

Pentru dezvoltarea creativității, putem cere elevilor să realizeze jurnale sub forma unor benzi
desenate, cărți online ilustrate etc.

În final amintim și alte alternative, la metodele de evaluare tradiționale și moderne, ce
pot fi utilizate în evaluare învățării la distanță:

• Jocurile online (axate pe conținutul predat) – se bazează pe secvențe în care elevii trebuie să
gândească cu voce tare – să explice deciziile și raționamentul care a stat la baza acestora, fiind utile
pentru evaluarea competențelor și identificarea modului de gândire al elevului.

� Examene cu acces deschis la resurse (open-book) – în care elevii pot accesa manualul
sau alte resurse în care găsesc conținutul științific pe baza căruia profesorul, prin cerințe adecvat
formulate, evaluează abilități de ordin superior cum ar fi aplicare, analiză, evaluare sau creare de
conținut.

• Realizarea unui produs digital – videoclip, infografic, prezentare interactivă, album foto,
nuvelă grafică, e-book, un joc online sau chiar analiza unui produs multimedia în corelație cu conținutul
predat.

De remarcat că evaluarea în mediul online sau mixt presupune accesul, utilizarea și evaluarea
unor instrumente și resurse digitale (inclusiv online), profesorul fiind cel care trebuie să selecteze din
varietatea de instrumente accesibile, pe cele mai adecvate pentru fiecare situație de evaluare în parte.
Încheiem cu observația că evaluarea digitală poate să ofere oportunități imense de îmbunătățire a
experiențelor de evaluare și totodată poate duce la dezvoltarea unor modalități de evaluare relevante,
pliate la nevoile societății.
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MODALITĂŢI DE EVALUARE ONLINE LAMATEMATICĂ

PÂRJEA NICOLETA-MIHAELA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 HERECLEAN

Chiar de la începutul organizării învățământului de la distanță, provocat de pandemia Covid 19,

Ministerul Educației a elaborat mai multe documente normative, conform cărora cadrele didactice au

posibilitate să utilizeze resursele și platformele educaționale disponibile, adaptându-se la condițiile

concrete de învățare de la distanță, în funcție de condițiile reale. Metodologia stabilește obligativitatea

desfășurării cursurilor la distanță prin intermediul diferitelor instrumente și platforme online și permite

evaluarea elevilor și înregistrarea notelor în catalog. Astfel, evaluarea indiferent de contextul în care se

desfăşoară are ca scop măsurarea gradului în care elevii au reuşit însuşirea unor informaţii, formarea

unor abilităţi, deprinderi, priceperi. Deci, la fel ca predarea, respectiv învăţarea, evaluarea are un rol

semnificativ în procesul instructiv-educativ

Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi

formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul

de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor,

profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri

ale acestui tip de proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de

învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării.

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mĳloc de măsurare

obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare

nu este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act integrat

activităţii pedagogice. Evaluarea constituie o ocazie de validare a justeţei secvenţelor educative, a

componentelor procesului didactic şi un mĳloc de delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor

şi obiectivelor educaţionale. Majoritatea cadrelor didactice şi a evaluatorilor recunosc că simpla

acumulare de date nu constituie încă o evaluare. Trebuie să se emită o judecată de valoare după o scară
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de valori, explicită sau implicită. Actul evaluării degajă, deseori, un cadru artificial, marcat de o distanţă

remarcabilă între conduita de observat şi conduita propriu-zis observată. În vederea conceperii şi

aplicării adecvate a evaluării în activităţile şcolare, ar trebui să se ţină cont de câteva mutaţii de accent,

constatate în ultimul timp, având drept consecinţe o redimensionare şi o regândire a strategiilor

evaluative, în consens cu o serie de exigenţe:

� extinderea acţiunii de evaluare, de la verificarea şi aprecierea rezultatelor – obiectivul tradiţional

– la evaluarea procesului, a strategiei care a condus la anumite rezultate; evaluarea nu numai a

elevilor, dar şi a conţinutului, a metodelor, a obiectivelor, a situaţiei de învăţare, a evaluării;

� luarea în calcul şi a altor indicatori, alţii decât achiziţiile cognitive, precum conduita,

personalitatea elevilor, atitudinile, gradul de încorporare a unor valori etc.;

� diversificarea tehnicilor de evaluare şi creşterea gradului de adecvare a acestora la situaţii

didactice concrete (extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, a

modalităţilor complementare sau alternative de evaluare, punerea la punct a unor metode de

evaluare a achiziţiilor practice);

� deschiderea evaluării spre mai multe perspective ale spaţiului şcolar (competenţele relaţionale,

comunicarea profesor elev, disponibilităţile de integrare în social);

� necesitatea întăririi şi sancţionării rezultatelor evaluării cât mai operativ; scurtarea feed-back-lui,

a drumului de la diagnosticare la ameliorare, inclusiv prin integrarea eforturilor şi a exploatării

dispoziţiilor psihice ale elevilor;

� centrarea evaluării asupra rezultatelor pozitive şi nesancţionarea în permanenţă a celor negative;

� transformarea elevului într-un partener autentic al profesorului în evaluare prin autoevaluare,

interevaluare şi evaluare controlată. În contextul actual, se impune un alt tip de evaluare şi

anume, evaluarea on-line.

Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De

asemenea, elevii trebuie evaluați pe parcursul procesului educative cât şi la sfârșitul unui capitol,

semestru și al anului acordând o notă finală care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort.

Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă
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avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele

lacune. Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă.

Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe

care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor

lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs,

semestru, unitate, program sau an școlar.

Voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor la

matematică:

� Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare

amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop,

tabletă sau computer. Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la

interfața aplicației. În partea stângă găsim meniul care prezintă mai multe facilități:

� crearea unui test care poate cuprinde întrebări cu alegere multiplă, selectarea unui

răspuns sau completare

� căutarea unor teste create anterior

� vizualizarea rapoartelor şi centralizarea acestora

� conține colecții cu testele create sau salvate de la alți profesori ;

� Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe,

chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această

aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin

contul Google sau Facebook. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un

set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de

teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-

ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului.

� LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități

interactive, teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne
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permite să setăm limba în care dorim să realizăm jocul, întrebările etc. LearningApps este un

ajutor pentru profesori şi pentru elevi. Profesorul are posibilitatea să structureze materialul

pe care doreşte să-l predea în cel mai bun mod, sau să se folosească de exercițiile oferite de

alți colegi. Pentru elevi, LearningApps oferă moduri cât mai interactive şi atrăgătoare de

însuşire a noilor informaţii. Prin intermediul LearningApps elevul va învăţa mult mai uşor

prin descoperire şi mai ales prin interactivitate. Spre deosebire de un profesor care trebuie sa

explice un subiect la cel putin 20 de elevi, neputînd acorda atenţie fiecarui elev în parte,

aplicația permite individualizarea procesului didactic acordînd fiecărui elevului toată atenţia

sa. Avantajul major al acestei aplicații este acela că se distribuie gratuit şi cu codul sursă

deschis pentru utilizator. Acest fapt permite utilizarea cu mult mai eficientă. Astfel

utilizatorul poate schimba modulele existente ale aplicației sau poate adăuga module noi

avînd posibilitatea de a extinde funcţionalitatea lor. Aplicația LearningApps este simplă

pentru folosire, se integrează uşor în procesul de învăţămînt şi se adaptează foarte uşor

pentru orice programă a oricărei instituţii de învăţămînt.

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă

încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. În contextele online, implicarea este

absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai

semnificativă. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar

creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse

colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.

BIBLIOGRAFIE:

1) http://dppd.wikispaces.com/file/view/DidacticaTic.pdf,

2) http://edu.moodle.ro/

3) Daniela VLĂDOIU, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Proiectul pentru Învăţământul

Rural (2005) TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

4) Suport de curs: “ Profesorul-creator de soft educaţional”
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ADAPTAREA RESURSELOR PENTRU ÎNVĂȚAREA ONLINE

Prof. înv. primar ZOTA GEORGIANA
Școala Gimnazială ,,NEDELCU CHERCEA”

Predarea la distanță, dar mai ales predarea în timp de criză, necesită din partea profesorilor o
gândire creativă și flexibilă asupra modului în care pot sprĳini elevii să atingă obiectivele disciplinelor
predate.

În primăvara acestui an, UNESCO a distribuit o listă de recomandări generale, valabile la orice
nivel de instituție de învățământ, ce presupune printre altele:

1. Alegerea celor mai relevante instrumente digitale/online (în funcție de contextul local și
competențele digitale ale profesorilor și elevilor).

2. Dozarea învățării la distanță în mod sincron, ținând cont de nivelul de vârstă al elevilor
(pentru a evita supraîncărcarea cognitivă a acestora).

3. Ca timp se recomandă pentru sesiunile online sincrone zilnice 1-1,5h pentru învățământul
primar și 2-2,5h pentru învățământul gimnazial.

3. Protejarea confidențialității și securității datelor elevilor.
4. Planificarea activităților didactice desfășurate online într-un mod unitar – condiții de

desfășurare, tematica (subiecte noi sau se aprofundează cele predate anterior), în funcție de situație,
nivelul studiilor, nevoile elevilor și disponibilitatea părinților.

5. Oferirea de sprĳin profesorilor și părinților cu privire la utilizarea instrumentelor digitale
(sesiuni de instruire pentru profesori și părinți).

6. Stabilirea și comunicarea de reguli pentru învățarea la distanță, monitorizând constant
progresul elevilor. În cazul continuării activităților didactice, exclusiv în mediul online sau în format
mixt sincron, aceste recomandări trebuie transpuse, în practică, de fiecare profesor la nivel de școală.
Astfel trebuie să ținem cont de următoarele aspecte:

Abordarea flexibilă a procesului didactic se referă la disponibilitatea profesorului de a
proiecta și realiza activități de învățare variate, la împletirea activităților online sincrone cu cele
asincrone, la alegerea diverselor medii de comunicare, la adaptarea continuă a activității pliată pe
dificultățile de învățare și comunicare identificate etc. Presupune cunoașterea instrumentelor digitale,
dar și a situației sociale a elevilor săi pentru a putea interacționa cu aceștia, pentru a-i motiva, pentru a
nu lăsa pe nimeni în afara procesului didactic.

Accesibilizarea învățării pentru toți elevii înseamnă găsirea de soluții viabile pentru toți
elevii, oferind activități variate, online și offline, activități sincrone dar și comunicare asincronă pentru a
facilita partajarea dispozitivelor în familiile numeroase, accesibilizare resurselor de învățare pentru
elevii cu dizabilități etc.

A nu se replica în online învățarea față în față deoarece predarea online sincronă diferă de
predarea față în față tradițională, ceea ce implică necesitatea adaptării resurselor și metodelor didactice,
pentru predarea online.
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Includerea învățării digitale online cu activități offline unde profesorii pot propune
elevilor proiecte interdisciplinare și activități practice, experimente, investigații pe teme la alegere,
realizate efectiv în spațiul fizic, corespunzătoare vârstei, pe programa școlară dar și pe interesele și
posibilitățile materiale efective ale elevilor.

Proiectarea unei evaluări online autentice ținând cont de posibilitățile de documentare
online, evaluarea poate fi adaptată pentru a lăsa elevului libertatea de a alege modul de prezentare,
instrumentul preferat pentru a crea și publica produsele sau rezultatele învățării.

Utilizarea evaluării formative presupune sarcini punctuale, deseori informale prin care
profesorul verifică înțelegerea conceptelor de către elevi și/sau formarea abilităților vizate. Posibilități
de evaluare formativă sunt chestionarea elevilor în timpul unei prezentări/activități sincrone,
răspunsuri individuale (fără a fi văzute de colegi înainte de a posta fiecare răspunsul propriu), reflecții
scurte, rezumate (eseul de 5 minute, tehnica 3-2-1 etc.).

Menținerea legăturii cu elevii printr-o comunicare regulată, după un program prestabilit și
cunoscut de elevi, o comunicare substanțială despre conținutul învățării, despre rezultatele așteptate,
despre activități, cerințe, dând feedback constant și fiind prezent în clasa online, o comunicare
proiectată și condusă de cadrul didactic, el fiind inițiatorul interacțiunii. De exemplu, putem propune
teme de discuții pe fluxul sau forumul platformelor de e-learning utilizate, putem oferi videoclipuri
scurte pentru a introduce o temă importantă, putem da feedback detaliat pentru sarcinile realizate de
către elevi, putem face anunțuri săptămânale pentru a prezenta activitatea și a stabili termene, putem
oferi ore de consultații online, putem să întrebăm elevii periodic despre probleme lor și modul în care le
fac față. Este importantă construirea unei comunități a clasei și păstrarea relațiilor sociale din clasă.

Organizarea resurselor pentru activități sincrone și asincrone

În activitățile online, profesorii pot utiliza, în funcție de tema lecției, de competențele pe care
doresc să le dobândească elevii, atât instruirea sincronă cât și cea asincronă. Resursele pentru învățarea
online (sincronă și/sau asincronă) se clasifică în patru grupe mari, astfel:
� resurse centrate pe elev – adaptate nevoilor și responsabilităților elevului pentru viața
profesională, socială etc.;
• resurse ce vizează motivarea elevilor pentru învățare – resurse pentru a dezvolta experiențe de
învățare motivante;
• resurse interactive – resurse pentru a menține atenția și interesul pentru învățare al elevilor;
• resurse personalizate – resurse adaptate pentru nevoile individuale ale elevilor – diferențierea învățării,
resurse pentru activități remediale etc.

În continuare, voi descrie învătarea sincronă, punând accent pe modul de integrare a diverselor
tipuri de resurse digitale.

Instruire sincronă se desfășoară în cadrul unei clase virtuale în care elevii şi profesorii se
întâlnesc şi activează ca şi cum s-ar afla fizic în acelaşi loc (se aseamănă cu instruirea față în față).
Instruirea sincronă poate fi realizată în aceste clase prin utilizarea de secvențe video, audioconferinţe,
dar și prin chat online, difuzare de clipuri video în direct – webcasting, screensharing, utilizarea tablelor
interactive etc. Instruirea sincronă este benefică pentru a discuta despre subiecte mai puțin complexe,
planificarea de sarcini, pentru prezentarea de concepte generale, exemplificări diverse, discuții, feedback,
activitatea în colaborare ducând la creșterea coeziunii de grup și a motivației pentru învățare.
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În învățământul românesc preuniversitar în perioada semestrului 2 din anul școlar 2019-2020,
instruirea sincronă s-a realizat în majoritatea cazurilor prin intermediul aplicațiilor pentru
videoconferințe Google Meet, Zoom, Microsoft Teams.

În cazul instruirii online sincrone au fost identificate câteva aspecte problematice.
1. Conexiunea slabă la internet a unora dintre elevi (sau chiar și a cadrelor didactice), astfel încât

ei nu au putut vedea și/sau auzi întru totul ceea ce a comunicat profesorul.
2. Implicarea scăzută în activitatea didactică a elevilor, în mare parte din cauza centrării pe

conținut și pe profesor a activității de învățare. De menționat că receptarea pasivă a informațiilor
prezentate de profesor în cadrul videoconferințelor nu este suficientă pentru a obține rezultatele dorite
ale învățării. Ca soluții în acest caz:
• utilizarea unui suport vizual/multimedia, ca de exemplu prezentări colaborative (Google), prezentări
dinamice (Prezi);
• îmbogățirea prezentărilor PowerPoint cu quizz-uri, videoclipuri, materiale interactive;
• proiectarea unor activități diverse de evaluare formative, centrate pe elev și competențele vizate în
lecție;
• intercalarea în activitatea sincronă a unor activități pe grupe online sau individuale offline.

Ținând cont că unii dintre elevi pot lipsi de la activitățile online, din motive obiective sau
subiective, prezentările electronice ar trebui regândite pentru a fi înțelese și în absența explicaților în
timp real ale profesorului, iar conținutul să fie fragmentat în bucăți mici, pliate pe câte un rezultat
așteptat al învățării.

3. Pe de altă parte, implicarea scăzută a elevilor în activități este în strânsă legătură cu lipsa
motivației pentru învățare, unii dintre aceștia mimând participarea și realizând în paralel alte activități
de interes personal. Ca soluții propun:

• transmiterea în avans a unor informații (înregistrări audio, video, fișiere text) legate de tema
abordată, provocând elevii să caute informații, să vină cu soluții, să prezinte colegilor aceste soluții etc.;

� proiectarea unor activități de grup sau individuale în care elevii să aplice, să dovedească ce au
învățat sau să realizeze resurse;

4. O altă provocare identificată este evaluarea activității elevilor, în urma sesiunilor sincrone. Și
în acest caz se recomandă elaborarea unor probe de evaluare în care elevul să vadă direct
utilitatea celor studiate, în viața de zi cu zi, astfel testarea abilităților și cunoștințelor realizându-
se în mod mai realist, contextualizat și motivant.
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Exemple de resurse utile pentru organizarea activităților sincrone

Ca soluții propunem menținerea elevilor motivați și implicați prin activități și instrumente
diverse, sarcini clar definite, sesiuni coerent și transparent organizate, conținut concis, informații
integrate, limbaj consecvent, elemente vizuale în loc de text, etc.

BIBLIOGRAFIE

1. Cerghit, I. (2008). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Polirom.
2. European Union (2020, iulie 15), Blended learning in school education: guidelines for the start of the
academic year 2020/21, https://www.schooleducationgateway.
eu/en/pub/resources/publications/blended-learning-guidelines.htm.

Nivel prescolar și primar

Comunicare Skype, Google Meet, Zoom
Organizarea detaliată a

activității/informarea

elevilor asupra

activității/cerințe/ rezultate

În avans prin mesaje audio, video, animații
În timpul videoconferinței utilizând suport vizual,
implicând elevii în organizare, – realizarea unui panou
cu reguli, hărți conceptuale

Captarea atenției Imagini provocatoare, meme, scurte clipuri video,
animații, prezentări interactive, jocuri online, puzzle

Dirĳarea învățării Screensharing, acces prin partajare link pe chat, panouri
virtuale, table interactive
Prezentări dinamice, prezentări animate etc.

Activități de învățare online Realizarea de desene în Paint, pe table interactive online
(whiteboard) - fotografierea desenelor realizate/colaje, a
obiectelor din casă și postarea pe panouri digitale -
realizarea de puzzle online cu www.jigsawplanet.com
pentru consolidarea vocabularului, operații matematice.

Evalauare Evaluare formativă prin jocuri intercative digitale,
sondaje, quizz

Feedback-ul se realizează prin

activități de tipul celor

descrise anterior, gestionate de

către elevi

Activități de grup sau individuale în care elevii să
aplice/dovedească ce au învățat, să realizeze resurse, cu
prezentarea activității realizate, fie oral în
videoconferința mare, fie prin postare pe un panou
virtual, într-un document colaborativ
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Instrument de evaluare online

Autor: Hogye Cristina
prof. Școala Gimnazială ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare

Clasa : a VII- a

Conținuturile testate sunt:

- Weather vocabulary;
- Natural disasters;
- Phrasal verbs with ’carry’;
- Past tense simple;
- Past tense continuous.

Denumirea resursei propuse: Test Quizizz

Temă / Scurtă descriere: Testul propus urmărește evaluarea cunoștințelor elevilor de clasa a VII-a la
terminarea capitolului al doilea din manualul Limba modernă 1 engleză, Uniscan, Express Publishing.

Imaginea 1: Testul în modul editare: profesorul adaugă întrebările și variantele de răspuns (maxim
patru), alege varianta corectă de răspuns (marcată cu verde), eventual, adaugă imagini.

Imaginea 2: la finalul testului, în secțiunea OVERVIEW, se generează o analiză de ansamblu a
testului. La acest test au participat 22 elevi, testul a conținut 45 întrebări, iar rata de succes a fost de
74%. De asemenea se consemnează data la care a fost dat testul (aici: 11 decembrie) și ora de începere
(aici: 9.09AM)
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Imaginea 3: Tot în secțiunea OVERVIEW, se generează analiza rezultatelor fiecărui elev, și

anume: numărul de răspunsuri corecte pe fundal verde, numărul de răspunsuri greșite pe
fundal roșu și procentul de răspunsuri corecte.

Imaginea 3:La secțiunea QUESTIONS, pe lângă procentul de răspunsuri corecte pentru
fiecare elev, se generează și rata de succes pentru fiecare întrebare. Dacă rata de succes este
peste 70%, acest lucru se marchează cu verde, dacă este sub acest procent, se marcheză cu
portocaliu. În plus, în dreptul fiecărui elev, se pot vedea răspunsurile corecte marcate cu o bifă
pe fundal verde, iar cele greșite cu un x pe fundal roșu.
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Imaginea 4: La secțiunea QUESTIONS, se generează o analiză procentuală pentru fiecare întrebare.
Astfel profesorul poate vedea, cu ușurință, câți elevi au răspuns corect și câți au răspuns greșit la
fiecare întrebare.
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III. Modele de teste de
evaluare finală



60

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

Test de evaluare finala

clasa a II a

MEM

Autor: prof. inv. primar BADEA CAMELIA GEORGINA
Scoala Gimnaziala Nr. 16 “M.I.Dobrogianu”, Constanta

I. OBIECTIVE:

1.1. Scrierea, citirea si formarea numerelor până la 1000
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 - 1000
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 - 1000
1.4. Efectuarea de adunări si scăderi, mental si în scris, în concentrul 0-1000
1.5. Efectuarea de înmulțiri si împărțiri în concentrul 0-100
1.6. Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice (sumă, produs, factorii unui produs, <, >, =,

+, -, x) în rezolvarea si/sau compunerea de probleme
2.2. Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor

geometrice
identificate în diferite contexte

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor
modele sau

regularități din mediul apropiat
5.2. Rezolvarea de probleme

II. CONTINUTUL EVALUARII:

1. Completaţi şirul cu încă 5 numere:

150, 250, 350, ..........., ............., .............., ........... , .

2. Ordonaţi descrescător numerele: 143, 398, 34, 789, 234, 243, 199, 987 .
……………………………………………………………………………………………….

3. Scrie toate numerele care au cifra sutelor 6, a zecilor 9 şi sunt impare:

……………………………………………………………………………………………….

4. Efectuaţi calculele şi descifraţi mesajul:

C F U M I E

234 +
566

234 –
166

138 +
226

984 –
596

779 –
397

274 +
96
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800 370 862 364 58991538868 861 387

370 388 589 920 370 388 589 920 382 800 589

R T Ă O

A S

!

5. Calculează:

340 + 6x7 – 20: 4 + 14: 2 – 235 = 5+25:5 – 3x10:6+5:5=
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………. …………………………………
…………………………………………………………….

6. Află:

a) produsul numerelor de o cifră din interiorul pătratului: 86
………………………………………………………
b) diferenţa numerelor din exteriorul figurilor geometrice:
………………………………………………………
c) numărul cu 100 mai mare decât câtul numerelor impare din interiorul pătratului:
……………………………………………………….
d) cu cât este mai mare numărul din interiorul triunghiului
decât câtul numerelor pare din interiorul pătratului:
………………………………………………………. 901

7. Află numărul care se ascunde sub steluţe:

8.

x 6 = 54 90: = 9 – 365 = 35

839 +
76

594 +
268

735 +
126

834 +
86

746 –
359

981 –
392

92

63 54

7 6
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8. Scrie denumirea figurilor sau corpurilor geometrice de mai jos:

……………. …………… ……………….. ……………… …………… ……………

9. Completează spaţiile libere:

a) Unitatea de măsură principală pentru lungime este …………………………
b) Luna august are …………… zile. Cea mai scurtă lună din an este
c) Litrul este unitatea de măsură principală pentru …………………………………
d) Cât cântăreşte un copil aflăm folosind ………………………………….
e) Anul are …………..luni.
f) Dacă acul cel mic al ceasului este în dreptul lui 9 şi cel mare în dreptul lui 3 este

ora …………………………….

10. Rezolvă problema:

În curtea bunicilor sunt 81 găini, cu 35 mai puţine gâşte şi 5
cârduri de câte 9 raţe.

Câte păsări au bunicii?

Obiecti

ve

Itemul

Calificativul

Foarte bine Bine Suficient

1.1 Completează cu numere sirul 5 numere 4 numere 2 numere

1.3 Ordonează descrescator numerele 8 numere 6 numere 4 numere

1.2
1.6

Scrie numerele care indeplinesc conditiile

cerute
10 numere 7 numere 4 numere

1.4
1.5

Rezolvă operatii matematice de adunare,

scădere si gaseste mesajul
12 exercitii 9 exercitii 6 exercitii

1.4
1.5

Rezolvă exercitii respectând ordinea

operatiilor
3 exercitii 2 exercitii 1 exercitiu

1.6 Rezolvă enunturi matematice 4 enunţuri 3 enunţuri 2 enunţuri

1.4
1.5

Află termenul necunoscut 3 exercitii 2 exercitii exercitiu
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III. CRITERII DE EVALUARE

2.2 Identifică figurile/corpurile geometrice 7-8 fig./corpuri 5-6 fig./corpuri 3-4 fig./corpuri

3.1
Completează cu unitatile de masura

potrivite
7 enunţuri 5 enunţuri 2 enunţuri

5.2
Rezolvă problemă cu mai mult de două

operatii

întrebările,
operaţiile si
răspunsul
corecte

întrebările si
operaţiile parţial

corecte

rezolvă două
dintre operaţii

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 8 - 10 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4 – 7 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor

BINE

Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor

SUFICIENT
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Fișă de evaluare

Autor: Bozon Alina Carmen

Total puncte (1p oficiu)

Nume și prenume preșcolar

1. Trebuie să ne spălăm pemâini! Scrie în casuțele de sub imagini ordinea în care ne spălăm pe

mâini, folosind cifre de la 1 la 4!

(0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect, Total 2 p)

2. Desparte în silabe cuvintele reprezentate în imaginile de mai jos și încercuiește cifra

potrivită numărului de silabe!

(0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect, Total - 2 p )

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



65

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

3. Unește cu o linie fiecare fruct sau legumă cu fața care arată gustul ei! Încercuiește fața care a

adunat cele mai multe fructe și legume!

(1p pentru trasarea corectă a liniilor, 1p pentru încercuit. Total 2p)

Dulce Acru Iute

4.Desparte în silabe anotimpul din imagine și reprezintă grafic silabele!

(0,5p despărțirea corectă în silabe și reprezentarea acestora.Total 0,5p )

5. Încercuiește alimentele sănătoase! Desparte în silabe fiecare cuvânt și desenează tot atâtea

cerculețe câte silabe are fiecare cuvânt!

(0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect, Total 2,5 p)

Obiective: să denumească ordinea desfășurării evenimentelor; să identifice numărul de silabe
corespunzătoare fiecărei imagini; să identifice gustul fiecărui fruct sau legumă; să traseze corect grafic
silabele; să recunoască alimentele sănătoase.
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Angiospeme dicotiledonate

Clasa: a V a

Disciplina: BIOLOGIE

Nume și pronume autor: BURLACU BIANCA
Școala de proveniență: LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT”,

VORONA, BOTOȘANI

Obiective operaționale urmărite :

O1. Să recunoască principalele tipuri de înmulțire vegetativă la plante;

O2. Să identifice componentele unei flori și a unei semințe de fasole;

O3. Să recunoască principalele tipuri de fructe și semințe;

O4. Să descrie cele două funcții ale unei flori;

O5. Să facă diferența dintre o sămânță de angiosperm dicotiledonat și monocotiledonat.

Conținutul evaluării:

1. Caracterele generale ale angiospermelor;

2. Rolul plantelor în viața omului;

3. Plantele și sănatatea oamenilor.

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă

90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.

Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)

1.Citiți cu atenție următorul text , apoi notați în tabelul de mai jos, 4 asemănări și 4

deosebiri între gimnosperme și angiosperme:

Plantele cu conuri și semințe neînchise în fruct , sint conifere. Ele sunt plante lemnoase, formând

păduri de conifere pure sau în amestec. Se mai numesc și gimnosperme.Frunzele acestora sunt aciculare ,

iar tulpina și rădăcina conțin rășină.

Angiospermele sunt cele mai evoluate și răspândite plante, găsindu-se în medii diferite de viață.

Acestea sunt plante care au sămânța inchisă în fruct și florile au toate componentele:receptacul, sepale,

petale , pistil(-uri), stamine. Fructele pot fi cărnoase sau uscate, care se deschid la coacere sau care nu se

deschid la coacere. Frunzele pot fi simple sau compuse.
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PLANTE ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI

gimnosperme

angiosperme

24 p

2.Completați următorul rebus, răspunzând la următoarele cerințe. Aflați cuvântul cheie de pe

coloana A-B:

A
a

b
c

d
e
f

B

a) inflorescența florii –soarelui;

b) fructul fasolii;

c) conțin bacterii fixatoare de azot;

d) petală a florii de mazăre ca o bărcuță;

e) frunzele stejarului sunt ;

f) tulpina subterană a cartofului. 21 p

PARTEA a II-a (45 de puncte)

3. Completați spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare:

Florile de măceș conțin un număr de stamine și de pistile.

Plantele înrudite cu fasolea se numesc......................pentru că au fructul o

Varza face parte din familia .......................... deoarece , petalele sunt dispuse în

Frunzele din primul an sunt dispuse unele peste altele, formând

6 p

4. a) Recunoaște plantele din imaginile de mai jos:
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_____________________ _______________________ ________________________

_________________ ________________________

5 p

b)Notează pentri fiecare plantă câte două caracteristici importante pentru om.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________

20 p

5. Realizează in minieseu din 6-7 propoziții, intitulat ”Să fiu sănătos!”, pornind de la

planta tutun și efectele fumatului asupra sănătății omului. 14 p
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BAREM DE CORECTARE

1.Elevii vor nota în tabel, selectând din text , 4 asemănări și 4 deosebiri. Pentru fiecare asemănare

și deosebire corectă va primi 3 p (24 p= 8x 3 p)

2.Elevii vor nota în rebus răspunsurile corecte la cerințe, în plus vor afla cuvântul chei din

coloana A-B. Pentru fiecare răspuns corect primește 3 p(21p = 3px 7)

A
a C A P I T U L

b L E G U M Ă
c N O D O Z I T A Ț I

d L U N T R E
e L O B A T E

f T U B E R C U L
B

3.Fiecare noțiune corectă este punctată cu 1 p( 6p= 1p x6)

Florile de măceș conțin un număr infinit de stamine și de pistile.

Plantele înrudite cu fasolea se numesc Leguminoase pentru că au fructul o legumă(păstaie)

Varza face parte din familia Crucifere deoarece , petalele sunt dispuse în cruce .Frunzele din

primul an sunt dispuse unele peste altele, formând căpățâna(un mugure).

4.a) floarea-soarelui, vița-de-vie, cartof, alun de pământ și tei. 5p=1p x5

b)Elevii vor nota de la fiecare plantă câte 2 caracteristici care au importanță pentru om.

20p = 10x 2p

5.Elevii vor realiza un eseu de 6-7 propoziții prin care să pună in evidență efectele fumatului

asupra sănătății omului. Se urmărește următoarele obiective:

-să prezinte pe scurt planta ( familia din care face parte, forma frunzelor, tipul florii, substanța

toxică pe care o conține);

-să explice procedeul de formare a tutunului pentru țigări;
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-să enumere efectele fumatului asupra sănătății omului;

- să enumere câteva măsuri de combatere a fumatului, mai ales la adolescenți.

14 p= 7x 2p

10 p se oferă din oficiu.



71

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

MATRICE DE SPECIFICAȚII

Competențe

corespunzătoa

re

nivelurilor

taxonomice

Conținuturi

Cunoștințe

(date, fapte,

concepte,definiț

ii)

Capacitate de

aplicare(pricepe

ri , deprinderi,

stăpânirea unor

tehnici de lucru)

Capacități

intelectuale(raționame

nte logice, putere de

argumentare ,interprtar

e, creativitate)

Trăsături de

personalitat

e (atitudini,

comportamen

te, conduite,

opinii)

Tota

l

item

i

Gimnosperme X X X 1

Angiosperme X X X 2

Caracteristici

ale

Angiospermel

or

dicotiledonate

X X 4

Exemple de

plante

dicotiledonate

X X 1

Importanța

Angiospermel

or

dicotiledonate

X X X X 2

Educație

pentru

sănătate

X X X X 1
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EVALUARE FINALA
COMUNICARE IN LIMBA ROMANA

CLASA A II-A

Carbunaru Mariana, invatator
Scoala Gimnaziala Movila Miresii, Braila

Se dă textul:

“Degeţica era o fetiţă gingaşă si dragălaşă. Era mică de tot, cât un deget.
Ĩntr-o noapte, pe un ochi de geam, a intrat o broască mare, jilavă si urată. Ea a furat-o pe

Degeţica si a dus-o ĩn mĳlocul lacului.
Degeţica a rămas singură pe frunza cea verde. Ĩn jurul fetiţei s-au adunat toţi peştişorii din

lac.
- Cine plânge aşa de tare? au ĩntrebat ei.
- Sunt eu, Degeţica! Mă tem de broasca cea urâtă!
- Noi suntem prietenii tăi. Te vom ajuta să pleci de aici.
- Mulţumesc, dragii mei!”

( Hans Christian Andersen, Degeţica)
1. Completează enunţurile:
� Titlul textului este _______________________________________________________
� Autorul textului este _____________________________________________________
� Personajele care apar ĩn text sunt ___________________________________________
� Pe un ochi de geam a intrat ________________________________________________
� Broasca a dus-o pe Degeţica _______________________________________________
� Degeţica a rămas singură pe _______________________________________________
� Pe Degeţica s-au oferit să o ajute ___________________________________________

2. Transcrie din text:
a) ĩntrebarea adresată de peştisori fetei;

___________________________________________________________________________
b) enunţul care exprimă răspunsul fetei la ĩntrebarea peştişorilor;

___________________________________________________________________________
c) enunţul prin care Degeţica mulţumeşte prietenilor.

___________________________________________________________________________
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3. Selectează din primele 3 enunţuri ale textului, cuvintele care conţin grupurile de litere
ge, gi, chi, desparte-le ĩn silabe, apoi alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre aceste
cuvinte.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Scrie cuvinte cu ĩnţeles aemănător pentru:
gingasă _________________________ a zice _____________________________
prieteni _________________________ jilavă _____________________________
mirată _________________________ musafir ____________________________

5. Transcrie corect enunţul:
ĩntr-o noapte, ĩn jurul degeţicăi sau adunat toţi peştişori

___________________________________________________________________________

6. Alcătuieşte două enunţuri ĩn care cuvântul „broască” să aibă sensuri diferite.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Scrie in casete semnele de punctuaţie potrivite:

Peştişorii au ĩntrebat-o curioşi pe Degeţica
De ce plângi
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Mă tem de broasca cea urâtă

Să nu ĩţi fie frică Te vom ajuta noi să scapi de broască

8. Descoperă cate trei ĩnsuşiri pentru:

*broască : ___________________________________________________________________

*Degeţica : __________________________________________________________________

9. Completează cu „sa” / „s-a”:

� Degeţica ________ ĩntâlnit cu broasca . Ea ________ speriat foarte mult.

� Mircea ________ dus cu mama _________la Grădina Zoologică . __________ plimbat
pe

toate aleile şi __________ uitat cu interes la animale.

OBIECTIVE URMARITE:

O1: să completeze enunturi lacunare cu informatii potrivite din text;

O2: să transcrie selectiv din text conform cerintelor;

O3: să desparta in silabe cuvinte care contin grupuri de litere si să formuleze propozitii cu

ajutorul cuvintelor date;

O4: să scrie cuvinte cu inteles asemanator;

O5: să transcrie corect enuntul, identificand greselile;

O6: să alcătuiască enunţuri cu intelesurile diferite ale cuvantului dat ;

O7: să completeze un text cu semnele de punctuaţie potrivite;

O8: să identifice cate trei insusiri ale personajelor prezente in text;

O9: să completeze textul cu ortogramele învăţate: ,, s-a, sa”.
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DESCRIPTORI DE PERFORMANTA:

Calif/

Ob.

FB B S

1 Completeaza corect 6-7

enunturi.

Completeaza corect 4-5

enunturi.

Completeaza corect 2-3

enunturi.

2 Transcrie selectiv din text

conform celor 3 cerinte

Transcrie selectiv din text

conform a 2 cerinte

Transcrie selectiv din text

conform unei cerinte

3 Desparte in silabe cele 5

cuvinte si formuleaza 5

propozitii.

Desparte in silabe cele 5

cuvinte si formuleaza 3

propozitii.

Desparte in silabe cele 5

cuvinte.

4 Scrie 6 cuvinte cu inteles

asemanator.

Scrie 4-5 cuvinte cu inteles

asemanator.

Scrie 2-3 cuvinte cu inteles

asemanator.

5 Transcrie enuntul identificand

cele 5 greseli.

Transcrie enuntul identificand

3-4 greseli.

Transcrie enuntul

identificand 2 greseli.

6 Formulează corect 2

propoziţii.

Formulează corect o

propoziţie, iar pe a doua o scrie

cu 2-3 greseli.

Formulează corect o

propoziţie.

7 Completeaza 7-8 semne de

punctuaţie

Completeaza 5-6 semne de

punctuaţie

Completeaza 3-4 semne de

punctuaţie

8 Identifica 6 insusiri. Identifica 4-5 insusiri. Identifica 2-3 insusiri.

9 Completeaza textul cu 6

ortograme.

Completeaza textul cu 4-5

ortograme.

Completeaza textul cu 2-3

ortograme.

CENTRALIZAREA REZULTATELOR PE CLASĂ :

Nr. elevi

înscriși

Nr. elevi

prezenți

Nr. elevi

absenți

Calificative

FB B S I
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Nr.

Crt.

Item/Subiect Evaluare item Observatii

Integral

realizat

(nr. elevi)

Partial

realizat

(nr. elevi)

Nerealizat

( nr. elevi)

1
completeaza enunturi lacunare
cu informatii potrivite din text;

2 transcrie selectiv din text
conform cerintelor;

3 desparte in silabe cuvinte care
contin grupuri de litere si
formuleaza propozitii cu
ajutorul cuvintelor date;

4 scrie cuvinte cu inteles
asemanator;

5 transcrie corect enuntul,
identificand greselile;

6 formulează enunţuri cu
intelesurile diferite ale
cuvantului dat ;

7 completeaza un text cu semnele
de punctuaţie potrivite;

8
identifică câte trei insusiri ale
personajelor prezente in text;

9
completeaza textul cu
ortogramele învăţate:
,, s-a, sa”.

PUNCTE TARI:

PUNCTE SLABE:

PLAN DEMASURI:
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TEST DE EVALUARE FINALĂ

Clasa a IV-a

MATEMATICA

PROF.ÎNV.PRIMAR POPA CARMEN
LICEUL TEORETIC ,,TUDOR VLADIMIRESCU”,DRĂGĂNEȘTI-

OLT

OBIECTIVE:

O1- să asocieze numărul scris cu litere cu numărul scris cu cifre ;
O2 –sa rotunjească corect numerele la ordinul miilor ;
O3 - să găsească predecesorul numărului dat;
O4- să afle numerele necunoscute din exerciţiile propuse;
O5- să efectueze calcule cu toate operaţiile învăţate;
O6- să descopere figura geometrică care are caracteristicile date;
O7 - să compare numerele date ;
O8- să cunoască terminologia specifică fracțiilor;
O9 - să rezolve o problemă, folosind metoda mersului invers;

CONȚINUTURI:

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:

a)Scris cu cifre, numărul patru sute cinci mii trei este:
A.40.503 B.405.003 C.450.003

b)Numărul 83.520 rotunjit la ordinul miilor este:

A.80.000 B.84.000 C.83.000

c)Predecesorul numărului 420.000 este:

A.420.001 B.419.999 C.421.000

2. Descoperă regula și completează șirul cu încă trei numere:
368.427,368.429,368.431,................,...................,
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3. Compară numerele și pune semnul corespunzător:

a)49.682 4 96.821 b)31.991 31.199 c)84.449 86.944

4. Scrie cu cifre arabe numerele:

XIV , DCI, MCMXVI

5. Calculează și scrie rezultatul corespunzător :

14.729 + 20.999 =
879.129 - 69.431 =
831 : 3 =
4725 : 5 =
200 x 80 =
137 x 92 =

6. Determină numărul necunoscut din fiecare relație:
a : 8 =245 rest 6 b x 7 = 4949 990.100 –c =73.400
………………… ……………. ……………………..
………………….. …………….. ……………………..
………………….. …………….. ……………………..
………………….. …………….. ……………………..

7. Alege denumirea corespunzatoare fiecarei fracții:

1 fracție supraunitară

2

4 fracție subunitară
4
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5 fracție echiunitară
3

8. Asociază enunțul din prima coloană cu figura(corpul) geometrică corespunzătoare:

a.Poligonul cu trei laturi. Cubul
b.Are 6 fețe,12 muchii și 8 varfuri. Unghiul
c.Figura geometrică formată din două Triunghiul
semidrepte care pornesc din același punct. Pătratul

9. Într-un coș sunt mere galbene,roșii și verzi. Din total,3 sunt galbene, 4 din rest
6 12

sunt mere roșii,iar mere verzi sunt 24.Câte mere sunt în coș?

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 Efectuează corect exercițiile
( situațiile a, b și c)

Efectuează parțial corect
exercițiile.
( 2 situații: a și b)

Efectuează parțial corect
exercițiile
( 1 situație: a)

I2 Află corect termenii
necunoscuți,descoperind
regula ( 3 numere)

Află parțial corect
termenuii necunoscuți
(2 numere)

Află parțial corect
termenul necunoscut
(1 număr)

I3 Compară corect numerele
date (3 situații)

Compară corect numerele
date(2 situații)

Compară parțial corect
numerele date (1
situație)

I4 Scrie corect numerele cu
cifre arabe
(3 situații)

Scrie corect numerele cu
cifre arabe (2 situații)

Scrie parțial corect
numerele cu cifre arabe
(1 situație)

I5 Află corect numărul
necunoscut din fiecare
exercițiu.
( 3 situații)

Află parțial corect numărul
necunoscut din fiecare
exercițiu.
( 2 situații)

Scrie corect exercițiul de
aflare a scăzătorului.
( 1 situație)

I6 Rezolvă corect Rezolvă corect Rezolvă parțial corect



80

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

exercițiile,folosind
operațiile matematice
învățate. (6 operații)

exercițiile,folosind
operațiile matematice
învățate (4 operații)

exercițiile,folosind
operațiile matematice
învățate(2 operații)

I7 Identifică corect felurile
fracțiilor.
(3 situații)

Identifică parțial corect
felurile fracțiilor
(2 situații)

Identifică parțial corect
felurile fracțiilor
( 1 situație)

I8 Asociază corect figurile
geometrice
cu caracteristicile date
(3- asocieri)

Asociază corect figurile
geometrice
cu caracteristicile date
(2 -asocieri corecte)

Asociază corect figurile
geometrice
cu caracteristicile date
(1- asociere )

I9 Rezolvă corect problema
utilizând metoda mersului
invers .
(4 operații corecte)

Rezolvă corect problema .
utilizând metoda mersului
invers
(3 operații)

Rezolvă parțial corect
problema.
( 1 operație)

Calificativul final:

FB – 8 -9 itemi FB și maxim un item B
B - 7 itemi B, 1 item FB și 1 item S
S - 5-6 itemi S, 2 itemi B și 1 item I sau

5-6 itemi S, 1 item B și 2 itemi I
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Test sumativ

Clasa: a-V-a
Disciplina: Biologie

Nume și prenume autor: Coșa Elena Daniela
Liceul cu Program Sportiv “Szasz Adalbert” - Tg-Mureș

Disciplina: Biologie
Obiective:
1. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
2. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
Conținutul evaluării: “Grupe de viețuitoare”
Criteriile de evaluare:
• dezvoltarea receptivităţii şi a capacităţii de abordare raţională a problemelor specifice vieții și mediului
natural, în complexitatea şi dinamica lor;
• stimularea capacității elevului de autoevaluare a nivelului său de pregătire în diferite momente ale
procesului său de învățare

Notă – toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 p din oficiu.
Subiectul I_________________________________________________________________40 p

A. Încercuiți varianta corectă: 10 p
1.Drojdiile aparțin regnului:
a. animale
b. protista
c. fungi
d. monera

2.Algele albastre-verzi sunt:
a. protiste
b. animale
c. fungi
d. bacterii

3. Pseudopodele apar la:
a. parameci
b. mucegai
c. amibă
d. licheni

4.Corpul vegetativ numit tal filamentos apare la:
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a. ferigi
b. bacterii
c. mucegaiuri
d. alge

5. Nu au flori și semințe:
a. angiospermele
b. mușchii
c. placentarele
d. gimnospermele

B. Completați spațiile libere din următoarea frază cu noțiunile corespunzătoare: 10
p
Tenia și ________________________ sunt viermi ______.

C. Mentionaţi două categorii de moluște dând căte un exemplu de organism pentru fiecare categorie
aleasă de voi.
10 p

D. Precizați dacă frazele următoare sunt adevărate sau false. Notați-le cu litera A dacă sunt adevărate și
cu F dacă le considerați false. Corectați frazele găsite de voi ca fiind false dar fără să folosiți negația.
10 p
1. Lichenii se fixează cu ajutorul rizinelor de substrat.
2. Tritonul are culoare negru cu pete galben - portocalii.
3. Morsele au corp aerodinamic.

Subiectul II_________________________________________________________________50 p

A. Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul științific
adecvat. Folosiți în acest scop informații referitoare la următoarele conținuturi:
20 p
- artopode
- pești

B. Animalele nevertebrate și vertebrate sunt organisme pluricelulare:
30 p.
a. enumeraţi două mamifere ce depun ouă
b. precizați rolul marsupiului la mamifere
c. alcatuiți un minieseu intitulat: “Animale nevertebrate” folosind informația științifică adecvată. În acest
scop respectați următoarele etape:
- enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme



83

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

- construirea cu ajutorul acestora a unui text coerent format din patru fraze, folosind corect și în
corelație noțiunile enumerate

Barem de corectare

Test sumativ

Clasa: a-V-a
Disciplina: Biologie
Nume și prenume autor: Coșa Elena Daniela
Liceul cu Program Sportiv “Szasz Adalbert” - Tg-Mureș
Disciplina: Biologie
Obiective:
1. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale
2. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității
Conținutul evaluării: “Grupe de viețuitoare”
Criteriile de evaluare:
• dezvoltarea receptivităţii şi a capacităţii de abordare raţională a problemelor specifice vieții și mediului
natural, în complexitatea şi dinamica lor;
• stimularea capacității elevului de autoevaluare a nivelului său de pregătire în diferite momente ale
procesului său de învățare

Notă: subiect I = 40 p, subiect II = 50 p, se acordă 10 p din oficiu
Subiectul I = 40 p
A). 1-c / 2-d / 3-c / 4-d / 5-b 10 p

B). Completarea celor două noțiuni 10 p

C). Menționarea celor două categorii de moluște.
Precizarea căte unui exemplu de organism pentru fiecare categorie aleasă.

4 p
6 p

D). Identificarea frazelor adevărate sau false. 1-A / 2-F / 3-F
Corectarea frazelor găsite ca fiind false dar fără folosirea negației

6 p
4 p

Subiectul II = 50 p
A). Construirea celor patru enunțuri afirmative 20 p

B).
a. enumerarea celor două mamifere ce depun ouă 10 p
b. precizați rolul marsupiului la mamifere 10 p
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c. alcatuiți un minieseu intitulat: “Animale nevertebrate” folosind informația
științifică adecvată. În acest scop respectați următoarele etape:
- enumerarea a șase noțiuni specifice temei
- construirea cu ajutorul acestora a unui text coerent format din patru fraze,
folosind corect și în corelație noțiunile enumerate

10 p
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Evaluare Finală

CLASA a IV-a

Autor Cosma Camelia Florentina
Prof. Școala Gimnazială Gura-Șuții

Numele și prenumele: Data:

I. Încercuieşte răspunsul corect :

a) *Numărul natural 43 897 are cifra zecilor de mii : 2 ; 3 ; 4 ; 5
* Numărul mai mare din următorul şir este: 840 840 ; 848 470 ; 87 400 ; 848 740 ;

b) * Cel mai mare numar natural format din patru cifre pare diferite este: 8642 ; 9876 ;9753
* Scris cu cifre romane,numărul 2021 este: MCMIX ; MMXI ; MMIX ; MMXXI

c) *Cel mai mare număr de cinci cifre, a căror sumă este 18 este: 93 402, 94 302, 93 204;
* Scrierea cu cifre a numărului trei sute douăzeci de mii treisprezece este:

32 013 ; 302 130; 320 013 ; 320 103.

II. Completează cu răspunsul corect:

a)*Dublul lui 407 este____________________
*Sfertul lui 324 este______________________
*Dacă adaug jumătatea lui 12 506 la impătritul lui 249 obțin____________________

b).*Scrie sub forma de fracție: o doime; patru zecimi; trei sferturi;

*Fracţia 3 din 80 este___________________________
4

c)*3 săptămani și 2 zile înseamnă____________________zile
*Tranformând 1 oră şi 15 min, obţinem________________ min.
*Poligonul cu patru laturi egale se numește____________________.
*Perimetrul unui triunghi cu laturile de 15 cm, 23 cm și 18 cm este____________________.
*Latura pătratului cu perimetrul 20 cm este_____________ .

III.Rezolvă:

� Calculează:

309 280 + 707 805 - 3 056 x 152 x 984: 6 =
32569 351364 2 47

---------- ----------- ----------- ------------

� Calculează respectând ordinea operaţiilor:

� 609:3+852:4=
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� 383+(1000-502):6=

� 179x14:2+[(1000-39x6)-328:8]x10-8478=

� Află numărul necunoscut:

9270+a=13 601 b-19 921 = 6 694 74 329- c = 55 201

d x 4 = 3 872 5 025 : e = 3

c) Raluca a rezolvat 165 exerciţii, Irina de 3 ori mai puţine decât Raluca, iar Bogdan cu

27 mai puține decât Irina.

Câte probleme au rezolvat cei trei şcolari ?

� La o florărie s-au adus 120 fire de trandafiri şi garoafe . Dacă trandafiri erau de
două ori mai mulți decât garoafe , câte fire s-au adus din fiecare fel de floare ?

(Rezolvă prinmetoda grafică )

CRITERII DE EVALUARE

ITEM SUFICIENT BINE FOARTE BINE

1 Rezolvă corect și
complet a ,b sau c;

Rezolvă corect și
complet ab ,bc sau ac;

Rezolvă corect și
complet a,b și c;

2 Rezolvă corect și
complet a ,b sau c;

Rezolvă corect și
complet ab ,bc sau ac;

Rezolvă corect și
complet a,b și c;

3 Rezolvă corect și
complet a ,b sau c;

Rezolvă corect și
complet ab ,bc sau ac;

Rezolvă corect și
complet a,b și c;
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TEST DE EVALUARE FINALĂ

Anul şcolar 2020-2021

Disciplina biologie

Clasa a V-a

Prof. Cotuna Lavinia-Larisa
Liceul Tehnologic de Construcții și ProtecțiaMediului Arad

I.OBIECTIVE:

� Recunoațterea factorilor abiotici dintr-un ecosistem și asocierea lor categoriei de factori abiotici
căreia îi corespund

� Asocierea unor viețuitoare cu ecosistemul în care trăiesc
� Asocierea unor plante cu grupa din care fac parte
� Cunoașterea importanței unor viețuitoare în viața de zi cu zi
� Identificarea grupelor de nevertebrate și vertebrate
� Identificarea unor animale care aparțin grupelor de nevertebrate și veretebrate
� Corelarea unor caracteristici ale viețuitoarelor cu cele ale grupelor de viețuitoare din care fac

parte

II.CONȚINUTURI:

Numele şi prenumele elevului:

Data susţinerii testului:

� Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor se acordă 90 de puncte şi 10 puncte din oficiu.

� Timpul de lucru este de 45 de minute

I.Coloana A factori abiotici iar coloana B categoria de factori abiotici din care aceștia fac parte. Scrieţi în

dreptul fiecărei cifre din coloana A litera corespunzătoare din coloana B.

A B

1.Lumina a) Factori mecanici
2.Altitudinea b) Factori fizici
3.Compoziția solului c) Factori geologici
4.Vântul d) Factori geografici

e) Factori chimici
12 puncte

II.Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. Dacă consideraţi că aceste enunţuri sunt adevărate notaţi în dreptul

cifrei litera A iar dacă sunt false cifra F. Pentru cele falsemodificaţi enunţul în aşa fel încât să fie adevărat.

1)Crapul, broasca și șarpele de apă, fac parte dintr-un ecosistem acvatic de apă dulce.
2)Savana este un ecosistem terestru din zonele cu climă rece, ale globului.
3)Algele roșii, rechinul și delfinul sunt viețuitoare care aparțin unui ecosistem acvatic marin.
4)Fazanul, iepurele de câmp și potârnichea aparțin unui ecosistem de pajiște de stepă.

18 puncte

III.Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Doar o singură variantă este corectă.

1) Fermentația berii este realizată de: a)bacterii; b)drojdii; c)mucegaiuri; d)licheni
2 )Din grupa gimnospermelor face parte: a)stejarul; b)cireșul; c) pinul; d) salcia
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3) Din grupa angiospermelor dicotiledonate face parte: a) mărul; b) feriga; c)orezul, d)ghiocelul
4) Din grupa angiospermelor monocotiledonate fac parte: a)cartoful; b)varza; c)murul; d)ceapa

20 puncte

IV.Completați spațiile libere cu termenii lipsă corespunzători:

1)Ferigile sunt primele plante........................, deoarece au vase .
2)Angiospermele sunt plante care au ..............................închise în .
3)Nevertebratele sunt animale care au un schelet .....................din....................... sau
4)Vertebratele sunt animale care au schelet ....................... format din .

20 puncte

V.Rezolvați cerințele de mai jos:

1)Enumerați grupele de nevertebrate și dați un exemplu din fiecare grupă.
2)Enumerați grupele de vertebrate și dați un exemplu din fiecare grupă

20 puncte

III.CRITERII:

Barem de corectare test final

Anul şcolar 2020-2021

Disciplina biologie

Clasa a V-a

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
•Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.

I.Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare asociere corecta 4x3=12

1b,2d,3e,4a.

II.Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare apreciere corectă 4x4+2=18

şi 2 puncte pentru modificarea răspunsului fals.
1A, 2A, 3F, 4A

III.Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect 5x4=20

1b, 2c, 3a, 4d
IV. Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 5x4=20

1)vasculare, conducătoare
2)semințe, fruct
3)extern, calcar, chitină
4)intern, oase

V. Se acordă 10 puncte pentru fiecare răspuns corect 10x2=20



89

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

1)spongieri (buretele de apă dulce), celenterate (meduza), viermii (râma), moluștele (melcul),
artropodele (scorpionul).
2)pești (crapul), amfibieni (broasca de lac), reptile (vipera), păsări (porumbelul), mamifere (câinele).
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Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în concentrul

0-100 --Recapitulare

Fișă de lucru pentru recapitularea finală

Clasa a doua

Matematică și explorareamediului

Dima Laura Vasilica;profesor pentru învățământ primar Școala Gimnazială Nr.

6 ”Iacob Mureșianu” Brașov

Obiective:

1. Să efectueze înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100

2. Să facă proba prin operația inversă

3. Să utilizeze corect terminologia matematică în rezolvarea exercițiilor

/problemelor propuse

4. Să calculeze respectând ordinea efectuării operațiilor

5. Să afle numărul necunoscut(factor, deîmpărțit, împărțitor)

6. Să rezolve probleme cumai mult de 2 aflări , făcând planul de rezolvare
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ÎNMULȚIREA ȘI ÎMPĂRȚIREANUMERELORNATURALE ÎN CONCENTRUL 0-100

RECAPITULARE

Fișă de lucru

1. Colorați steluțele pe care se află rezultate ale înmulțirii cu 9:

18 26 36 56 54

71

2. Calculați și faceți proba prin operație inversă:

3x7= 9x5= 6x8=

__________ ___________ ___________

56:7= 63:9= 18:9=

__________ ___________ ___________

3. Completați cu răspunsul potrivit:

Numărul de 5 ori mai mare decât 6 este………..

Câtul numerelor 24 și 8 este……

9 mărit de 9 ori este…….

64 este de………….mai mare decât 8

Treimea numărului 15 este……..

Împătritul numărului 7 este…………… 27

este triplul numărului……….

4 este jumătatea numărului ….

Produsul vecinilor numărului 5 este……

Numărul 32 micșorat de 8 ori este……
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4. Scrieți 4 înmulțiri al căror rezultat să fie cuprins între 30 și 45.

_____________ _____________ _______________ ______________

5.Calculați , respectând ordinea efectuării operațiilor:

24-24:6+ 3x10= 100-63:9+239-7x8=

35:7x9+145-94= 10-36:6+14:2-3x3=

6.Măriți dublul numărului 9 cu câtul dintre 42 și predecesorul numărului 8.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7.Din suma numerelor 37 și 58 scădeți produsul numerelor 9 și 8.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8.Scrieți operațiile potrivite, astfel încât numărul ”10 ” să fie:

a) suma a două numere; c)produsul a două numere; b) diferența a două

numere; d) câtul a două numere.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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9. Aflați:

Un factor al unei înmulțiri ,știind că celălalt factor este 7 , iar

produsul este 49;

Deîmpărțitul, știind că împărțitorul este 5,iar câtul este 8;

Împărțitorul,știind că deîmpărțitul este 21,iar câtul este 3.

__________________ _______________ _______________

__________________ _______________ _______________

__________________ _______________ _______________

10. Într-o livadă sunt 7 rânduri a câte 9 pruni, 8 rânduri a câte 6

caiși ,10 rânduri a câte 8 cireși ,iar restul până la 300 sunt meri.

Câți meri sunt?

Rezolvare

________________________________________ _____________

________________________________________ _____________

________________________________________ _____________

________________________________________ _____________

________________________________________ ____________
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PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof.înv. primar Fărăgău Liliana
Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Data:

Clasa: a IV-a D

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Disciplina: Limba și literature română

Unitatea tematică: ”Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”

Titlul lecției: Substantivul

Tipul lecţiei: lecţie de recapitulare

Durata: 30 minute

Nr. de participanți: 28 de elevi

Obiective operaționale

O1 – să definească substantivul;

O2 – să clasifice substantivele după felul lor;

O3 – să dea exemple de substantive la toate genurile;

O4 – să treacă substantivele de la singular la plural , respectând ortografia;

O5 – să analizeze substantivele pe baza unui tabel .

METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : explicaţia, demonstraţia, conversaţia, problematizarea, munca

independentă, exerciţiul, jocul didactic;

� MĲLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: laptop, platforma Teams, quiz, caiet, rebus, whiteboard,

tabletă grafică, manualul de LLR, Ed. Art;

BIBLIOGRAFIE :

Cornelia, Toma – Rodica, Miloş – Limba română prin jocuri didactic , Ed. Mirton, Timişoara,

2001;

Alexandru, Metea – Limba română esențială, Ed. Signata , Timişoara , 2001.
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Obiective

operaționale

Momentele lecției

Conținut informațional

Strategia

didactică

Forme de

organizar

e

Mĳloace de

învăţământ

O1

O2

1. Captarea

atenţiei

5 min

2. Anunţarea

temei şi a

obiectivelor

5 min

3. Desfăşurarea

lecţiei

Elevii îşi pregătesc cele necesare orei de limba şi literatura

română. Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a

lecţiei, apoi se rezolvă un rebus(Anexa 1)

Se va anunţa titlul lecţiei: Substantivul-recapitulare. Acesta se va

scrie pe tabla virtuală şi în caiete.

a) Reactualizarea cunoştinţelor despre substantiv se

face pe baza unui chestionar ce va avea ca sarcini suplimentare

efectuarea unor exerciţii de diferite tipuri, găsirea soluţiilor

unor probleme:

* Ce este substantivul? Cum dovediţi că un cuvânt e

substantiv şi nu altă parte de vorbire?

* Daţi exemple de substantive: nume de fiinţe, de

lucruri, de stări sufleteşti, de fenomene ale naturii.

* De câte feluri sunt substantivele?

conversaţia

conversaţia de

verificare

problematizar

ea

frontală

frontală

Platforma Teams

REBUS

Whiteboard
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O4

O3

15 min Daţi exemple.

Cum se scriu substantivele comune?

* De ce se numeşte substantiv propriu? Daţi exemple .

* Care sunt şi cum se scriu (motivaţi cu regula) substantivele

proprii în propoziţiile :

* În vacanţă am fost la Marea Neagră .

* La şcoală Ionel este foarte agitat .

* Cluj-Napoca este oraşul meu natal .

* Ce arată numărul singular? Daţi exemple de substantive la

numărul singular .

* Ce arată numărul plural?

* Treceţi la plural substantivele pe care le-aţi dat ca exemple

pentru numărul singular .

* Ce se întâmplă cu substantivul când trece de la un număr la

altul? Care sunt genurile substantivelor? Exemplificaţi. Cum

recunoaşteţi şi dovediţi genul unui substantiv?

* Se va desfăşura un concurs timp de două minute.

Găsiţi substantivele care încep cu litera c .

Grupa I: substantive de genul masculin

conversaţia

dirĳată

problematizar

ea

Whiteboard

Tableta grafică

caiet



EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

97

O4

Grupa a II –a: substantive de genul feminin

Grupa a III–a: substantive de genul neutru. Fiecare răspuns

corect va valora un punct. Câştigă acea grupă care va acumula

cele mai multe puncte .

* Care e forma de plural a substantivului copil?

* Cum scrieţi această formă ? Explicaţi. Daţi exemple în

propoziţii.Elevii vor scrie propoziţiile în caiete .

Daţi exemple şi de alte substantive de forma acestuia .

Concomitent cu recapitularea orală se completează pe o planşă,

schema sintetică a substantivului .

comun

Felul propriu

singular

Substantivul Numărul plural

( definiţie, masculin

exemple ) Genul feminin

neutru

Pentru fiecare categorie gramaticală se dau exemple .

B) Exerciţii de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice

jocul didactic

exerciţiul

explicaţia

problematizar

ea

Pe grupe

individuală

caiet

planşă
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însuşite

*exerciţii de analiză a substantivelor pe baza unui tabel.

Pe când eram şcolari , Vasile mi-a dăruit, spre bucuria mea, o carte

şi nişte creioane colorate.

exerciţiul

demonstraţia

exerciţiul

caiet
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O5

4. Asigurarea

transferului și

încheierea activității

5 min.

Substantivul Ce

denumeşte?

Felul

substantivul

ui

Genul

substantivul

ui

Numărul

substantivul

ui

şcolari

Vasile

bucuria

carte

creioane

fiinţă

fiinţă

stare

sufletească

lucru

lucru

comun

propriu

comun

comun

comun

masculin

masculin

feminin

feminin

neutru

plural

singular

singular

singular

plural

Se rezolvă un chestionar, tip quiz. Anexa 2

Se vor face aprecieri generale cu privire la modul de desfăşurare a lecţiei . Voi

evidenţia elevii care au fost activi şi îi voi nota . Se notează tema pentru

acasă. ( dacă apar neclarităţi acestea se vor lămuri ).

e

x

e

r

c

i

ţ

i

u

l

a

n

a
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ANEXA 1

REBUS ONLINE https://www.didactic.ro/r/eflnrf

ANEXA 2

https://wordwall.net/resource/6704726/substantivul
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Test de evaluare sumativă

Clasa: a VII-a
Disciplina: Fizică

Nume și prenume autor: FOCȘA LILIANA
Școala de proveniență: Liceul Tehnologic „ Ștefan cel Mare ” Cajvana, județul Suceava

Obiective: elevul trebuie:
1. Să stabilească corespondența dintre simbolul și relația matematică pentru mărimile fizice

învățate,
2. Să efectueze transformări ale unităților de măsură în S.I. , pe baza relațiilor dintre multipli și

submultipli, pentru mărimile fizice învățate,
3. Să identifice exemplele în care este îndeplinită condiția de efectuare a lucrului mecanic,
4. Să justifice modul de variație a energiei cinetice a unui corp atunci când se modifică viteza

acestuia,
5. Să utilizeze simbolurile mărimilor fizice și a relațiilor matematice de legătură între acestea în

scrierea datelor, cerinței și în rezolvarea problemelor,
6. Să aplice logaritmul de rezolvare a unei probleme de fizică referitoare la lucrul mecanic, puterea

mecanică și energia mecanică,
7. Să investigheze din punct de vedere energetic comportamentul unui sistem fizic ales de ei.

Conținutul evaluării: Lucrul mecanic, puterea mecanică, energia mecanică
Descriptorii de performanță:

1. Performanță minimă (notele 5-6):

- Realizează corespondența dintre simbolul și relația matematică pentru mărimile fizice învățate
(itemul 1),

- Identifică exemplele în care este îndeplinită condiția de efectuare a lucrului mecanic
(itemul 3),

- Efectuează minim trei transformări ale unităților de măsură ale mărimilor fizice (itemul 2)
2. Performanță medie (notele 7-8)

- Efectuează toate transformările unităților de măsură pentru mărimile fizice (itemul 2),
- Justifică modul de variație a energiei cinetice a unui corp atunci când se modifică viteza acestuia

(itemul 4)
- Utilizează simbolurile mărimilor fizice și relațiile matematice în scrierea datelor, cerinței și

rezolvarea problemelor, nu înlocuiește numeric în toate relațiile matematice și nu finalizează
calculele matematice (itemii 5 și 6)

3. Performanță maximă (notele 9-10)

- Aplică logaritmul de rezolvare a unei probleme de fizică, înlocuiește numeric în toate relațiile
matematice și finalizează calculele matematice (itemii 5 și 6),

- Alege un sistem fizic și investighează din punct de vedere energetic comportamentul acestuia.
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

1. Realizați corespondența între coloanele A și B:
A B

L L/Δt

P k·x2/2

Ec m·g·h

Epg m·v2/2

Epe F·Δd

2. Efectuați transformările:

0,2 kJ = ………….. J
200 N = ………….. kN
10 CP = ………….. w
25 kw = ………….. w

3. În care din următoarele situații se efectuează lucru mecanic:

a) Un om cosește iarba

b) Un om ține un sac în spate

c) Un elev citește o carte

d) Un sportiv ridică haltera deasupra capului.

4. Dacă un tren accelerează pe un drum orizontal, atunci energia lui cinetică scade, crește sau

rămâne aceeași? Justificați răspunsul.

5. Un automobil se deplasează cu viteza constantă de 60 km/h și dezvoltă o forță de tracțiune

constantă de 1800 N timp de 10 minute.

a) Ce valoare are puterea motorului?

b) Calculați lucrul mecanic efectuat de forța de tracțiune.

c) Pe ce distanță s-a deplasat automobilul?

6. O carte cu masa 500 g este lăsată să cadă liber de la înălțimea de 1 m față de sol. Știind că forțele

de frecare sunt neglĳabile și că g = 10 N/kg, determinați:

a) Energia mecanică a cărții în poziția inițială

b) Viteza cărții atunci când atinge solul

7. Dați un exemplu de activitate în care intervine conservarea energiei mecanică și indicați lanțul

transformărilor energetice care au loc pentru respectarea conservării energiei mecanice.

Itemul Punctajul

1 5x0,25=1,25

2 4x0,25=1
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PUNCTAJ: 3 2x0,25=0,5

4 0,5

5 1,5

6 1

7 1,25

Din oficiu 3
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TEST DE EVALUARE FINALĂ

- CLASA A IX-A –

FIZICĂ

Profesor POPA GABRIELA
Colegiul Național ”VASILE ALECSANDRI” BACĂU

OBIECTIVE:

� Să aplice în probleme legea mișcării rectilinii și uniforme și a mișcării rectilinii
uniform variate;

� Să identifice relația cauzală dintre forță și accelerație;
� Să rezolve probleme simple prin aplicarea principiilor II și III ale mecanicii
newtoniene;

� Să generalizeze rezultatele observațiilor experimentale în formularea legii lui
Hooke;

� Să calculeze impulsul punctului material;
� Să calculeze lucrul mecanic efectuat de diferite forțe;
� Să aplice interpretarea geometrică a lucrului mecanic;
� Să rezolve probleme simple prin aplicarea în diferite situații a teoremelor de
variație și a legii de conservare a energiei mecanice.

CONȚINUTUL EVALUĂRII:

Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 50minute.
Se consideră accelerația gravitațională g=10m/s2.
SUBIECTUL I:

Pentru itemii 1-10 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului

corect. (30 puncte)

1) Ecuația mișcării rectilinii uniform variate este:

a) �tvxx � 0 � � b) �tavv � 0 � � c)
2
t)2(�a

�tv0xx � 0
�

��� (3p)

2) Un mobil se mișcă rectiliniu și uniform, mișcarea acestuia fiind descrisă de ecuația:
t25x ��� . Coordonata la momentul inițial și viteza mobilului sunt:

a) 2m; 5m/s b) 5m; 10m/s c) 5m; 2m/s (3p)
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3) Un mobil este aruncat vertical în sus de la sol cu viteza inițială s/m30v0 � . Neglijăm

forțele de frecare cu aerul. Înălțimea maximă la care urcă corpul și timpul după care
revine pe Pământ sunt:
a) 45m; 6s b) 45m; 8s c) 20m; 6s (3p)

4) O forță 15NF � acționând asupra unui corp de masă 2,5kgm � îi imprimă o

accelerație:
a) 6m/s2 b) 30m/s2 c) 17,5m/s2 (3p)

5) Impulsul unui corp cu masa 2kgm � ce se mișcă cu viteza s/4mv � este:

a) s0,5N � b) s8N � c) s2N � (3p)

6) Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, legea lui Hooke
poate fi scrisă sub forma:

a)
E
l0SF

�l ��
� b)

SE
l0F

�l
�
�

� c)
F
l0SE

�l ��
� (3p)

7) Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manuale, relația corectă pentru
puterea mecanică P este:
a) vFP � � b) dFP � � c) vFP � (3p)

8) Un corp se deplasează rectiliniu, în lungul axei Ox, sub acțiunea unei forțe orientate pe
direcția și în sensul mișcării. Modulul forței depinde de coordonata corpului conform
graficului din figura de mai jos. Lucrul mecanic efectuat de forță la deplasarea corpului
între coordonatele 0m și 10 m este:

a) 16 J b) 52 J c) 80 J (3p)

9) Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia corectă
a legii conservării energiei este:
a) Ep�Ec � � b) LtotalEc c) .constEpEc �� (3p)

10) Lucrul mecanic efectuat de greutatea unui corp cu masa de 10 kg în timpul ridicării
lui de pe sol până la înălțimea de 75 cm are valoarea:
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a) -75 J b) -150 J c) 100 J (3p)

SUBIECTUL II:

Rezolvați următoarea problemă: (30 puncte)

Fie sistemul din figura alăturată, undem1=4kg șim2=2kg:

Aflați:
a) accelerația sistemului; (10p)

b) tensiunea în fir; (10p)

c) reacțiunea în axul scripetelui. (10p)

SUBIECTUL III:

Rezolvați următoarea problemă: (30 puncte)

Din vârful A al unui jgheab se lasă să lunece liber, fără viteză inițială, un corp cu masa
m=1kg care se mișcă fără frecare până în punctul B, după care intră pe o suprafață
orizontală fără a-și modifica modulul vitezei, ca în figura de mai jos:

Punctul A se află la înălțimea h=5m. Coeficientul de frecare la alunecare pe suprafața
orizontală este μ=0,1. Energia potențială gravitațională se consideră nulă în punctul B.
Determinați:
a) Energia mecanică totală a corpului în punctul A; (10p)

b) Viteza corpului în punctul B; (10p)

c) Distanța parcursă de corp pe suprafața orizontală până la oprire. (10p)
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BAREMDE EVALUARE

� Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
� Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizat explicit prin barem. Nu
se acordă fracțiuni de punct.

� Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului
total acordat pentru test la 10.

Subiectul I

Nr. item Soluție Punctaj

1 c 3p

2 c 3p

3 a 3p

4 a 3p

5 b 3p

6 b 3p

7 a 3p

8 b 3p

9 c 3p

10 a 3p

TOTAL pentru Subiectul I 30p

Subiectul II

a am1TG1 ��� 3p

am2T 3p

2m1

m1
m
ga

�
�

� 3p

2s/6,6ma � 1p

10p

b
2m1

2m1
m

gmT
�

��
� 5p

N13T � 5p

10p
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c 2TR � 5p
N,3318R � 5p

10p

TOTAL pentru Subiectul II 30p

Subiectul III

a AEpAcA � EE � 4p

0EcA � 2p

hgmEpA ��� 2p

J50EA 2p

10p

b BA EE 4p

2
vBmE
2

B
�

�

4p
s/m10vB � 2p

10p

c Metoda I

�Ectot�EtotsauLLnecons �� 4p

2
vBm0dgm
2�

������� 4p

g2
vBd
2

���
� 1p

50md � 1p
Metoda II

amFf ��� 2p

gmFf ���� 2p
2s/�1mga �����

1p
da2v0 � 2

B ��� 2p

a2
vBd
2

�
�� 2p

50md � 1p

10p

TOTAL pentru Subiectul III 30p
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Fișă de evaluare finală- „Ne jucăm cu literele învățate”

Clasa I

Comunicare în limba română

Profesor pentru învățământul primar Gozman-Pop Georgiana-Delia Școala

Gimnazială „George Coșbuc” Zalău, județul Sălaj

Obiective operaționale:

O1 : să scrie corect propoziții, respectând semnele de punctuație;

O2 : să realizeze corect corespondența între litera mare de tipar și cea mică corespunzătoare;

O3 : să scrie cuvinte cu literele și silabele date;

O4 : să scrie forma corectă de plural a cuvintelor date;

O5 : să alcătuiască propoziții corecte din punct de vedere gramatical.

1. Dictare:

2. Unește litera mare de tipar cu cea mică corespunzătoare:
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M R A T V S N E I P

a t v m r n e i p s
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3. Ordonează literele pentru a forma cuvinte:

s,i,v o,i,v a,e,m,r

a,c,r a,e,c,s u,v,l,e,p

4. Eu scriu una, tu scrii multe!

casă gheată vapor

scoici masă scaun

5. Ordonează silabele pentru a forma cuvinte.
vor, co rat, su, pă ță, va, can

on, a, vi e, ni, sa ne, cre, ioa

6. Alcătuieşte 3 propoziţii ale căror cuvinte să înceapă cu aceeaşi literă din alfabet.
Model: Corina culege cireşe.
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Fișă de evaluare finală

Dictare:

Am dăruit mamei un buchet de flori.

Horia va merge la bunici la Giurgiu.

Câinele lui Lucian este maro.

Cine vine la munte ?

INDICATORI ȘI BAREMEDE PERFORMANȚĂ

Itemul Foarte bine Bine Suficient

1 Scrie toate Scrie propozițiile, cu 1-2
Scrie propozițiile, cu 4-5

propozițiile, omisiuni de litere,
omisiuni de litere, fără să

respectând semnele de respectând semnele de
respecte toate semnele de

punctuație; punctuație.(cu 1-2
punctuație.

omisiuni);

2 Realizează corect Realizează corespondența Realizează corect

corespondența dintre dintre litera mare de tipar corespondența dintre litera

litera mare de tipar și și cea mică mare de tipar și cea mică

cea mică corespunzătoare în 7-8 corespunzătoare în 5-6

corespunzătoare; situații; situații.

3 Găsește și scrie 6 Găsește și scrie 4-5 Găsește și scrie 2-3 cuvinte

cuvinte care se pot cuvinte care se pot forma care se pot forma cu literele

forma cu literele date; cu literele date; date.

4 Scrie forma corectă a Scrie forma corectă pentru Scrie forma corectă pentru 3

cuvintelor; 4 cuvinte; cuvinte.

5 Găsește și scrie 6 Găsește și scrie 4-5 Găsește și scrie 2-3 cuvinte

cuvinte care se pot cuvinte care se pot forma care se pot forma cu silabele

forma cu silabele cu silabele date; date.

date;

6 Alcătuiește corect 3 Alcătuiește corect 2 Alcătuiește corect 1

propoziții; propoziții; propoziție.
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Recapitulare finală

Prof.înv.primar Gurgu Nicoleta-Doina
Școala Gimnazială Nr.16 „M.I.Dobrogianu”Constanța

1. Numerele naturale pare de patru cifre care au suma cifrelor egală cu 4 sunt:
a) 1012,1102, 1210,1030,1300, 2002,2020,2110,2200,3010,3100,4000;
b) 1003,1300,1030,2002,2020,3010,3100,4000,1012,1102,1210,2110,2200;
c) 1012,1102,1210,1030,1300,2002,2020,2011,2110,2200,3010,3001,4000.

2. Cel mai mic număr natural impar care se poate rotunji la 3000 este:
a) 3001;
b) 2501;
c) 2999.

3. Scrie cu cifre arabe numerele: XXXI, IV, XI, VIII, XIX.
4. Suma numerelor pare cuprinse între 1673 și 1685 este:

a) 10071;

b) 10074;

c) 10076.

5. Ce număr trebuie să scazi din cel mai mic număr par de cinci cifre pentru a obține

cel mai mic număr impar de patru cifre diferite?

a) 8779;

b) 8797;

c) 8977.

6. Scade din produsul numerelor 132 și 4 câtul numerelor 77 și 7, apoi dublează

rezultatul obținut.

7. Sfertul unui număr este cu 9 mai mic decât jumătatea lui. Află numărul, apoi

mărește-l cu produsul numărului 13 cu el însuși.

8. Calculează, respectând ordinea efectuării operațiilor:

9. Maria a avut de împletit un șnur lung de 90 cm. În prima zi, a împletit jumătate

din el, a doua zi a cincea parte din rest. A treia zi a terminat de împletit jnurul.

Câți cm a împletit a treia zi?

10.Perimetrul unui dreptunghi este de 64 m. Află dimensiunile dreptunghiului, știind

că lățimea acestuia reprezintă o treime din lungime.
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Soluții:

1. a)1012,1102, 1210,1030,1300, 2002,2020,2110,2200,3010,3100,4000;

2. b)2501;

3. 31,4,11,8, 19;

4. b)10074;

5. c)8977;

6. (132x4-77:7)x2=(528-11)x2=517x2=1034

7. 9x4=36(numărul)

13x13=169

36+169=182

8. (100-37)x11+63:(101-98)=63x11+63:3=693+21=714

8x(286+74)-88:(4+28:7)=8x360-88:(4+4)=2880-88:8=2880-11=2869

9. 90cm:2=45cm(ziua I)

90cm-45cm=45cm(restul)

45cm:5 =9 cm(ziua II)

45cm +9cm=54cm(ziua I și II)

90cm-54cm=36cm(ziua III)

10.64m:8=8m (lățimea)

8mx3=24m(lungimea)
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TEST DE EVALUARE - Fracții

Clasa: a III-a
Disciplina:Matematica

Nume și prenume autor: Istrate Brîndușa
Școala de proveniență: Școala Gimnazială ,,Elena Cuza”, Piatra Neamț

Obiective:
- să scrie fracțiile reprezentate de părțile colorate ale figurilor;
- să coloreze părțile egale indicate de fracții;
- să scrie fracții după cerință;
- să compare și să ordoneze fracții;
- să efectueze adunări și scăderi cu fracții;
- să grupeze fracţii după felul lor;
- să scrie fracțiile cerute;
- să rezolve probleme ce implică fracții.

Conținutul evaluării:

1. Scrie ce fracţie reprezintă părţile colorate din fiecare desen:

2. Colorează fracțiile în desenele date:

2
2

6
3

8
5

2
1

4
3

3. Scrie următoarele fracții. Încercuiește, cu verde, fracțiile echiunitare și cu negru fracțiile cu
numitorul mai mare decât nouă:

-o pătrime, două șesimi, nouă noimi, trei zecimi, două doimi, cinci șeptimi, trei cincimi.
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4. a) Compară fracțiile:

5 3 1 1 7 9 6 8 4 2

8 8 5 5 10 10 9 9 7 7

b) Ordonează fracțiile:
-crescător: -descrescător:

3 5 2 7 8 6 7 4 1 8
8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

5. Efectuează operațiile date:

7
2
+
7
3
=

8
3
+
8
4
=

9
6
-
9
4
=

10
8
-
10
2
-
10
5
=

6. Grupează, în tabel, următoarele fracţii:
4 ; 3 ; 9 ; 8 ; 5 ; 9 ; 7 ; 2 ; 6 ; 3.
7 3 10 8 7 9 8 3 7 5

7. Scrie fracțiile:
a) cu numitorul 6 și numărătorul de 2 ori mai mic. ___
b) cu numărătorul 3 și numitorul de 3 ori mai mare. ___
c) cu numărătorul cel mai mare număr natural de o cifră și numitorul zece. ___
d) cu numărătorul de 4 ori mai mic decât numitorul. ___

8. Rezolvă problemele:

a) La o florărie s-au vândut
3
1
din florile aduse. Calculează și scrie fracția care reprezintă florile

rămase.

b) Iulia a mâncat
6
3 din bomboanele din cutie. Calculează și scrie fracția ce reprezintă

bomboanele care au rămas.

c) Din cei 32 de elevi ai unei clase,
4
1 sunt fete, iar restul băieți.

Câți băieți sunt?

Fracţii echiunitare Fracţii subunitare
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d) Realizează un tablou care să aibă 10 flori astfel încât:

a. 2 să fie albastre

10

b. 4 să fie roșii

10

c. 3 să fie galbene

10
d. restul florilor să fie mov. Ce fracție reprezintă florilemov?

Criteriile de evaluare:

Item Foarte bine Bine Suficient

Item 1
-scrie corect cele 5 fracții -scrie corect 4 fracții -scrie corect 3 fracții

Item 2

-colorează corect în cele 5
situații date

-colorează corect în 4 situații
date

-colorează corect în 3
situații date

Item 3

-scrie corect cele 7 fracții și
rezolvă corect cele 3 sarcini

-scrie corect 5 - 6 fracții și
rezolvă corect cele 3 sarcini

-scrie corect 3 - 4 fracții și
rezolvă corect 2 sarcini

Item 4

-compară corect cele 5
perechi de fracții
-ordonează crescător cele 5
fracţii date
-ordonează descrescător
cele 5 fracţii date

-compară corect 4 perechi de
fracții
-ordonează crescător 4 fracţii
date
-ordonează descrescător 4
fracţii date

-compară corect 3 perechi
de fracții
-ordonează crescător 3
fracţii date
-ordonează descrescător 3
fracţii date

Item 5

-efectuează corect cele 5
operații

-efectuează corect 4 operații -efectuează corect 3 operații

Item 6

-grupează cele 10 fracţii
după felul lor

-grupează 8 - 9 fracţii după
felul lor

-grupează 7 - 6 fracţii după
felul lor

Item 7

-scrie corect cele 4 fracții,
respectând cerințele

-scrie corect 3 fracții,
respectând cerințele

-scrie corect 2 fracții,
respectând cerințele

Item 8

-rezolvă corect cele 4
probleme

-rezolvă corect 3 probleme -rezolvă corect 2 probleme
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ȘTAFETELE – STRUCTURI COMPLEXE ALE EDUCAȚIEI

FIZICE

Autor Măntescu Silvia Ioana
Prof. înv. primar Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” Giurgiu

Realizarea obiectivelor urmărite în cadrul educației fizice la clasele I-IV impune vizarea sistematică,
lecție de lecție, clasă de clasă, a unor finalități concrete în legătură cu formarea la elevi a sistemului de
cunoștințe, priceperi și deprinderi motrice prevăzut de programe.
Cerințele stabilite în programe conturează conținutul procesului de învățământ specific educației

fizice, cunoștințele, priceperile și deprinderile motrice prevăzute de acestea alcătuind componenetele
acestui proces.
Concomitent cu obținerea unor finalități în legătură cu formarea sistemului de cunoștințe, priceperi

și deprinderi motrice, specifice fiecărei clase, se urmărește și obținerea unor modificări favorabile în
dezvoltarea calităților motrice (viteză, rezistență, forță, îndemânare, suplețe, mobilitate etc.), în
acuitatea și precizia unor simțuri (echilibru, ritm, orientare în spațiu etc.), în evoluția proceselor
morfologice și funcționale, influiențându-se pozitiv dezvoltarea amonioasă și întărirea capacității de
muncă a organismului elevilor.
De asemenea, odată cu realizarea acestor obiective specifice educației fizice, organizarea procesului

instructiv-educativ trebuie să aibă în vedere valorificarea influiențelor exercițiilor fizice în direcția
formării și dezvoltării însușirilor și trăsăturilor personalității, deprinderilor, obișnuințelor și
capacităților pe care le vizează procesul general de instruire și de educație în legătură cu educația
intelectuală, estetică și moral-volitivă a elevilor.

Pentru realizarea obiectivelor educației fizice se utilizează un sistem specific de mĳloace al cărui
conținut este determinat de particularitățile de vârstă ale copiilor, nivelul de pregătire al acestora și
condițiile specifice de lucru.
La clasele I – IV, se disting următoarele categorii de mĳloace: exercițiul fizic, structuri complexe de

exerciții fizice, materialul didactic, factorii naturali (aer, apă, soare) și condițiile igienice.
Ștafetele reprezintă structuri motrice complexe, executate sub formă de întrecere între 2 – 3 echipe,

având ca element caracteristic faptul că al doilea și următorii executanți din fiecare echipă încep execuția
după ce cel de dinaintea sa a terminat-o și i-a predat ștafeta.
Ștafetele sunt utilizate în lecțiile de educație fizică pentru dinamismul care asigură, în rândul copiilor,

o stare de emulație deosebită, contribuind totodată la perfecționarea deprinderilor motrice și la
dezvoltarea calităților motrice.
În conținutul ștafetelor, la aceste vârste, vor fi incluse maxim două deprinderi însușite, alergarea fiind

obligatorie. Au efect crescut următoarele deprinderi:
- alergarea: în linie dreaptă, șerpuită, în zig-zag, cu ocolire de obstacole, liberă sau cu purtare,

depunere, culegere de obiecte mici;
- săritura: peste unul sau mai multe obstacole, succesiv sau alternativ, pe unul sau ambele picioare,

cu coarda din deplasare;
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- aruncarea-prinderea: cu mingea rostogolită pe sol, dribling simplu și multiplu, pasă la perete
urmată de prindere etc.;
- transportul de greutăți:mingi umplute, săculeți cu nisip etc.;
- echilibru: pe suprafețe late, joase și stabile;
- tracțiunea: din culcat pe bancă, cu ajutorul brațelor.
Deprinderile de echilibru, târâre, escaladare, tracțiune vor fi plasate la începutul ștafetei, fiind

executate numai la ducere, urmate obligatoriu de alergare.
Pentru buna desfășurare a ștafetelor este bine ca înainte de lecție să se realizeze marcajele necesare

(liniile de plecare, așteptare, aruncare etc., spațiile în care se efectuează diferite acțiuni de culegere,
depunere sau dribling etc.) și să se amplaseze materialul didactic (mingi, bănci, fanioane) pe locul stabilit
sau cât mai aproape de acesta. Numărul marcajelor va fi egal cu numărul echipelor.
Constituirea echipelor se face prin repartizarea numerică echilibrată a tuturor copiilor, pe criteriul

potențialului motric (în principal), al sexului și taliei. Echipele pot primi o denumire și, de regulă, se
alcătuiesc în fiecare lecție, iar atunci când se constată o bună echilibrare valorică pot fi menținute de-a
lungul mai multor lecții.
Structura unei ștafete poate fi menținută pe parcursul a câteva lecții, contribuind astfel la

consolidarea deprinderii prin creșterea cantității și calității lucrului mecanic.
În timpul întrecerii, participanții trebuie lasați și chiar stmulați să-și încurajeze coechipierii

(verbal,bătăi ritmate din palme) și să-și manifeste satisfacția pentru reușită. În același timp, se va cultiva
respectul față de adversari și coechipieri atât în situația de învingător, cât și în cea de învins.
Ștafetele se plasează, în structura lecției, pe verigile destinate consolidării-perfecționării deprinderilor

motrice și în cele destinate dezvoltării calităților motrice.
Formarea unor deprinderi motrice ca aruncare-prindere, săritura, echilibrul, transportul, cățărarea,

escaladarea, tracțiunea, împingerea, târârea se asigură cu ajutorul materialului didactic care reprezintă,
în aceste situații, elementul ce condiționează mișcările.
În lecțiile de educație fizică, materialele didactice reprezintă mĳloace de cea mai mare importanță,

care facilitează procesul de formare a deprinderilor motrice și de dezvoltare a calităților motrice,
diversifică și, totodată, cresc eficiența și a altor mĳloace ale educației fizice.

Bibliografie
Scarlet, E., Lecția de educație fizică. Metode și mĳloace, Editura Sport-Turism, București, 1981
Login, M., Mitra, Ghe., Vodă, M., Metodica predării educației fizice la clasele I-IV, Editura didactică și
pedagogică, București, 1976
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Lucrare scrisă semestrială

Clasa: a VI-a
Disciplina: – Limba şi literatura română –

Nume și prenume autor: Prof. Psihopedagogie specială Marc Andreea Larisa
Școala de proveniență: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2 Bistrița

Obiective:

1. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE RECEPTARE AMESAJULUI ORAL.

2. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EXPRIMARE ORALĂ.

3. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELORDE RECEPTARE AMESAJULUI SCRIS.

4. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EXPRIMARE SCRISĂ.

Criterii de evaluare:

� Toate subiectele sunt obligatorii.

� Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

� Se acordă 10 puncte din oficiu și încă 12 puncte pentru rezolvarea întregii lucrări.

� Se acordă pentru subiectul I, 48 de puncte.

� Se acordă pentru subiectul II, 30 de puncte.

GRILĂ DE EVALUARE

ITEM Competenţe

generale

Competenţe

specifice

Criterii de evaluare şi notare

Partea

I

1). Înțelegerea textului Identificarea
personajelor
participante la
acțiune.

� Pentru identificarea celor două personaje, se

acordă 2p.

� Pentru identificarea unui singur personaj, se

acordă 1p.

2). Înțelegerea textului Recunoașterea
elementelor specifice
(locul, timpul și
spațiul) unei
narațiuni.

� Pentru identificarea corectă a locului și

timpului, se acordă 2p.

� Pentru identificarea corectă doar a uneia

dintre el, se acordă 1p.
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3). Înțelegerea textului Formularea ideilor
principale.

� Pentru formularea a două idei principale, se

acordă 4p.

� Pentru formularea a unei singure idei

principale, se acordă 2p.

4). Înțelegerea textului Identificarea
elementelor necesare
pentru realizarea unui
portret.

� Pentru transcrierea fragmentului în care se

găsește portretul bunicii, se acordă 2p.

� Pentru identificarea caracteristicilor fizice și

morale, se acordă 2p.

5). Cuvântul
Unitatea de bază a
vocabularului

Despărțirea în silabe
a cuvintelor date.

� Petntru despărțirea coectă în silabe a

cuvintelor , se acordă 6p.

� Se acordă câte 2p., pentru fiecare cuvânt

despărțit corect în silabe.

6). Cuvântul
Unitatea de bază a
vocabularului

Identificarea unor
categorii semantice:
sinonime si antonime

� Pentru gasirea variantei corecte la cuvântul

creț, se acordă, 2p.

� Pentru gasirea variantei corecte la cuvântul

isprăvea, se acordă, 2p.

� Pentru gasirea variantei corecte la cuvântul

glasul se acordă, 2p.

7). Cuvântul
Unitatea de bază a
vocabularului

Identificarea formei şi
conţinutului /
familiei lexicale a
cuvintelor.

� Pentru identificarea a patru cuvinte din familia

lexicală a cuvântului grădină, se acordă 6p.

� Pentru identificarea a trei cuvinte, se acordă

4p.

� Pentru identificarea a două cuvinte, se acordă

2p.

8). Noțiuni de
morfologie, sintaxă și

gramatică

Identificarea părților
de vorbire studiate,
substantivul.

� Pentru identificarea a două substantive de

genul feminin, se acordă 3p.

� Pentru identificarea genului și a numărului, se
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acordă 3p.

9). Noțiuni de
morfologie, sintaxă și

gramatică

Identificarea părților
de vorbire studiate,
verbul.

� Pentru completarea corectă a spațiilor libere

cu verbele potrivite, se acordă 6p.

� Pentru fiecare verb scris corect în spațiile

libere, se acordă 1p.

10). Noțiuni de
morfologie, sintaxă și

gramatică

Identificarea părților
de vorbire studiate,
pronumele personal,

pronumele de păolitețe

pronumele negative si

interogative.

Pentru identificarea celor trei categorii de
pronume pronumele personal, pronumele de păolitețe
pronumele negative si interogative, se acordă 6p.

Partea

II

Compunerea

Dezvoltarea unor
competenţe de

comunicare şi scriere
imaginativ

Redactarea unui text
imaginativ, pe o
anumita temă
Scrisoarea

.
� Pentru respectarea temei date, în redactarea,

se acordă 15 p.

� Pentru respectarea numărului de propoziţii şi

cuvinte date, în redactarea, se acordă 5p.

� Pentru scrierea corectă din punct de vedere

gramatical, se acordă 5p.

� Pentru ordonarea textului în pagină și

caligrafie, se acordă 5p.
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EVALUARE

PARTEA I (48 de puncte)

Citiți textul :

1). Menționează personajele care participă la acțiune. (2p.)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2). Indică locul și timpul desfășurării acțiunii din fragmentul citat. (2p.)

___________________________________________________ ______________________________
3). Formulează două idei principale din textul dat. (4p.)

___________________________________________________________________________
____________________________________________________ ________
4). Transcrie, din fragmentul citat, enunțul în care se regăsește portretul bunicii și identifică
caracteristicile fizice și morale. (4p.)

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5). Desparte în silabe cuvintele: uscățivă, crestată, pieptene. (6p.)

6). Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: creț, isprăvea, glasul. (6p.)

___________________________________________________________________
7). Alcătuiește familia lexicala a cuvantului gradina (4 cuvinte). (6p.)

____________________________________________________ _______

„O văz ca prin vis. O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii
căprui, cu gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos. (...) Ne duceam
la umbra dudului din fundul grădinii. Ea își înfingea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă
și să răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei. Fusul
îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se scutură o
ploaie albastră.
‒ Ei, ce mai vrei, îmi zice bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
‒ Să spui...
Și niciodată nu isprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam,
uneori tresăream ș-o întrebam câte ceva; ea începea să spuie și eu visam înainte.”

( Barbu Ștefănescu Delavrancea – „Bunica” )
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Dragă,
Destinatar:

Strada:
…………………………………………………… Bloc: Scara: Ap.:
…………………………………………………… Localitatea:
………………………………………………….... Județ:
…………………………………………………… Cod poștal:
……………………………………………………
……………………………………………………

8). a). Identifică în text două substantive comune de genul feminin. ......................................... (6p.)

b). Precizează felul, genul și numărul substantivului capul din text.
9). Completați textul alăturat, punând verbele din coloana din dreapta la timpul prezent. (6p.)

.

10). Subliniați în textul următor pronumele personale cu o linie, pron. de politețe cu două linii, pron.
negative și interogative cu linie șerpuită. (6p.)

PARTEA A II-A (30 de puncte)

Redactaţi o scrisoare de 4-5 rânduri, în care să transmiteţi câteva gânduri şi salutări, unui prieten
În srisoare puteţi povesti despre familie, sănătate, întâmplări petrecute.

Cu drag …………

a asculta

a pretinde

a revendica

a sfătui

a dori

a solicita

Profesorul le ..................................... elevilor să
învețe sârguincios. El
efectuarea corectă a temei pentru acasă. Degeaba
copiii dreptul
la joacă, dacă nu-și îndeplinesc mai întâi
oblogațiile școlare.

Duduia Lizuca nu-i spune lui Patrocle „tu” , căci e mai bătrân și nici „dumneata”
cuvânt rece care pune la distanță. Ea îi spune „mata”, cuvânt care arată perfect
sentimentele ei pentru dânsul. „- Patrocle mata auzi ceva. Cine este ? Eu nu aud
nimic și nici nu văd pe nimenia.” ( M. Sadoveanu „Dumbrava minunată” )
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Matematică și explorarea mediului

Test de evaluare finală pentru clasa pregătitoare

Prof. înv. Primar Mocioi Victoria Simona
Șc. Gimn. „Alexandrtu Ștefulescu”

I.Competente specifice (obiective) :

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31;

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor;

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-omulţime dată;

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;

2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte
manipulate de copii şi în mediul înconjurător;

5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor;
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0

II.Conținut test

1.

2. Compară numerele folosind semnele: <, >, =

Scrie pe picături
numerele care lipsesc

din șir.

5 9

11 16

1217

2121

30 20

1 4 7 9

11 1 20

23 26 30
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3. Colorează cu verde baloanele pe care sunt scrise numere pare, iar cu galben baloanele pe care sunt scrise numere impare.

4. Ordonează crescător numerele scrise pe steluțe :

3 12
21

17 30

6

18

25

15
9

25

7

10

31

29
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5. Fiecare anotimp are
luni. Unește denumirea anotimpului cu desenul corespunzător și lunile fiecărui anotimp.

DECEMBRIE

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

IUNIE
IULIE

AUGUST

VARA

IARNA

TOAMNA

PRIMĂVARA
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6. a) Marian a desenat 14 mașini, iar Dan 5 mașini. Împreună au desenat

Scrie mai jos operația corespunzătoare .

b)În port erau 26 de vapoare, din acestea 4 au plecat pe mare. Câte vapoare au mai rămas în port.

Scrie mai jos operația corespunzătoare.
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7.Trasează linii pentru a așeza animalele sălbatice în triunghi, cele domestice în pătrat și cele acvatice în cerc .

Dacă ai timp poți colora ce dorești.

Ai ajuns la final.Felicitări!
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III. Criteriile de evaluare-

Indicatori:

Nr.

crt.

Itemul

Performanța

Realizat În curs de realizare Nerealizat

1. Scrie numerele care lipsesc dintr-un
sir de numere de la 1 la 31

14 - 18 numere 10 - 14 numere 1 - 9 numere

2. Scrie semnul de relație corect 4 -5 situații corecte 2 – 3 situații corecte 1 situatie corectă
3. Identifică corect numerele impare și

numerele pare și colorează conform
cerinței

6 - 8 numere 4 – 7 numere 1 – 3 numere

4. Ordonează crescător numerele 6 – 7 numere 3 – 5 numere 1 – 2 numere
5. Unește imaginea cu denumirea

anotimpului pe care -l reprezintă și
cu lunile corespunzătoare acestuia

4 imagini 2 – 3 imagini 1 imagine

6.

Rezolvă problemele cu ajutorul
imaginilor si al textului audiat

rezolvă corect 2
probleme

rezolvă parțial corect
problemele

parțial corect o
problemă, fără

rezultat
Identifică corect figurile și corpurile
geometrice și diferențiază cele trei
categorii de animale-sălbatice,
domestice și din mediul acvatic

4 situații 2 – 3 situații 1 situație
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REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

R (realizat) , C (în curs de realizare), N (nerealizat)

Observatii:

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________

Nr.

crt.

Numele și prenumele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Fiche de révision

VIII-ème classe

Prof. Pană Raluca-Tatiana
École Gymnasiale Pănătău, département de Buzău

Les compétences spécifiques visées:
2.1 Raconter une histoire/une expérience personnelle;
3.1 Déduire par le contexte la signification des mots inconnus;
3.2 Identifier les idées principales des articles brefs sur des sujets familiers ou d’actualité;
4.2 Rédiger des textes courts et cohérents sur des sujets d’intérêt
4.3Manifester l’intérêt pour la qualité de la rédaction

On n’oublie pas si vite les vacances

L’été a fini, mais Micheline pense encore aux paysages merveilleux de la Provence où elle a passé ses

vacances avec son frère Paul. Elle ne peut pas oublier les plages ensoleillées des bords de la Méditterannée et ses

promenades sur la Côte d’Azur. Mais les voilà de retour dans leur petite maison de la banlieue de Paris; l’automne

est venu, les classes ont commencé et…les petits soucis reviennent aussi.

Micheline: Il ne finit pas de pleuvoir! Quel sale temps!

Paul: C’est l’automne!

Micheline: Quand je pense aux beaux jours de l’été, là- bas, dans le Midi… Comme il faisait bon! Tu te rappelles

nos promenades au bord de la mer sous le soleil doux du matin? Nous regardions les bateaux qui passaient

lentement à l’horizon.

Paul: Finis avec tes souvenirs! Nous devons penser à autre chose maintenant.

Micheline: Tu as raison.

Paul: Tu voulais repasser ta jupe, n’est-ce pas?

Micheline: Oui, ma jupe est mouillée.

Paul: Alors, sois gentille, repasse mon pantalon aussi. Je t’apporte le fer à repasser.

Micheline: Et toi, va à la cave et apporte du bois et du charbon. Je veux allumer le feu dans la chambre de maman.

Il fait froid et je sais qu’elle est un peu enrhumée.

Paul: Elle sera contente de trouver le poêle chaud.

Micheline: Écoute Paul, est-ce que l’été prochain on ira toujours dans ce camp de vacances en Provence?

Paul: Décidément, tu y penses toujours.

1. Lisez le texte, puis citez:
a) le paragraphe qui parle d’activités de vacances
b) décrit les relations, les liens entre les personnes

2. Classez les verbes suivants en deux colonnes, les verbes qui parlent des vacances et les verbes
utilisés pour décrire les relations entre les personnes: a passé, voulait, sois, apporte, il faisait, pense,

regardions, passaient, veux.

3. Continuez le dialogue suivant, en racontant vos vacances. Utilisez les verbes au passé composé
et à l’imparfait.
- Il ne finit pas de pleuvoir! Quel sale temps!

- C’est l’automne!
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- Quand je pense aux beaux jours de l’été……………

4. Dans quelle région de France aimeriez-vous aller? Pourquoi? Utilisez dans vos réponses la
comparaison des adjectifs.

5. Lisez le texte sur Provence. À l’aide de ce texte établissez un ittinéraire pour les prochaines
vacances deMicheline et de Paul.

Quand vous voyagerez dans le Midi de la France, n`oubliez pas d`aller en Provence. Commencez à

descendre la large vallée que bordent les montagnes. Un chaud soleil brille dans le ciel bleu; vous êtes accompagnés

par la musique des cigales cachées dans les pins et dans les pâles oliviers; des mas blancs se montrent partout avec

leurs toits de tuile rose; des lignes de cyprès les protègent contre le mistral.

Le mistral est le vent qui souffle le long du Rhône pendant des jours entiers; il est assez fort, dit-on, pour

retarder les trains.

La Provence est aussi la terre des souvenirs anciens: Orange a gardé son arc de triomphe usé par les temps

et son théâtre antique. Près de Nîmes vous découvrirez le grand aqueduc que d`audacieux Romains ont jeté sur la

vallée du Gard; Avignon vous montrera ses remparts, le château des papes et son célèbre pont:

«Sur le pont d’Avignon , l’on y danse, l’on y danse

Sur le pont d’Avignon l’on y danse tout en rond» disait la vieille chanson française.

Danser, c’est bien, mais il faut faire attention…on risque de tomber à l’eau car le vieux pont sur le Rhône n’a

conservé que la moitié de ses arches.

D`après G. Mauger, Cours de langue et civilisation françaises, Hachette

6. Réponds brièvement:

a) De quelle région de la France s`agit-il dans le texte?

b) Où sont cachées les cigales?

c) Quel vent souffle le long du Rhône?

d) Où est-ce qu`on découvre le grand aqueduc?

7. Vrai (V) ou faux (F)?

a) La région de Provence se trouve dans le nord de la France.

b) Le mistral est assez fort pour retarder les trains.

c) Le grand aqueduc est jeté sur la vallée du Rhône.

d) Les lignes de cyprès protègent les mas contre le mistral.



135

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

FIȘĂ DE LUCRU

Cls. a VI-a

Prof. Petcuț Diana Maria

Există o țară în care oamenii nu vorbesc mai deloc. Este țara Marii Fabrici a cuvintelor. În această țară

stranie, cuvintele se cumpără, se înghit și abia apoi pot fi rostite. Marea Fabrică a Cuvintelor lucrează fără

încetare, zi de zi, noapte de noapte. Din utilaje ies cuvinte de toate soiurile, variate, cum este limbajul. Unele

cuvinte sunt mai ieftine, altele mai scumpe, iar aceste sunt rostite mai rar și doar de către cei bogați. În țara

Marii Fabrici a Cuvintelor costă mult să vorbești. Cei săraci, uneori, le caută prin gunoaie, însă cuvintele găsite,

cel mai adese, nu sunt interesante, doar căcăreze de capră și funduri de iepuri. Primăvara, cuvintele se pot

cumpăra la reducere. Loturile sunt mai ieftine. Dar, de cele mai multe ori, aceste cuvinte nu folosesc oamenilor

la mai nimic. Ce să faci cu ventriloc sau filodendron?

Sunt zile în care unele cuvinte zboară. Atunci, copiii se reped la ele cu plasele de prins fluturi. Sunt

mândri să le poată împărtăși părinților seara la cină. Azi, Philéas, a prins în plasă trei cuvinte, însă nu le va

spune deseară, fiindcă preferă să le păstreze pentru cineva special. Mâine este ziua de naștere a lui Cybelle, iar

Philéas este îndrăgostit. I-ar fi plăcut nespus de mult să-i poată spune: Te iubesc!, dar nu are destule economii în

pușculiță, așa că îi va dărui cuvintele pe care le-a găsit: cireașă, praf, scaun.

Cybelle locuiește pe strada de alături. Philéas sună la ușă. Nu îi spune: Salut! Ce mai faci? pentru că nu

poate, nu are aceste cuvinte. În schimb, îi zâmbește. Cybelle poartă o rochie roșie precum cireșele și ea îi

răspunde cu un zâmbet. În spatele ei, Philéas îl zărește pe Oscar, cel mai mare dușman al său. Părinții lui sunt

foarte bogați, dar nu de aceea Philéas nu îl are la suflet, ci pentru că Oscar nu-i zâmbește lui Cybelle niciodată,

el doar îi vorbește.

Te iubesc din toată inima mea, draga mea, Cybelle. Când vom fi mari, știu că ne vom căsători!

Trebuie să fi cheltuit o avere, se gândește Philéas. Cybelle zâmbește ca întotdeauna, însă Philléas nu știe

spre cine se îndreaptă zâmbetul ei. Câtă încredere se poate citi în ochii lui Oscar!

Cuvintele mele sunt atât de neînsemnate! își spune el. Apoi, inspiră adânc, se gândește la toată

dragostea din inima sa și rostește cuvintele pe care le prinsese în plasă. Cuvintele, ca nestematele, își iau drumul

în zbor spre Cybelle: cireașă..., praf..., scaun... Cybelle nu mai zâmbește, doar îl privește. Ai spune că a rămas

fără cuvinte. Apoi, se apropie cu multă delicatețe, îi așterne un pupic pe nas, Philéas, însă mai are doar două

cuvinte. Le-a găsit cu mult timp în urmă, într-o pubelă, printre sute de căcăreze de capră și funduri de iepure. I-

au plăcut atât de mult, încât le-a păstrat pentru o zi importantă. Acea zi este acum. O privește pe Cybelle și îi

spune: încă o dată...

(Marea fabrică a cuvintelor, Agnes de Lestrade, Valeria Docampo)

1. Citește explicația din dicționar a cuvintelor ventriloc și filodendron și construiește două
enunțuri cu acești termeni.

VENTRILÓC, -Ă, ventriloci, -ce, s. m. și f. Persoană care poate rosti cuvintele fără a mișca buzele și
fără a deschide gura, dând impresia că vorbește din abdomen. [Var.: ventrilóg, -ă s. m. și f.] –
Din fr.ventriloque.
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FILODÉNDRON, filodendroni, s.m. Plantă decorativă originară din regiunile ecuatoriale, cu rădăcini
aeriene și cu frunze mari, late și adânc crestate (Monstera deliciosa). [Acc. și: filodendrón] –
Din fr.philodendron.

2. Scrie trei idei principale din textul dat.

3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia, bazându-te pe informațiile din text.

Enunț Corect Incorect

1. În Țara Marii Fabrici a cuvintelor, oamenii
nu vorbesc, pentru că nu se găsesc cuvinte.
2.Cybelle este foarte bogată, de aceea vorbește
mult.
3.La reduceri, toamna, oamenii pot cumpăra
multe cuvinte.
4.Zi și noapte, fabrica produce cuvinte
5.Phileas îi spune lui Cybelle că o iubește

4. Ioana și Dan discută despre acest text.
Ioana: Cred că ar trebui să apreciem mai mult cuvintele. Ele ne ajută să transmitem ce gândim.

Dan: Nu cred că mereu cuvintele sunt importante. Astăzi putem să transmitem ce simțim și prin

imagini sau simboluri.
Redactează un text de 60-100 de cuvinte care să susțină unul dintre punctele de vedere
enunțate, valorificând și textul dat.

5. Încercuiește varianta corectă.
1. Cuvântul subliniat, în enunțul dat, este: Cuvintele mele sunt atât de neînsemnate!

a. substantiv
b. adjectiv
c. verb
d. pronume

2. Cuvântul subliniat este, ca parte, de propoziție: Există o țară în care oamenii nu vorbesc mai

deloc

a. subiect
b. predicat
c. niciuna

3. Transformă propoziția dezvoltată, în una simplă: În această țară stranie, cuvintele se cumpără.
4. Transcrie, din textul dat, o propoziție negativă.
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6. Rescrie textul, corectând greșelile de ortografie și de punctuație.
Dragă Mara

Mi-a plăcut mult cartea Marea Fabrică a Cuvintelor și vreau să o recomand și prietenilor noștrii. Idea

de a împărtășii cu alții experiența de lectură mii se pare potrivită. Îți mulțumesc încă o dată pentru

această recomandare

7. Alege, din lista dată, câte o emoție pentru fiecare personaj. Caută, în text, citate care să te ajute
să justifici alegerea făcută.
bucurie; gelozie; tristețe; dispreț; veselie; furie; dezgust; orgoliu; ușurarea, mulțumirea;
prietenia; umilința; mirarea, amabilitatea; nervozitatea; plictiseală; optimism; admirație;
mândrie.

8. Relatează o întâmplare, reală sau imaginară, petrecută în Țara Fabricii de Cuvinte.
Compunerea ta trebuie să aibă minimum 100 de cuvinte.
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EVALUARE FINALA – Comunicare in limba romana -

clasa I

Plopeanu Geanina, prof. inv. primar
Scoala Gimnaziala Movila Miresii, Braila

1. Dictare:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Transcrie propoziția:

Curtea școlii răsună de bucuria revederii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Desparte în silabe cuvintele date:

buchet - ___________________ Angheluță - _______________________

toamnă - ______________________ explicație - _________________________

4. Ordonează silabele pentru a forma cuvinte:

a) ves, po, te - _____________________ b) ne, chi, cior - ___________________

c) ghe, tă, ța, în - _________________________
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5. Descoperă și completează grupul de litere care lipsește din următoarele cuvinte:

a) ______ocolată b) _____ brit c) ar____ntiu

6. Scrie cuvinte cu :

a) înțeles opus : b) același înțeles:

apare ______________________ prieten = ______________________

bătrân _______________________ necăjit = ______________________

prieten ________________________ vesel = ____________________

7. Eu spun una, tu spui multe!

pereche - ____________________ televizor - ______________________

exercițiu - _____________________ tablou - _____________________

8. Taie cu o linie cuvântul greșit:

a) kilometri / chilometri b) fics / fix c) înghețată / ânghețată

9. Citeşte şi apoi răspunde la întrebări:

Cu cine se juca Monica?

Monica era în grădiniţa din spatele casei. Se juca încântatăcu
căţeluşul Voinicel. Era tare vesel. Deodată, Voinicel deveni arţăgos.
Începu să latre. O minge de ţepi stătea in iarbă.

- Nu da cu lăbuţa, Voinicel! E un arici!
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Dictare:
iepure, bomboană, mâine, ghiocei
Luna bate în fereastra castelului.
Copiii silitori obțin rezultate frumoase.
De ce învață Ana?

ITEMI

- să scrie dupa dictare cuvinte si propoziții;
- să transcrie propozitia data, facand asocierea intre literele de tipar si cele de
mana;

- să despartă in silabe cuvintele date;
- să ordoneze silabele pentru a forma cuvintele;
- să completeze cuvintele cu grupurile de litere potrivite;
- să scrie cuvinte cu sens asemănător, opus;
- să alcătuiască pluralul cuvintelor date;
- să recunoască forma corectă a cuvintelor;
- să răspundă la întrebări pe baza textului citit;

Itemi FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 � Scrie corect după dictare
cuvintele si 3 propoziții;

� Scrie corect după
dictare cuvintele si
1-2 propoziții;

� Scrie după dictare
cuvintele;

I2 � Transcrie corect propoziția; � Transcrie propoziția
dar fără punctuație;

� Transcrie propoziția
omițând litere;

I3 � Desparte corect în silabe 4
cuvinte;

� Desparte corect în
silabe 3 cuvinte;

� Desparte corect în silabe
2 cuvinte;

I4 � Ordonează corect silabele
pentru a forma cuvinte; (3)

� Ordonează corect
silabele pentru a
forma cuvinte; (2)

� Ordonează corect silabele
pentru a forma cuvinte;
(1)

I5 � Completează corect grupurile
de litere ce lipsesesc în cele trei
cuvinte;

� Completează corect
grupurile de litere ce
lipsesesc în două
cuvinte;

� Completează corect
grupurile de litere ce
lipsește într-un cuvânt;

I6 � Scrie corect sinonimele (3) și
antonimele (3) cuvintelor date;

� Scrie corect
sinonimele (2) și

� Scrie corect un sinonim și
un antonim pentru câte

Ce a văzut Voinicel în iarbă?
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DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

CENTRALIZAREA REZULTATELOR PE CLASĂ :

antonimele (2)
cuvintelor date

un cuvânt dat;

I7 � Formează corect pluralul
cuvintelor date (4) pe baza
jocului ”Eu spun una, tu spui
multe!”

� Formează corect
pluralul cuvintelor
date (3) pe baza
jocului ”Eu spun una,
tu spui multe!”

� Formează corect pluralul
cuvintelor date (2) pe
baza jocului ”Eu spun

una, tu spui multe!”

I8 � Identifică și elimină prin tăiere
cuvântul incorect ( 3);

� Identifică și elimină
prin tăiere cuvântul
incorect ( 2);

� Identifică și elimină prin
tăiere cuvântul incorect
(1);

I9 � Citește textul si raspunde
corect la intrebari.

� Formuleaza
raspunsuri, dar scrie
cu 1-2 greseli.

� Formuleaza raspunsuri
incomplete.

Nr. elevi

înscriși

Nr. elevi prezenți Nr. elevi absenți Calificative

FB B S I

Nr.

Crt.

Item/ Subiect Evaluare item Observatii

Integral

realizat

( nr.

elevi)

Partial

realizat

( nr. elevi)

Nerealizat

( nr. elevi)

1 scrie dupa dictare cuvinte si propoziții
2 transcrie propozitia data, facand asocierea intre

literele de tipar si cele de mana
3 desparte in silabe cuvintele date
4 ordoneaza silabele pentru a forma cuvintele
5 completeaza cuvintele cu grupurile de litere

potrivite
6 scrie cuvinte cu sens asemănător, opus
7 alcătuieste pluralul cuvintelor date
8 recunoaste forma corectă a cuvintelor
9 răspunde la întrebări pe baza textului citit
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PUNCTE TARI :

PUNCTE SLABE :

PLAN DEMASURI :
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EVALUARE FINALĂ- GRAMATICĂ LIMBA ENGLEZĂ

CLASA: X/ XI
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZA

PUSCAS ANA
LICEUL TEORETIC JOSEPH HALTRICH SIGHISOARA

OBIECTIVE:
1. Sa recunoasca si aplice regulile transformarii diatezei active in diateza pasiva

2. Sa recunoasca timpul, respectiv auxiliarul si sa completeze corespunzator intrebarile disjunctive

3. Sa recunoasca verbul modal corect pentru reformularea propozitiilor

CONTINUT: DIATEZA PASIVA, INTREBARI DISJUNCTIVE, VERBE MODALE
CRITERII DE EVALUARE: Realizarea majoritatii obiectivelor curriculare

I. Turn the sentences into the passive :

1. Tom broke an old vase yesterday.
……………………………………………………………………………………..

2. Jim may repair our bikes.
………………………………………………………………………………………

3. Mike is making the beds.
……………………………………………………………………………………….

4. Your parents were cleaning the whole house.
……………………………………………………………………………………………

5. The girls have given many presents to the poor children. (two options)
……………………………………………………………………………………………

6. They expect him to win the first prize.
…………………………………………………………………………………………..

7. My friend reads a book every week.

8. These people speak Romanian fluently.
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9. My parents visited England a few months ago.

10. The girl has won the first prize in the competition.

II. Write the correct question-tag:

1. Let’s learn the poem,…………………………………………………………...?

2. I am kind,…………………………………………………………………..……?

3. She ate too much yesterday,……………………………………………..………?

4. Our teacher gives us too much homework,………………………………………?

5. Open the door,……………………………………………………………………?

6. Tom hasn't done his homework yet, ?

7. He hasn't slept well ,………………………………………………………..?

8. Let’s eat something,……………………………………………………………?

9. Your sister has been working as a nurse,…………………………………………………...?

10. I am very clever,………………………………………………………………..?

11. Don't close the window,………………………………………………………………?

12. The boy wasn't climbing that tree, ?
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III. Rewrite the sentences using the given words (use modals) :

1. He is not allowed to park here.-

He…………………………………………………………………………

2. I am certain that John doesn’t learn Japanese.

John……………………………………………………………………….

3. I recommend you this book.

I think……………………………………………………………………...

4. I know for sure that Jane didn’t do her homework yesterday.

Jane………………………………………………………………………….

5. Perhaps your sister hasn’t sold her car.

Your…………………………………………………………………………..

6. It was a waste of time crying so much for that man, after all.

You……………………………………………………………………………

7. It wasn’t necessary for John to clean his car, so he didn't.

John……………………………………………………………………………..

8. She is not allowed to enter here.

She…………………………………………………………………………

9. I am sure that Tim doesn’t cook well.

Tim……………………………………………………………………….

10. I recommend you to see a doctor.

I think……………………………………………………………………...
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11. I know for sure that Jim didn’t come home the day before yesterday.

Jim………………………………………………………………………….

12. Maybe her brother hasn’t sent them a postcard.

Her brother…………………………………………………………………………..

13. It was a waste of time trying to convince him, after all.

You……………………………………………………………………………

14. It isn't necessary for her to learn that lesson, she knows it.

She……………………………………………………………………………..
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PROBĂDE EVALUARE FINALĂ

Comunicare în limba română-Clasa I

Autor: Secuiu Elena
Profesor înv. primar la Școala Gimnazială Nr. 16M. I. Dobrogianu Constanța

1. Dictare:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Transcrie propoziția:

Păsările ciripesc prin pădurile verzi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Desparte în silabe cuvintele date:

a) ciupercă - ___________________ b) Gherghina - _______________________

toamnă - ______________________ chitară - __________________________

c) exerciţiu - _____________________

Axinte- _______________________

4. Ordonează silabele pentru a forma cuvinte:

a) re, ză, ma - _____________ b) șu, nă, căp - __________________

c) po, ex, ți, zi, e - _________________________

5. Descoperă și completează grupul de litere care lipsește din următoarele cuvinte:

a) ______reașă b) ure_____ c) ar____nt
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6. Scrie cuvinte cu :

a) înțeles opus : b) același înțeles:

leneș ______________________ bucurie = ______________________

ziuă _______________________ drum = ______________________

murdar ________________________ prieten= ____________________

7. Eu spun una, tu spui multe!

a) pereche - ____________________ b) tablou - ____________________

copac - ________________________ televizor - ___________________

c) exercițiu - _____________________

bibliotecă - ______________________

8. Ordonează cuvintele în propoziție :

a) sosit, a, Vara .

________________________________________________________________________

b) la, Prietenul, se, nevoie, cunoaște .

________________________________________________________________________

c) a, Zina, kilogram, cireșe, de, un, cumpărat .

________________________________________________________________________

9. Taie cu o linie cuvântul greșit:

a) Un biciclist a parcurs zece kilometri / chilometri.

b) Ceasul arată ora opt fics / fix.

c) Înghețata avea aromă de kiwi / kivi.
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10. Alcătuiește trei propoziții folosind cuvintele: carte, vacanță, excursie.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________

Dacă ai terminat colorează repede și bine desenul!

Dictare

Georgică îi cheamă în parc pe Roxana şi pe Alexandru.
George le spune ghicitori. Virgil şi Xenia ascultă cu atenţie.
Cine va ghici oare ?

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

Item

i

FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 � Scrie corect după dictare trei
propoziții;

� Scrie corect după
dictare două
propoziții;

� Scrie după dictare o
propoziție;

I2 � Transcrie corect propoziția; � Transcrie propoziția
dar fără punctuație;

� Transcrie propoziția
omițând litere;

I3 � Desparte corect în silabe 6
cuvinte;

� Desparte corect în
silabe 5-4 cuvinte;

� Desparte corect în silabe
3-1 cuvinte;

I4 � Ordonează corect silabele
pentru a forma cuvinte; (3)

� Ordonează corect
silabele pentru a
forma cuvinte; (2)

� Ordonează corect silabele
pentru a forma cuvinte;
(1)

I5 � Completează corect grupurile
de litere ce lipsesesc în cele trei
cuvinte;

� Completează corect
grupurile de litere ce
lipsesesc în două
cuvinte;

� Completează corect
grupurl de litere ce
lipsește într-un cuvânt;

I6 � Scrie corect sinonimele (3) și
antonimele (3) cuvintelor date;

� Scrie corect
sinonimele (2) și

� Scrie corect un sinonim și
un antonim pentru câte
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CENTRALIZAREA REZULTATELOR PE CLASĂ :

GRAFICUL EVALUĂRII

GREȘELI TIPICE :

MĂSURI AMELIORATIVE:

antonimele (2)
cuvintelor date

un cuvânt dat;

I7 � Formează corect pluralul
cuvintelor date ( 6) pe baza
jocului ”Eu spun una, tu spui
multe!”

� Formează corect
pluralul cuvintelor
date ( 5-4) pe baza
jocului ”Eu spun una,
tu spui multe!”

� Formează corect pluralul
cuvintelor date (3-1) pe
baza jocului ”Eu spun
una, tu spui multe!”

I8 � Ordonează corect cuvintele în
propoziție; ( 3)

� Ordonează corect
cuvintele în
propoziție; ( 2)

� Ordonează corect
cuvintele în propoziție;
( 1)

I9 � Identifică și elimină prin tăiere
cuvântul incorrect ( 3);

� Identifică și elimină
prin tăiere cuvântul
incorrect ( 2);

� Identifică și elimină prin
tăiere cuvântul incorrect
(1);

I10 � Alcătuiește corect trei
propoziții folosind cuvintele
date;

� Alcătuiește corect
două propoziții
folosind cuvintele
date;

� Alcătuiește corect o
propziție folosind un
cuvânt dat;

Nr. elevi

înscriși

Nr. elevi prezenți Nr. elevi absenți Calificative

FB B S I
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OBIECTIVELE EVALUĂRII FINALE

Limba și literatura română

O1 – să scrie propoziții după dictare;
O2 - să transcrie propoziții;
O3 – să despartă cuvinte în silabe;
O4 – să ordoneze silabe în cuvinte și cuvinte în propoziții;
O5 – să scrie sinonimele/antonimele cuvintelor date;
O6 – să formeze pluralul cuvintelor ( folosind jocul ”Eu spun una, tu spui multe!”);
O7- să identifice forma corectă a cuvintelor date prin eliminarea celor incorecte
O8 – să alcătuiască propoziții folosind cuvintele date;
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Test pentru evaluare sumativă

Rapoarte și proporții

Autor: Stoica Ileana

Partea I (0,75px6)

1. Formați o proporție cu următoarele numere: 3, 6, 9, 2.

2. Scrieți ca procente următoarele rapoarte 3
4
, 7
20
.

3. Aflați termenul necunoscut x din: 5
9
= x
45
.

4. Aflați probabilitatea ca alegând un număr de la 1 la 20 acesta să fie pătrat perfect.

5. O echipă de 3 muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte zile termină lucrarea 15 muncitori?

6. O marfă costă 200 lei. După o scumpire cu 24% care va fi noul preț?

Partea II (4,5p)

1. (1p) Dacă 3a+b
a+3b

= 2
3
aflați a

b
.

2. Fie a
b
= 2
7
.

a) (0,5p) Aflați cât la sută este b din a.

b) (1p) Dacă 2a+b=55 aflați a și b.

3. (1p) Impărțiți numărul 180 în părți invers proporționale cu 0,(3); 0,2; 1
7
.

4. (1p) Trei numere raționale pozitive sunt direct proporționale cu numerele 2, 4 și 5. Știind că

2ab+3bc-5ac=234 aflați numerele.

Matricea de specificaţii pe baza căreia a fost elaborat testul de evaluare pentru clasa a VI-a este
următoarea:
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MATRICEA DE SPECIFICAŢII - TEST DE EVALUARE

CLASA a VI-a

Competenţe de evaluat

Conţinuturi

C_1.2 C_2.2 C_3.2 C_4.2 C_5.2 C_6.2

Rapoarte particulare: procente,
probabilități

Ex I.1
Ex.I.4

Ex. I.6
Ex.I.2

Procente (determinarea unui procent
dintr-un număr, determinarea
raportului procentual)

Ex.I.6
Ex. II.2b

Ex. II.2a
Ex.
II.2a

Identificarea unei proporții; verificarea
unei proporții prin proprietatea
fundamentală

Ex I.1

Proprietatea fundamentală a
proporțiilor

Ex.II.1 Ex.II.2a

Determinarea unui termen necunoscut
dintr-o proporție

Ex. I.3 Ex.II.2b

Mărimi direct proporționale Ex.II.3 Ex. II.3 II.3

Mărimi invers proporționale II.4 Ex.II.4 II.4

Regula de trei simplă Ex. I.5 Ex. I.5 Ex.I.5

Competențele specifice corespunzătoare programei

1.2 Identificarea rapoartelor, a proporțiilor și a mărimilor direct sau invers proporționale.

2.2. Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și proporții pentru organizarea de

date.

3.2. Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte,

proporții și mărimilor direct/invers proporționale.

4.2. Exprimarea în limbaj matematic a relațiilor și a mărimilor care apar în probleme cu rapoarte,

proporții și a mărimi direct sau invers proporționale.

5.2. Analizarea unor situații practice cu ajutorul rapoartelor, proporțiilor și a colecțiilor de date.

6.2 Modelarea matematică a unor situații date în care intervin rapoarte, proporții și a mărimi

direct sau invers proporționale.
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Test de evaluare finală – Fracţii zecimale

� Clasa: a V-a

� Disciplina: Matematică

Autor: Tănasă Alexandru

Şcoala de provenienţă: Şcoala Gimnazială Urecheşti, jud. Vrancea

� OBIECTIVE. În urma evaluării, elevii vor fi capabili:

-O1 să identifice componentele unei fracţii zecimale

-O2 să transforme fracţii ordinare în fracţii zecimale

-O3 să compare şi să ordoneze fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule

-O4 să efectueze adunări şi scăderi cu fracţii zecimale cu un număr finit de zecimale nenule

-O5 să efectueze înmulţiri cu fracţii zecimale şi împărţiri între două numere naturale cu

rezultat fracţie zecimală
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Test de evaluare

Fracţii zecimale

Clasa a V-a

� Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 50 de
minute.

Subiectul I ( 45 de puncte)
� Completaţi spaţiile punctate:

1. Cifra sutimilor a fracţiei zecimale 3,456 este

2. Scrierea fracţiei ordinare 73
10

sub formă de fracţie zecimală este

3. Dintre fracţiile zecimale 3,01 şi 2,97, mai mare este fracţia
4. Rezultatul calculului 53,24 + 1,77 este

� Subliniaţi varianta corectă:
5. Fracţia 19,232 are două / trei zecimale.
6. Rezultatul calculului 7,35 · 10 este 0,735 / 73,5.
7. Fracţia 0,15 are o zecime / sutime.

� Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
8. Cel mai mare număr natural, mai mic decât 6,35 este:

a) 6 ; b) 6,34 ; c) 6,36 ; d) 7.
9. Rezultatul calculului 7 : 5 este:

a) 1; b) 1,4; c) 1,5; d) 14.

Subiectul II ( 45 de puncte) Scrieţi pe foaie rezolvările complete:
1. Fie fracţiile zecimale 1,25 ; 2,75; 1,193; 2,01 şi 2,1. Se cere:

a) Să se ordoneze crescător fracţiile.
b) Să se calculeze suma lor şi să se scrie partea întreagă a acestei sume.
c) Să se încadreze fracţia 1,25 între două numere naturale consecutive.

2. Transformaţi următoarele fracţii ordinare în fracţii zecimale:

3

129 45 356 3 320 15 7 1 45 2; ; ; ; ; ; ; ; ; .
10 100 100 10 10 2 5 20 6 3

3. Imaginea de mai jos ne arată preţurile şi cantităţile de fructe cumpărate de Andrei. Aflaţi restul de la
150 de lei pe care trebuie să-l primească de la vânzătoare.

5p

5p

5p
5p

5p
5p
5p

5p

5p

5p
5p
5p
10p

10p

5p

5p
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4. a) Aflaţi numărul fracţiilor zecimale de forma 1,ab care verifică relaţia 1,09 �1, 1,25ab � .

b) Aflaţi partea zecimală a fracţiei
53
2012 .

Criteriile de evaluare

COMPETENŢELE DE EVALUATASOCIATE

TESTULUI DE EVALUARE PENTRU CLASA a V-a

C1Definirea şi alcătuirea unei fracţii zecimale
C2 Identificarea, compararea şi ordonarea fracţiilor zecimale
C3 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice
C4Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii zecimale
C5 Utilizarea limbajului specific fracţiilor în situaţii date
C6 Analizarea unor situaţii-problemă în care intervin fracţii zecimale pentru rezolvarea lor

MATRICEA DE SPECIFICAŢII – TEST DEEVALUARE CLASA a V-a

COMPETENȚE DE
EVALUAT

CONȚINUTURI

C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTA
L

Alcătuirea unei fracţii zecimale I.1 (5p)
I.5 (5p)
I.7 (5p)

15p

Transformarea unei fracţii ordinare în
fracţie zecimală

II.2 (10p) I.2 (5p) 15p

Compararea fracţiilor zecimale cu un
număr finit de zecimale nenule

I.3 (5p) II.4a (5p) 10p

Ordonarea fracţiilor zecimale cu un
număr finit de zecimale nenule

I.8 (5p) II.1a (5p)
II.1c (5p)

15p

Adunarea şi scăderea fracţiilor
zecimale cu un număr finit de zecimale
nenule

I.4 (5p)
II.1b (5p)

II.3 (4p) 14p

Înmulţirea fracţiilor zecimale cu un
număr finit de zecimale nenule

I.6 (5p) II.3 (6p) 11p



157

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

Barem de corectare şi notare

� Se acordă 10 puncte din oficiu.
� Nota finală se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului.

Subiectul I
-Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns corect se acordă punctajul
maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe şi zero puncte în orice altă situaţie. Nu se
acordă punctaje intermediare.

Nr. item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

Răspuns 5 7,3 3,01 55,01 3 73,5 zecime a) b)
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 45p

Subiectul II

- Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă
punctajul maxim corespunzător.

-Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru
rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

Nr. item Soluţii Punctaj Total

1. a) 1,193<1,25<2,01<2,1<2,75 5p 15p

b) 1,250+2,750+1,193+2,010+2,100=9,303
Partea întreagă a sumei este 9.

4p (1p/adunare)
1p

c) 1<1,25<2 5p

2.

3

129 45 356 3 32012,9; 0,45; 3,56; 0,003; 32;
10 100 100 10 10

� � � � �

15 75 7 14 1 5
7,5; 1,4; 0,05;

2 10 5 10 20 100
� � � � � �

45 15 75 2
7,5; � 2 :3� 0,(6).

6 2 10 3
� � �

10p

(1p/transformare)

10p

3. 2,50·2,4=6 lei (merele) 1p

2p

10p

Împărţirea a două numere naturale cu
rezultat fracţie zecimală

I.9 (5p)
II.4b (5p)

10p

TOTAL
15p 10p 25p 15p 15p 10p 90p
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7,80·3,5=27,3 lei (perele)
12,25·4,6=56,35 lei (strugurii)
6,75·4=27 lei (piersicile)
6,00+27,30+56,35+27,00=116,65 lei (cheltuiţi)
150,00-116,65=33,35 lei (rest)

2p

1p

2p

2p

4. a) Numărul de fracţii de forma 1,ab este 15,

deoarece ab poate fi de la 10 la 24.

5p 10p

b)
3

2012 2012 2012�8 16096
16,096

5 125 125 �8 1000
� � � �

Partea zecimală este 0,096.

4p

1p

TOTAL 45p

Punctaj final: 45p (Sub. I) + 45p (Sub. II) + 10p (oficiu) = 100p.
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EVALUARE SUMATIVĂ

SEMESTRUL I

AUTOR : PROF. ÎNV. PRIMAR TOMA ELVIRA
ȘCOALA : COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA, BUCUREȘTI

CLASA : PREGĂTITOARE

DISCIPLINA : MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREAMEDIULUI

OBIECTIVE :

O1 : să rezolve corect problema cu sprĳinul imaginilor date
O2 : să completeze sirul numerelor naturale de la 1 la 10
O3 : să rezolve corect problema cu sprĳinul imaginilor date
O4 : să scrie corect vecinii numerelor
O5 : să deseneze mulţimea de litere corespunzătoare numerelor
O6 : să descompună corect numerele
O7 : să rezolve corect exerciţiile
O8 : să recunoască imaginile care redau fenomene specifice iernii
CONȚINUTURI : NUMERELENATURALE ÎN CONCENTRUL 0 - 10

Capacităţi : 1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0—10
1.2.Compararea numerelor în concentrul 0-31
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31
2.1. Orientarea în spaţiu în raport cu repere precizate :lângă, dedesubt
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-2 unităţi în

concentrul 0-31
3.1. Descrierea unor fenomene simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor

regularităţi.
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EVALUARE SUMATIVĂ

SEMESTRUL I

1. a) Scrie un X în caseta de lângă copacul mai înalt.

b)Colorează copacii aşa cum sunt în anotimpul toamna.

c)Scrie un + dedesubtul copacului care îşi păstrează frunzele în toate

anotimpurile .

2. Scrie cifrele care lipsesc pe baloane.

3.Mia are două pere, un ardei, patru vinete şi trei banane.

a) Câte fructe are Mia?

b) Câte legume are Mia?

c) Încercuieşte fructele care sunt mai multe cu roşu.

d) Încercuieşte legumele din care are mai puţine cu verde.

e) Dacă Mia a mâncat două banane, câte banane i-au rămas?

1 3 9
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1 2 3

4 5 6

7

0

98

4Completează cu vecinii numărului dat.

5.Descompune numerele

☺

6.Iată un telefon.

a) Colorează cu albastru tastele vecine cu cea pe care este cifra 8.

b)Colorează cu galben tasta pe care este scrisă cifra care

reprezintă cel mai mic număr.

c)Colorează cu verde tasta pe care este scrisă cifra care

reprezintă cel mai mare număr.

d)Scrie pe ecran numărul cu 1 mai mare decît 9.

7. Este iarnă. Încercuieşte imaginile pe care le poţi folosi în calendarul zilelor de iarnă.

4

2

7

3

9

6

2

2

10

4
A A A
A

9
i i i i
i
i i i i
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Itemi/Obiective Realizat Parţial Nerealizat Obs.

I1-O1să rezolve corect problema cu sprĳinul imaginilor date
a) Identifică copacul mai înal - bradul
b) Colorează copacii potrivit anotimpului toamna

c)identifică bradul
I2/O2 să completeze sirul numerelor naturale de la 1 la 10
Completează corect cu cifrele 2, 4, 5, 6, 7, 8 şi 10
I3/O3să rezolve corect problema cu sprĳinul imaginilor date
a)Scrie corect calcului pentru aflarea unei sume -numărul de
fructe 2+3
Calculează corect
b)Scrie corect calculul pentru aflarea unei sume –nr. de legume
1 + 4
Calculează corect
c)Compară, identifică mulţimea fructelor cu mai multe
elemente încercuind cu roşu – banane
d)Compară, identifică mulţimea legumelor cu mai puţine
elemnte încercuind cu verde
e)Scrie corect calcului de aflare a unui rest –nr. de banane
rămase 3-1
Calculează corect
I4/O4 să scrie corect vecinii numerelor 4 şi 9
O5 să deseneze mulţimea de litere corespunzătoare numerelor
Scrie corect vecinii lui 4 – 3 şi 5
Desenează 3, respectiv 5 litere A
Scrie corect vecinii lui 9 – 8 şi 10
Desenează 8, respectiv 10 litere i
I5/O6 să descompună corect numerele -5 situaţii

a) Numărul 4 – desenează 2 elemente, scriecorect cifra 2
b) Numărul 7- desenează 4 elemente, scrie corect cifra 4
c) Numărul 9 - desenează 3 elemente, scrie corect cifra 3
d) Numărul 2- identifică mulţimea vidă, scrie corect cifra 0
e) Numărul 10 – desenează şi scrie cifrele corect

I6/O7 Să rezolve corect exerciţiile
a)recunoaşte vecinii lui 8
b)Recunoaşte cel mai mic număr natural de o cifră
c)Recunoaşte cel mai mare număr natural de o cifră
d)scrie pe ecran nr. cu 1 mai mare decât 9-10
I7/O8 să recunoască imaginile care redau fenomene specifice
iernii
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Recunoaşte ninsoarea, fulgul de zăpadă, turţurii de gheaţă
Solicită/ nu solicită sprĳin , explicaţii suplimentare
Lucrează ordonat
Rezolvă sarcinile date cu interes
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Lucrare scrisă la limba și literatura română

clasa a VI-a

profesor: Aurelia-Gina Tomoșoiu
Școala gimnazială ,,Mihai Viteazul” Călărași

Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în

sarcinile de lucru:

A fost odată ca niciodată, a fost odată un arici. Da, da, un arici bătrân, tare bătrân şi tare înţelept. De

bătrân ce era îi crescuse o barbă albă până în piept şi de înţelept ce era... uf! nici nu ştiu ce să vă mai spun. Poftim!

N-am văzut în viaţa mea un arici mai înţelept. E bine?

Aşa... Se trezeşte într-o bună dimineaţă ariciul.

- Hm! Cum o fi pe-afară? [...] Bun! Nu plouă.

Îşi apucă atunci ariciul barba cu amândouă lăbuţele şi şi-o trece de câteva ori peste ţepii care-i slujesc la

tot soiul de trebi. Acum, de pildă, îi slujeau drept pieptene... Şi-şi piaptănă ariciul barba, se ferchezuieşte* şi când i

se pare că s-a gătit cum nu se poate mai frumos, îşi pune pălăria, îşi ia bastonul şi-o porneşte fluierând prin

pădure. Mergând ariciul fluierând, se proptea uşurel în baston şi, dacă întâlnea o veveriţă, un iepure sau altă

cunoştinţă, se apleca îndată, îşi scotea pălăria şi rostea: „Vă salut cu stimă!” sau „Respectele mele!”, după

împrejurare.

Şi tocmai când fluiera mai fără grĳă, se întâlni cu... un lup.

- Rrr! mârâi lupul. Ce dihanie caraghioasă! N-am mai văzut aşa dihanie în viaţa mea... Cum te cheamă, piciule?

- Arici, răspunse ariciul.

- Aşa? Ei, pân-aici ţi-a fost, ariciule! Rrr! Am să te mănânc...

Ariciul îşi scoase cuviincios pălăria.

- Vă salut, dar fără stimă! spuse el. N-am nimic împotrivă să fiu mâncat de un lup. Numai că... [...] Acum mi-am

adus aminte... Azi-dimineaţă am născocit o poveste şi n-am apucat a spune nimănui. Vai, vai, ce păcat că nimeni

n-are să-mi mai afle povestea! [...]

Lupul se repezi, socotind să-l înghită dintr-odată. Dacă nu mai văzuse nicicând arici?! Voi, care aţi aflat

că ariciul are ţepi (ştiţi, ţepii care-i slujesc la tot soiul de trebi; acu’, de pildă, la apărare), voi, nu-i aşa? vă

închipuiţi lesne ce s-a petrecut. Lupul cel prost a răcnit:

- Văleu-u-u! Şi, cu nasul şi limba însângerate, a tulit-o cât ai zice peşte.

- Hei, lupule! Lupule, stai! a strigat ariciul după el. Nu vrei s-asculţi povestea mai departe? [...]

De atunci nu s-a mai întâmplat niciodată ca un pui de lup să se lege de un arici bătrân şi înţelept. Aţi

auzit voi de una ca asta?... Nu, aşa-i că n-aţi auzit? Ei, să ştiţi de la mine că nici n-o să auziţi vreodată!

adaptare după Vladimir Colin, Povestea ariciului
înţelept

*se ferchezuieşte – se îmbracă elegant, îngrĳit
I. Scrie, pe foaia de teză, numărul cerinței și litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Conțin diftongi toate cuvintele din seria:

a. caraghioasă, ariciul, auziți, povestea

b. caraghioasă, pui, voi, povestea

c. viața, pui, voi, povestea

d. pui, auziți, voi, povestea 2

puncte

2. Sunt omonime toate cuvintele din seria:

a. atunci, pui, mai, care
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b. pui, mai, care, dar

c. pui, mai, care, lup

d. mine, mai, care, după 2

puncte

3. Sinonimele contextuale ale cuvintelor subliniate stimă, am născocit, povestea sunt:

a. respect, am inventat, istorisirea

b. dispreț, am uitat, cântecul

c. ură, am spus, știrea

d. interes, am inventat, istorisirea 2

puncte

II. Scrie, pe foaia de teză, răspunsurile corecte ale cerințelor de mai jos:

1. Precizează timpul verbelor: crescuse, nu știu, întâlnea, ați aflat.
8puncte

2. Alcătuiește o propoziție, în care verbul a răcni să fie la modul condițional-optativ, timpul perfect. 4
puncte

3. Scrie funcția sintactică pentru cuvintele subliniate: Aricul își scoase cuvincios pălăria. 6

puncte

4. Numește felul subiectului neexprimat din enunțul: Vă salut, dar fără stimă! 2

puncte

5. Corectează enunțul Eu auzi povestea ariciului bătrân și vroiam să v-o spun și vouă. 4

puncte

6. Formulează o propoziție în care să ai un predicat nominal cu nume predicativ multiplu. 4

puncte

III. Scrie, în enunțuri, pe foaia de teză, răspunsurile corecte:

1. Transcrie câte un cuvânt/ o structură care se referă la timpul și la spațiul acțiunii. 4

puncte

2. Scrie două idei principale, ce se desprind din text. 4 puncte

3. Numește o trăsătură a ariciului și una a lupului, ilustrându-le cu câte un exemplu potrivit din text.
8puncte

IV. Redactează rezumatul textului citat. Pentru aceasta, vei avea în vedere:

- să respecți toate regulile de elaborare a rezumatului; 12

puncte

- să respecți succesiunea cronologică a întâmplărilor; 8

puncte

- să utilizezi cuvinte/ grupuri de cuvinte care asigură legătura dintre idei; 4

puncte

- să respecți normele de ortografie și de punctuație; 4

puncte

- să scrii lizibil și să așezi adecvat textul în pagină. 2

puncte
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Notă: Se vor acorda 10 puncte pentru redactarea lucrării (ortografie și puncțuație, așezarea textului în

pagină,lizibilitatea scrisului)

Se vor acorda 10 puncte din oficiu.

Ce am vizat?

A. Itemi obiectivi

Nr.

cerinței

Competența specifică vizată Conținutul vizat Cerința

I.1. 4.3.Valorificarea achizițiilor

fonetice de bază, în realizarea

propriei pronunții și scrierii

celorlalți, prin raportare la

normă, cu scopul corectării

erorilor în comunicare

Diftongul 1.Conțin diftongi toate cuvintele din seria:

e. caraghioasă, ariciul, auziți, povestea

f. caraghioasă, pui, voi, povestea

g. viața, pui, voi, povestea

h. pui, auziți, voi, povestea 2 puncte

I.2. 4.2. Aplicarea conștientă a

achizițiilor lexicale și semantice

de bază, din limba română

standard, pentru exprimarea

corectă a intenției comunicative

Omonimele 2.Sunt omonime toate cuvintele din seria:

e. atunci, pui, mai, care

f. pui, mai, care, dar

g. pui, mai, care, lup

h. mine, mai, care, după 2 puncte

I.3. 4.4. utilizarea deprinderilor

dobândite pentru monitorizarea

corectitudinii comunicării, prin

raportare la normă;

Rolul contextului în

crearea sensului.

Sinonime

3.Sinonimele contextuale ale cuvintelor subliniate

stimă, am născocit, povestea sunt:

e. respect, am inventat, istorisirea

f. dispreț, am uitat, cântecul

g. ură, am spus, știrea

h. interes, am inventat, istorisirea 2 puncte

B. Itemi semiobiectivi

II.1. 4.1.Utilizarea structurilor

sintactice și morfologice de bază

ale limbii române standard

pentru înțelegerea și exprimarea

corectă și precisă a intențiilor

comunicative

Modul indicativ.

Timpurile
1. Precizează timpul verbelor: crescuse, nu știu,

întâlnea, ați aflat. 8 puncte
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II.2. 4.1.Utilizarea structurilor

sintactice și morfologice de bază

ale limbii române standard

pentru înțelegerea și exprimarea

corectă și precisă a intențiilor

comunicative

Modul

condițional-optativ

2. Alcătuiește o propoziție, în care verbul a răcni să fie

la modul condițional-optativ, timpul perfect.

4 puncte

II.3. 4.1.Utilizarea structurilor

sintactice și morfologice de bază

ale limbii române standard

pentru înțelegerea și exprimarea

corectă și precisă a intențiilor

comunicative

Predicatul verbal

Subiectul

Complementul

3.Scrie funcția sintactică pentru cuvintele

subliniate: Aricul își scoase cuvincios pălăria.

6 puncte

II.4. 4.1.Utilizarea structurilor

sintactice și morfologice de bază

ale limbii române standard

pentru înțelegerea și exprimarea

corectă și precisă a intențiilor

comunicative

Subiectul

neexprimat
4.Numește felul subiectului neexprimat din

enunțul: Vă salut, dar fără stimă!

2 puncte

II.5. 4.4. utilizarea deprinderilor

dobândite pentru monitorizarea

corectitudinii comunicării, prin

raportare la normă;

Utilizarea corectă a

formelor verbale
5.Corectează enunțul Eu auzi povestea ariciului

bătrân și vroiam să v-o spun și vouă. 4 puncte

II.6. 4.1.Utilizarea structurilor

sintactice și morfologice de bază

ale limbii române standard

pentru înțelegerea și exprimarea

corectă și precisă a intențiilor

comunicative

Predicatul nominal 6.Formulează o propoziție în care să ai un predicat

nominal cu nume predicativ multiplu. 4

puncte

III.1. 2.1.Corelarea informațiilor

explicite și implicite din texte

literare și nonliterare, continue,

discontinue și multimodale

Strategii de

comprehensiune

1.Transcrie câte un cuvânt/ o structură care se

referă la timpul și la spațiul acțiunii. 4

puncte

III.2. 2.1.Corelarea informațiilor

explicite și implicite din texte

literare și nonliterare, continue,

discontinue și multimodale

Strategii de

comprehensiune

2.Scrie două idei principale, ce se desprind din

text.

4 puncte

III.3. 2.3. Prezentarea unor răspunsuri

personale, creative și critice pe

marginea unor texte diverse

Personajele 3.Numește o trăsătură a ariciului și una a lupului,

ilustrându-le cu câte un exemplu potrivit din text.
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8 puncte

C. Item subiectiv

IV. 3.1. Redactarea unui rezumat, a

unui text, pe un subiect la

alegere, având în vedere etapele

procesului de scriere și

structurile specifice, pentru a

comunica idei și informații sau

pentru a relata experiențe trăite

sau imaginate.

Rezumatul scris IV. Redactează rezumatul textului citat.

Pentru aceasta, vei avea în vedere:

-să respecți toate regulile de elaborare a rezumatului;

12 puncte

-să respecți succesiunea cronologică a întâmplărilor;

8 puncte

-să utilizezi cuvinte/ grupuri de cuvinte care asigură

legărura dintre idei; 4

puncte

-să respecți normele de ortografie și de punctuație;

4 puncte

-să scrii lizibil și să așezi adecvat textul în pagină.

2 puncte

Notă: Se vor acorda 10 puncte pentru redactarea

lucrării (ortografie și puncțuație, așezarea textului în

pagină,lizibilitatea scrisului)

Se vor acorda 10 puncte din oficiu

Text-suport: adaptare după Vladimir Colin, Povestea ariciului înţelept
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FINAL TEST PAPER

Grade: 10
th

Author: Aniela Vasiliu
School: Sports High School Suceava

Objectives:

Students will demonstrate proficiency in reading, writing, and solving some exercises, proving they have the
ability to recognize verb tenses, spot mistakes related to grammar and vocabulary, rephrase sentences.
Students will be able to create a story using their own vocabulary

Evaluation content:

Evaluation will measure students’ recall and analytic skills, recognition of key terms and concepts.
The story task gives students a chance to organize, evaluate, and think.

Evaluation criteria:

Relevant content
Relevant skills
Higher-order cognitive skills (analysis, creativity, planning and design)

I. Complete the following sentences by putting the verbs in bold into the correct tense.

1. I seeMark at the gym last week.
_____________________________
2. All my life I hate shopping for clothes.
_____________________________
3. Martha does overtime 4 days out of 5. I not/understand how she does it.
_____________________________
4. Why are my eyes red? I cry, that’s why!
_____________________________
5. Wewait for the bus to arrive when the accident happened.
_____________________________
6. I bumped into Shelly the other day. I be afraid she wouldn’t recognize me as I not see her for nearly 6
years.
_____________________________________________________
7. I went to Italy for the first time last month. I never leave Romania before that.
_____________________________________________________
8. Can you remember how long we try to buy our own house? I think it’s been ages!
_________________________________________

II. Correct the mistakes in the following sentences.

1. I’ve been knowing my husband ever since we went to school together.
2. I hate living here because I’ve got a few friends and so my social life is practically non existent.
3. When have you started working here, last year or the year before?
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4. Who was break my computer?
5. He talks too much! He’s already been telling me his life story twice this morning.
6. If you ask me, no other country is exciting or interesting as France.
7. No matter how hardly he tried, he couldn’t keep up with her sister.
8. This book has been made into a brand new serie.
9. There isn’t many money left. That on the table is mine.

III. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Do not

change the word given.

1. We don’t have any milk left and we need to get some from the store.
RUN

We _____________ of milk and we need to get some from the store.

2. My sister doesn’t feel like studying for her exams.
BOTHERED

My sister can’t __________ for her exams.

3. I would say it is likely to happen, sooner or later.
BOUND

I reckon it __________ happen, sooner or later.

4. It seems to be turning into a worldwide problem.
AS

It looks __________ is turning into a worldwide problem.

5. I will survive providing that everything goes to plan.
LONG

__________ everything goes to plan, I will survive.

IV. Read the following topic, decide on the plot line, then write your story in about 250 words.
A magazine is running a competition for the best short story starting or ending with the words:
“She only smiled and walked away”.
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Fișă de recapitulare

Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale 0-100

Clasa a II-a

Matematică și explorarea mediului

Prof. înv. primar Visu Dana
Colegiul Național Bănățean

1. Calculați:
3 x 9 =___ 36 : 6 =___
2 x 7 = ___ 81 : 9 =___
8 x 8 =___ 42 : 6 =___
9 x 4 = ___ 54 : 9 =___
6 x 8 =___ 18 : 2 =___

4 x 9 + 8 x 3 + 20 : 5 = 7 + (6 x 3) + (2 + 5) x 9 =

5 x (6 + 2) + 36 : (2 + 4) + 4 = 98 – (7 x 3 + 12) + 5 x 3 x 0 =

(72 : 8 + 24 : 4 + 25) : 8 + (6 x 7) : 6 =
----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------

2. Completați cu cuvintele care lipsesc, pentru ca propozițiile să fie

adevărate:
_______________ unui număr se află împărțind numărul la 2.
_______________ unui număr se află înmulțind numărul cu 3
Rezultatul împărțirii se numește ____________.
Numărul la care împărțim se numește ____________.
Rezultatul înmulțirii se numește _____________.
Rezultatul scăderii se numește ____________.

3. Aflați câtul dintre cel mai mare număr de 2 cifre cu cifra unităților 0 și

jumătatea lui 20.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

4. Cu cât este mai mare întreitul lui 9 față de sfertul dublului lui 10?

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

5. Alegeți operația matematică potrivită, completând cu +, -, x, :

50 __ 10 = 5 0 __ 9 = 0 7 __ 7 = 0
6 __ 9 = 54 0 __ 9 = 9 21 __ 11 = 10

6. Pe un raft sunt 40 de cărți, iar pe altul sunt de 5 ori mai puține.

Câte cărți sunt în total pe cele 2 rafturi? (scrieți rezolvarea și sub forma

unui exercițiu).

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------

7. Bunica a cumpărat 2 cutii a câte 6 globuri roșii și 4 cutii cu câte 4 globuri
galbene. Ea le împarte în mod egal celor 4 nepoți ai ei.

Câte globuri primește fiecare nepot?

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------

8. Puneți paranteze rotunde pentru a obține egalități:
5 + 4 : 3 = 3
16 : 3 + 5 = 2
28 – 4 : 3 x 2 = 4
3 + 3 x 5 – 1 = 24
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Test de evaluare finală- semestrul I

Clasa a –II -a

Disciplina:Matematică ṣi Ştiinṭe ale naturii

Profesor pentru învăṭământ primar: Vlad Lenuṭa
Şcoala:Şcoala Gimnazială,,Gheorghe Munteanu”-structură-Şcoala Gimnazială nr.18-

Galaṭi

1. Scrie numerele �
a� de la 124 la 135;

b� cuprinse între� 375 şi 386;

c� de la 300 la 287;

2. Compară perechile de numere punând semnele >, <, =�

a) 267… 277 b) 21 …. 210 c) 386… 384

d) 483 … 856 e) 521… 621 f)125 …. 125

3. Ordonaţi numerele:

a) crescător: 62, 891, 453, 865, 324, 99;

.

b) descrescător: 44, 345, 112, 679, 800, 612;

.

4. Scrie vecinii numerelor:

__ 976 __ __ 299 __

__ 354 __ __ 600 __
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5.Rotunjește la zeci, apoi la sute numerele date:

a. 613 →_________ →_________

b. 561 →_________ →_________

c. 542 →_________ →_________

6.Calculează:

457+226= 100+56= 931-882=

149+191= 472- 154= 538-412=

516+ 43= 600-215= 359- 241=

7.Efectuează:

7 x 7 = 5 x 8 = 3 x 3 x 4 =
4 x 3 = 3 x 2 = 5 x 1 x 7 =
4 x 2 = 8 x 7 = 4 x 2 x 9 =
6 x 8 = 6 x 9 = 9 x 7 x 1 =

8. Aflaţi termenul necunoscut:

a + 115 =345 229 – a = 137 a- 345 = 237
a =………… a =…………… a=…………………
a =…………… a =……………. a=………………………
p:……………… p: ……………… p:………………………

.
9.Află:

a. suma numerelor 326 și 125: _________________________________________

b. diferența numerelor 756 și 336: ______________________________________

c. produsul numerelor 9 și 8 : __________________________________________

d. numărul de 5 ori mai mare decât 9: ___________________________________________

e. numărul cu 4 mai mare decât 9: ______________________________________________

f. numărul cu 7 mai mic decât 9: _______________________________________________
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10. La diferenţa numerelor 134 şi 120 adaugă produsul numerelor 6 şi 6.

…………………………………………………………………

11. Moș Crăciun a pus în sacul lui 452 de mașinuțe, iar păpuși cu 252 mai puține. Câte jucării are Moș
Crăciun

în sac?

.

....

COMPETENTE SPECIFICE:

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare şi/sau

grupare ori de câte ori este necesar

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut,

scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :)

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu

sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 să scrie corect numerele cuprinse între 0 şi 1000 ;

O2 să numere crescător şi descrescător în intervalul 0 – 1000 pe baza cunoştinţelor dobândite;

O3 să compare două numere formate din sute, zeci şi unităţi;

O4 să precizeze vecinii numerelor naturale cuprinse între 0 şi 1000 ;

O5 să rotunjească corect numerele ;

O6 să efectueze operații de adunare și scădere fără şi cu trecere peste ordin, in concentrul 0-1000;

O7-să efectueze ȋnmulțiri ȋn concentrul 0-100;

O8- să opereze corect cu terminologia matematică;

O8 să aplice algoritmul de calcul în aflarea termenului necunoscut la adunare ṣi scădere;

O9 să aplice algoritmul de calcul în rezolvarea problemelor cu două operaṭii;
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DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FB B S
I1 Scrie corect toate numerele

conform cerinţei;
Scrie corect numerele cu 2- 3
greşeli;

Scrie corect cu 4-5 greşeli;

I2 Pune corect semnele de relaţie
în toate cele 6 cazuri;

Pune corect semnele de relaţie
în 4-5 cazuri;

Pune corect semnele de
relaţie în 2-3 cazuri;

I3 Ordonează corect numerele
date crescător şi descrescător;

Scrie numerele în ordine
crescătoare şi descrescătoare
cu 2-3 greşeli;

Scrie numerele în ordine
crescătoare şi descrescătoare
cu 3-4 greşeli;

I4 Scrie corect vecinii numerelor
ȋn toate cele 4 situații date;

Scrie corect vecinii ȋn 3
situații;

Scrie corect vecinii ȋn 1-2
situații;

I5 Rotunjeşte corect toate cele 3
numere;

Rotunjeşte corect 2 numere; Rotunjeşte corect un număr;

I6 Calculează corect toate cele 9
adunări și scăderi;

Calculează 6-8 adunări și
scăderi;

Calculează 3-5 adunări și
scăderi;

I7 Calculează corect toate cele 12
exerciții de ȋnmulțire;

Calculează corect 8-11
exerciții de ȋnmulțire;

Calculează corect 4-7
exerciții de ȋnmulțire;

I8 Află cele 3 numere
necunoscute și efectuează și
proba;

Află 2 numere necunoscute și
efectuează și proba;

Află un număr necunoscut
și efectuează și proba;

I9 Operează corect cu
terminologia matematică ȋn
toate cele 6 situații;

Operează corect cu
terminologia matematică ȋn 4-
5 situații;

Operează corect cu
terminologia matematică ȋn
2-3 situații;

I10 Operează corect cu
terminologia matematică,
identificând și rezolvând
corect toate cele 3 operații;

Operează corect cu
terminologia matematică,
identificând și rezolvând
corect 2 operații;

Operează corect cu
terminologia matematică,
identificând și rezolvând
corect o operație;

I11 Rezolvă corect și complet
problema, identificând cele 2
ȋntrebări și rezolvând corect
cele 2 operații

Rezolvă parțial corect
problema, identificând cele 2
ȋntrebări și rezolvând corect
cele o operație;

Rezolvă parțial corect
problema, identificând doar
o ȋntrebare și rezolvând
corect o operație;

corespunzătoare;
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EVALUARE FINALA:

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral şi corect 10 – 11 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral şi corect 6– 9 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor

BINE

Rezolvă integral şi corect 3 – 5 itemi; incorect /parţial
corect restul itemilor

SUFICIENT
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Evaluare finală

Clasa: a III-a
Disciplina: Matematică

Nume şi prenume autor: Vlad Mihaela Cristina
Şcoala Gimnazială ,,Petre Adameşteanu”

Obiective:
Oo1: să scrie corect cu cifre romane numerele date;
Oo2: să scrie corect fracţia corespunzătoare desenului;
Oo3: să reprezinte printr-un desen fractia data;
Oo4: să ordoneze crescător fracţiile;
Oo5: să calculeze corect scăzătorul, diferenţa şi descăzutul;
Oo6: să efectueze corect calculele, respectând ordinea efectuării operaţiilor;
Oo7: să realizeze corect desenul figurilor geometrice;
Oo8: să afle perimetrul folosind formulele necesare.

Evaluare finală-matematică

1. Rezolvă sarcinile:
a. Scrie cu cifre romane numerele : 5, 14, 25.

b. Scrie pe spaţiul punctat fracţia reprezentată de părţile colorate:

c. Reprezintă printr-un desen fracţia
5
6
.

d. Ordonează crescător fracţiile: 2
10
; 1
10
; 7
10
; 9
10
; 5
10
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2 459 + 3 271= 142 x 3= 243 x 21=
7 567 – 1 243= 14 x 5x 12= 450 :2 : 5 =

3. Afla descăzutul, ştiind că scăzătorul este câtul numerelor 248 si 2 , iar diferenţa
reprezintă suma celor două numere.

4. Calculează, respectând ordinea efectuării operaţiilor:

2 345 + 6 x6= 34:2 +25x3 +52= 29+ (45:5 +5x4)=
……………… …………………… ……………………
………………… …………………… ………………

5. Într-o livadă sunt 25 de meri, caişi de 4 ori mai multi, iar pruni de 6 ori mai mulţi
decât caişi.
Câţi pomi fructiferi sunt în livadă?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………....

6. a. Deseneaza un triunghi, un dreptunghi, un pratrat, un cerc.

b. Află perimetrul unei grădini de formă dreptunghiulară, ştiind că are lungimea de
24 m, iar lăţimea de 15 m.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Efectuează
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………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

c. Dacă un pătrat are latura de 6cm, atunci perimetrul acestuia are ………..cm.

Criterii de evaluare
Itemul Calificativul

Foarte bine Bine Suficient
1 Răspunde corect la toate

cele patru întrebări.
Răspunde corect la trei
întrebări.

Răspunde corect la două
întrebări.

2 Efectuează corect calculele
în toate cele șase situații
date.

Efectuează corect calculele în
cel puțin patru dintre
situațiile date.

Efectuează corect calculele
în cel puțin două dintre
situațiile date.

3 Calculează corect
scăzătorul, diferența și
descăzutul.

Calculează corect scăzătorul
și diferența.

Calculează corect
scăzătorul sau diferența.

4 Efectuează corect calculele,
respectând ordinea
efectuării operațiilor, în
toate cele trei situații date.

Efectuează corect calculele în
două dintre situațiile date.

Efectuează corect calculele
într-una dintre situațiile
date.

5 Rezolăa corect problema .
Aflaă numarul caişilor,
prunilor şi apoi totalul
pomilor fructiferi.

Află doar numarul caişilor şi
al prunilor, dar nu realizează
totalul.

Află doar numărul caişilor.

6 Rezolvă corect cele trei
exerciţii.

Rezolvă corect doar două
exerciţii

Rezolva doar un exerciţiu.
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EVALUARE FINALĂ

AUTOR : PROF. ÎNV. PRIMAR SCARLAT ANAMARIA

ȘCOALA : COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA, BUCUREȘTI

CLASA : PREGĂTITOARE

DISCIPLINA : MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREAMEDIULUI

OBIECTIVE :

O1: să recunoască numerele naturale în concentrul 0-31, completându-le pe cele care lipsesc;

O2: să compare numerele naturale în concentrul 0-31;

O3: să identifice forme geometrice plane

O4 : să efectueze operații de adunări/scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-31;

O5 : să ordoneze numerele în concentrul 0-31 , folosind poziţionarea pe axa numerelor;

O6 : să rezolve probleme în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu
ajutorul obiectelor;
O7 : să realizeze schimburi echivalente valoric , rezolvând probleme simple de tip venituri-cheltuieli.

CONȚINUTURI : NUMERELENATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 31

COMPETENȚE :

1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31

22.Identificarea unor forme geometrice plane

1.5.Efectuarea de adunări/scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-31

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31

1.3.Ordonarea nr. în concentrul 0-31 , folosind poziţionarea pe axa nr.

5.1Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu
ajutorul obiectelor

5.1. şi 6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric , probleme simple de tip venituri-cheltuieli
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Evaluare finală MEM

1. 1.Spiriduşul a pictat în cercuri numere pe aripile fluturilor.
Ajută-l .Scrie tu numerele care lipsesc din cercuri.

2. a)Conturează cu galben cercurile pe care sunt scrise numere maimici decât 6.
b) Conturează cu verde cercurile pe care sunt scrise numere de la 13 până la 15.
c) Contureză cu roşu cercurile pe care sunt scrise numere mai mari decât 28.
3. Pe aripa unui fluture se află o figură geometrică care nu este cerc. Contureaz-o cu violet.
4.Câte aripi au primii doi fluturi în total? Încercuieşte răspunsul corect.

4 – 4 = 0 4 + 4 = 8

5. Spiriduşii pleacă cu trenul în vacanţă la munte . Completează vecinii numerelor de pe vagoane.

6. Câte vagoane au în total cele trei trenuri? Încercuieşte calculul corect , apoi calculează .

4 + 4 + 4 = 3 – 3 – 3 = 3 + 3 + 3 = ………..

RĂSPUNS: VAGOANE
7.Scrie în ordine crescătoare numerele din exteriorul dreptunghiului şi în ordine descrescătoare cele din
exteriorul dreptunghiului .

20 30

21

2 12

1

2

4

95 13

17 21 25 29

10 20 30

31 27 10
6 13
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8.Completează şirurile cu numerele care lipsesc

a) b)

c) d)

9. Rezolvă exerciţiile. Verifică rezultatul prin numărarea obiectelor.

10. Spiriduşul are 11 cireşe. El dă câte două cireşe fiecărui pitic.

a) CÂTE CIREŞE LE- A DAT SPIRIDUŞUL PITICILOR? b) CÂTE CIREŞE I-AU RĂMAS SPIRIDUŞULUI?

11. Află numărul necunoscut cu ajutorul balanţei.Pune bile sau ia bile pentru ca balanţele să se afle în echilibru.

5 + = 8 + 4 = 9 10 - = 7 7- = 5

12.Corina cumpără o jucărie pentru fratele său . Ea plăteşte la casă cu două bancnote. Cât a costat jucăria?

18 24 26

20 21 31 28

19

16 + 4 = 20-5 =

CALCUL

RĂSPUNS:
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Fişa cu rezultatele obţinute de elev ŞCOALA

Numele şi prenumele elevului ..................................................................................cl. pregătitoare

Disciplina: Matematica şi explorarea mediului Evaluare finală / Probă scrisă Data.......................şi

Ite

m

Competenţe specifice/ performanţe achiziţi

onat

î.curs de

achiziţion

are

neachiziţi

onat
observaţii

1 1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31

-numărarea înainte de la diferite puncte din 1în 1

-scrierea numerelor care lipsesc din şirul numerelor 1-31

2 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31

22.Identificarea unor forme geometrice plane

-selectarea unor numere după un criteriu dat

a)selectează numerele mai mici decât 6: 1, 2, 3, 4, 5

b)selectează numerele de la 13 la 15 : 13, 14, 15

c) selectează numerele mai mari decât 28 : 29, 30, 31

-recunoaşterea cercului, conturarea

3 22.Identificarea unor forme geometrice plane

-recunoaşterea triunghiului ,

- conturarea triunghiului cu violet

4 1.5.Efectuarea de adunări/scăderi repetate prin numărare şi reprezentări

obiectuale în concentrul 0-31

-identificarea operaţiei corecte
5 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31

-idetificarea vecinilor unui număr

a) Scrie corect vecinii lui 10 : 9, 11

b)Scrie corect vecinii lui 20 :1 9, 21

c)Scrie corect vecinii lui 30 :2 9, 31

6 1.5.Efectuarea de adunări/scăderi repetate prin numărare şi reprezentări

obiectuale în concentrul 0-31

-identificarea calculului corect

-adunarea repetată cu 3 prin numărare – rezultat corect : 9 vagoane

7. 1.3.Ordonarea nr. în concentrul 0-31 , folosind poziţionarea pe axa nr.

-Ordonarea numerelor din interiorul dreptunghiului crescător

6 10 13 27 31

Ordonarea numerelor din exteriorul dreptunghiului descrescător

30 21 20 12 2

8. 1.3.Ordonarea nr. în concentrul 0-31 , folosind poziţionarea pe axa nr.

-completarea unor serii numerice

a) 22, 23 b ) 30, 29 c) 16, 17 d) 23 , 25

9 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31 , prin adăugarea /

extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată

-adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind

însoţită de numărarea obiectelor a) 16 + 4 b) 20 - 5

10 5.1Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere

cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

Rezolvarea de probleme cu sprijin în imagini date. A) 2+2= 4 b ) 11 – 4 = 7

11 1.6.Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de

probleme

-aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei

a) 5+3=8 b) 5 + 4=9 c) 10-3=7 d) 7-2= 5

12 5.1. şi 6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric , probleme simple

de tip venituri-cheltuieli

-recunoaşterea bancnotelor de 10 şi 5 lei , rezolvare 10 + 5 = 15
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CLASA A III-A

EVALUARE

ÎNMULȚIREA NUMERELORNATURALE ÎN CONCENTRUL 0-10000

1. O furtună a adus cu ea mai multe pietricele. Caracatița o caută pe

prietena ei, pietricica. Ajut-o să rezolve înmulțirile! Pietricica, prietena ei,

se ascunde în spatele unui rezultat par mai mic decât 200. Coloreaz-o!

37 x 100 =

124 x 2 =

58 x 6 =

12 x 15 =

132 x 13 =

224 x 35 =

2. Caracatița și pietricica s-au ascuns de murenă. Ca să nu se plictisească,

joacă ” Matematix”. Joci și tu?

a) Alege rezolvarea corectă:

Produsul numerelor 200 și 4 este..... 200+4=204

Suma numerelor 200 și 4 este.... 200:4 = 50

Câtul numerelor 200 și 4 este.... 200 x 4 = 800

200 – 4 = 196

b) Alege rezolvarea corectă:

La produsul numerelor 23 și 11 adaugă numărul 22.

23 x 11 x 22 =

= 253 x 22 = 5566

23+11+22 =

=34+22= 56

23x11+22=

=253+22=275

prof. :GuranBușoiAlexandra
Școala GimnazialăNr.1,Motru
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c) Află suma dintre produsul numerelor 123 și 17 și sfertul lui 76.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Cele două prietene vor să afle câte viețuitoare trăiesc în grădina

submarină. Efectuează exercițiile, respectând ordinea operațiilor și

semnificația parantezelor și vei afla și tu ce au descoperit.

a) 2 x ( 25 + 45) + 100 =

________________________________

__________________________________

__________________________________

b) 7000 – ( 140 x 10 – 1350 ) : 10 =

________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

c) 7 x ( 809 – 100 x 4) – 20 x 40 =

________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

4. În final, pietricica și caracatița organizează, în grădina submarină, un

concurs de înot. La acest concurs s-au înscris 124 de peștișori, de 8 ori

mai multe meduze, iar căluți de mare cu 29 mai mulți decât peștișori.

Câte viețuitoare participă, în total, la concursul de înot?

____________________________________Rezolvare:_________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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PROBĂ DE EVALUARE

Elemente geografice ale orizontului local şi apropiat

prof. înv. primar, Radu Cristina, Constanța

1.Uneşte cu săgeţi cuvintele din coloana A cu explicaţia din coloana B:

A B

busolă

punctele
cardinale

instrument cu ajutorul caruia ne putem orienta

semn
convenţional

linia orizontului

2. Completează spaţiile punctate cu noţiunile de geografie învăţate:

� Locul de unde răsare soarele se numeşte ________________sau ___________ .
� Planul este un ________________ pe care obiectele sunt reprezentate _________________

şi _____________________ după punctele cardinale.
� Pe hartă se observă mai multe semne şi culori, numite _________________________________ .
� Muntii sunt reprezentati pe harta prin culoarea _________________ iar apele prin culorea
_____________________ .

(desen, est, micsorat, punctele cardinale, semne si culori conventionale, albastru, rasarit, verde, galben,

marit, orientate)

3. a)Realizează corespondenţa între cele două coloane :

■ răsărit ■ nord
■ apus ■ sud
■miazăzi ■ est
■miazănoapte ■ vest

cele patru direcţii principale de orientare în spaţiu

Simbol prin care este reprezentat pe harta un anumit
element, obiect

Locul unde ni se pare ca cerul se uneste cu pamantul.
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b) Fixează punctele cardinale pe harta României: →

4. Priveşte planul de mai jos şi legenda alăturată, apoi completează spaţiile libere cu punctele
cardinale corespunzătoare:

Uşa clasei este dispusă în partea de…… Dulapurile se află în partea de …….a clasei. Tabla
este aşezată în partea de ………….. . La sud sunt cele trei …………………. . Cuierul şi masa cu două
scaune se află în partea de ………… a clasei, iar masa cu patru scaune în partea de ……… .

5. Notează cu A sau F!

___ Punctele cardinale reprezintă cele patru direcţii principale de orientare.

___ Punctele cardinale sunt estul, vestul şi nordul.

___ Estul se mai numeşte şi apus.

___ Instrumentul care ne indică punctele cardinale este ceasul de mână.

___ Planul localităţii ne ajută să ne orientăm mai greu.

___ De planurile unei localităţi se folosesc doar constructorii.
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FIȘĂ DE EVALUARE FINALĂ

DȘ-CUNOAȘTEREAMEDIULUI-

Nivelul I- grupa mĳlocie

Prof.Iambor Andrea
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Tinca

Nume, prenume: Data:

Obiective:1 Recunoaște anotimpurile, încercuiește imaginea care reprezintă anotimpul
toamna, și colorează imaginea anotimpului vara. –(Max. 4 puncte )

Obiective: 2.Recunoaște și denumește meseriile ,apoi trasează linii către uneltele
potrivite - (Max: 6 puncte)
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Obiective: 3. Încercuiește animalele sălbatice și colorează pe cele domestice!
(Max. 5 puncte)

Criterii de evaluare:

1. - recunoaște anotimpurile de pe imagine - 0.5 puncte /anotimp
-încercuiește imaginea cu anotimpul toamna -0.5 puncte
- colorează imaginea anotimpul vara -0.5 puncte

2. -recunoaște și denumește meseriile – 1 punct /meserii
-trasează linii către uneltele potrivite – 1 punct/unealtă

3. -recunoaște și încercuiește animalele sălbatice -1 punct/animal sălbatic
-recunoaște și colorează animalele domestice- 1 punct/animal domestic

10-15 puncte: Comportament atins (CA)
5-9 puncte : Comportament în dezvoltare(CD)
0-4 puncte: Comportament care necesită sprĳin(NS)
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PROIECT DE LECŢIE

Propunatori : Szauftman Camelia

Locul desfasurarii: Scoala Gimnazială Constantin Brancoveanu Satu Mare

Disciplina : Matematica
Subiectul: Aplicatii ale figurilor geometrice
Scopul lectiei:

Fixarea cunostintelor referitoare la figurile geometrice studiate , prin aplicarea acestora in practica
Obiective operationale:

O1-sa recunoasca figurile geometrice studiate;
O2-sa construiasca figurile geometrice prezentate intr-o poezie;
O3-sa identifice din mediul inconjurator cel putin doua obiecte care au forma figurilor geometrice studiate;
O4-sa grupeze figurile geometrice dupa cel putin doua criterii;
O5-sa obtina obiecte specifice Craciunului din patratul tangram;
O6- sa rezolve problema respectand algoritmul de rezolvare a problemelor;
O7-sa ordoneze dreptunghiuri si cercuri dupamarime;
O8-sa aplice cunostintele acumulate in realizarea diferitelor produse;
O9-sa aprecieze obiectiv raspunsurile celorlalti
O10-sa manifeste un comportament adecvat atat in timpul jocurilor cat si in timpul celorlalte activitati
O11- sa participe cu interes la activitate
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Resurse:
Materiale:

-ecusoane, plansa cu “Stirile zilei”, plansa cu spiridusul lui Mos Craciun, jetoane cu figuri geometrice, cartoane colorate, jetoane cu
patratul tangram,materiale pentru felicitari , afise pentru realizarea posterelor, coli de hartie, palarii.
-Procedurale:

-conversatia , explicatia ,exercitiul, munca independenta, branstorming, jocul didactic, rezolvari de probleme,teoria
inteligentelor multiple, posterul, problematizarea,cvintetul, turul galeriei

Umane:
Forma de organizare a lectiei: in grupe de cate 4, in perechi, individual, frontal
Tipul lectiei: mixta
Forme si tehnici de evaluare: evaluare frontala, autoevaluare, evaluare de catre colegi

SCENARIUL LECTIEI
Momentele lectiei Ob.

operationale
Continutul instructiv-educativ Resurse Evaluare

1. Moment organizatoric Se pregătesc materialele necesare în vederea bunei
desfăşurări a activităţii.

2. Stirile zilei O1 Salutul:
� Bun gasit, colindatori!

� Astazi,este
Activitate de grup

Activitate frontala
Ecusoane
Plansa

Observare
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� Completati propozitiile:
� Iată, vin ,

Florile dalbe,
Noaptea pe la ,
Florile dalbe.

Şi ei vin mereu, mereu,
Florile ,
Şi-L aduc pe Dumnezeu

dalbe.

� Se impartasesc.................si

3.Captarea si orientarea
atentiei

O1
O2
O3

Realizati un desen dupa poezia :

Dintr-un cerc mai mic,
Fac capul unui spiridus
Din triunghi ii fac un coif
Si cu cercuri il decorez frumos
Fac un dreptunghi mai mare
Gata corpul ,ca oricare
Brate si picioare doua
Din dreptunghiuri ,cate doua

Activitate frontala
Plansa “Noutatile
zilei”

Evaluare
frontala
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Doua cerculete maini,
Din triunghiuri papucei
Sa poata alerga cu ei.
Pe Mos Craciun sa-l vesteasca,
Ca lumea e gata sa-l primeasca
(anexa 1)
La final se compara desenele realizate cu modelul
propunatoarei.

4. Enuntarea scopului si a
obiectivelor urmarite

O3
O4

Denumeste figurile geometrice ce compun spiridusul.
Astazi vom aplica ceea ce stim despre figurile geometrice in
practica.

Activitate frontala

5.Dirĳarea invatarii O3
O4

O5
O6
O7

Scrieti cel putin doua corpuri din mediul inconjurator care
au forma figurilor geometrice ce compun “Spiridusul”.

Elevii se organizeaza in 4 grupe (Echipa lui Mos Craciun,
Echipa fulgilor, Echipa bradutilor, Echipa clopoteilor).
Fiecare grupa primeste cate o fisa modele de case ale lui
Mos Craciun.
Impodobiti casele lui Mos Craciun astfel:

� Echipa lui Mos Craciun-cu cercuri numai in culori
calde

� Echipa fulgilor-cu triunghiuri numai in culori reci
� Echipa bradutilor-cu dreptunghiuri in nonculori
� Echipa clopoteilor- cu patrate in doua culori

complementare

Activitate frontala
Exemplificarea
Jocul didactic
Brainstormig

Activitate pe grupe

Explicatia
Exercitiul
Jocul
Fise cu case

Evaluare
frontala

Evaluare de
catre colegi
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O6

O5
O6

Rezolvati problema :
Gradina lui Mos Craciun are forma de patrat, cu latura 25
m.Cati meti sunt necesari pentru a imprejmui gradina cu
trei randuri de beteala?
Problema va fi rezolvata cu plan de rezolvare pe flip-chart.

Gradina lui Mos Craciun este impartita in 7 figuri
geometrice astfel: 2 triunghiuri mari,1 triunghi mĳlociu, 2
triunghiuri mici, un patrat si un paralelogram.
Stiti cum arata?
Vor marca “aleile” gradinii.
Se realizeaza tanurile “Tangram”

Problematizarea
Exercitiul
Activitate frontala

Activitate in perechi
Exercitiul
Problematizarea
Jocul didactic
Plansa

Evaluare
frontala
Autoevaluare

Evaluare
frontala
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O5
O6

O7

O8

O9

O10

O11

Voi propune următorul joc : Să gândim , să învăţam şi să
fim creativi în moduri diferite ” –conform instruirii
diferenţiate prin inteligenţe multiple.
Voim redenumi cele patru grupe astfel:
Grupa clopoteilor –muzicienii(inteligenta muzical-

ritmica) compuneti o melodie pe urmatoarele versuri:
„Din dreptunghiuri si triunghiuri
Cercuri si niste patrate
Multe lucruri pregatesc
Pe Mos Craciun sa il primesc”anexa 6
Grupa lui Mos Craciun-scriitorii(inteligenta verbal-

lingvistica)anexa 7

Realizati un cvintet astfel:
Titlul -1 cuvant(substantiv legat de lectie)
Descriere-2 adjective
Actiuni( 3 verbe la gerunziu)
Sentimente personale(4 cuvinte, concluzia)
Esentialul( un cuvant)

Grupa bradutilor-desenatorii(inteligenta spatiala)

Desenati obiecte ce se aseamana cu un cerc.
Grupa fulgilor-matematicienii(inteligenta logico –

matematica) –ordonati crescator dreptunghiurile si
cercurile date. Ce ati descoperit?
Anexa 8

Metoda
inteligentelor
multiple

Activitate pe grupe
Fise cu cerinte
pentru fiecare grupa
Foi albe pentru
realizarea afiselor

Autoevauare

Evaluare din
partea
colegilor

Realizarea feed-back-ului O1-O9 Fiecare grupa va face un poster cu ceea ce au lucrat iar in Evaluare din
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final se face turul galeriei prin care fiecare grupa prezinta
rezultatele muncii lor.
Se reexaminează propriul poster, comparativ cu al
celorlalţi.
Se analizează comentariile şi observaţiile notate pe
marginea posterelor de către colegi.

Activitate pe grupe
si individuala
Poster
Turul galeriei

partea
colegilor

Incheierea lectiei Se fac aprecieri generale şi individuale privind participarea
la lecţie.



EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

199

ANEXA 1(ECUSOANE)
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ANEXA 2

Dintr-un cerc mai mic
Fac capul unui spiridus
Din triunghi ii fac un coif
Si cu cercuri il decorez frumos
Fac un dreptunghi mai mare
Gata corpul ca oricare.
Brate si picioare doua ,
Din dreptunghiuri cate doua
Doua cerculete, maini,
Din triunghiuri papucei
Sa poata alerga cu ei,
Pe Mos Craciun sa-l vesteasca,
Ca lumea e gata sa-l primeasca.
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ANEXA 3



EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

202

ANEXA 4
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ANEXA 5

MUZICIENII

Compuneti o melodie pentru urmatoarele versuri:

“Din dreptunghiuri si triunghiuri
Cercuri si niste patrate
Multe lucruri pregatesc
Pe Mos Craciun sa il primesc”
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ANEXA 6

SCRIITORII

Scrieti un cvintet dupa urmatoarele cerinte:

� titlul → 1 cuvânt (substantiv, legat de lecţie)
� descriere → 2 adjective
� acţiuni → 3 verbe la gerunziu
� sentimente personale → 4 cuvinte, concluzia
� esenţialul → 1 cuvânt
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ANEXA 7

DESENATORII

Realizati cat mai multe obiecte din mediul inconjurator pornind de la cerc.
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ANEXA 8
MATEMATICIENII

Ordonati crescator urmatoarele figuri geometrice si descoperiti ce este scris pe ele.

S Ă

Ă

R

I

T

R

O
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E

I
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E
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Anexa 9

Analiza lecţiei

Pălăriile gânditoare

� Pălăria albă: Informează!

� Pălăria roşie: Spune cum te-ai simţit!

� Pălăria galbenă: Ce ţi-a plăcut?

� Pălăria neagră: Identifică greşelile.

� Pălăria verde: Tu cum ai fi făcut?

� Pălăria albastră: Concluzionează!
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ANEXA 10
MODELE DE CVINTETE

Figuri geometrice
Diferite, colorate,
Asambland, potrivind, aplicand,
Lucruri minunate am realizat sa-l asteptam
Pe Mos Craciun.

Mos Craciun
Cel darnic si minunat
Surprinzand, bucurand, incantand
Ne-a ajutat sa realuzam o lectie interesanta
Cu figuri geometrice.
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Test de evaluare unitatea I-clasa a VII-a

Autor Baltă Mirela Bogdana

Obiective:

-să identifici informațiile esențiale dintr-un text

- să încadreze un text în tipologia de text căruia îi aparține

-să identifice tipul de narator prezent în text

-să identifice secvențele textuale, precizând felul acestora

-să precizeze corect modalitățile de formare a cuvintelor date

- să precizeze sinonime și antonime potrivite

- să folosească corect paronimele, evitând atracția paronimică

-să identifice conjuncția, precizând felul acesteia

-să despartă corect fraza în propoziții, precizând raportul care se stabilește între acestea

Conținuturi:

-Textul narativ literar.Structură. Legarea secvențelor textuale.Autor.Narator. Personaj.

- Derivarea. Compunerea

- Categoriile semantice. Confuziile paronimice

- Fraza. Conjuncția

Criterii de evaluare:

Barem de evaluare și notare

1. Numirea trăsăturii personajului (Ex.iubitor, atent etc.)-3 puncte; transcrierea unei secvențe

adecvate-3 puncte.

2. Precizarea motivului într-un enunț coerent, respectând regulile de ortografie și punctuație-4

puncte; precizarea motivului într-un enunț coerent, nerespectând regulile de ortografie și

punctuație-3 puncte Precizarea motivului fără formularea în enunț- 2 puncte;

3. 2X 3 puncte pentru identificarea corectitudinii sau incorectitudinii enunțurilor date; (a. Adevărat;

b. Fals;c. Adevărat)

4. Precizarea tipului de text-2 puncte
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justificarea adecvată a răspunsului cu două argumente pertinente 2X 3 puncte; justificare

ezitantă-2X2 puncte; tendința de generalizare- 2x1 punct ,lipsa justificării-0 puncte (de exemplu:

acțiune, personaje, narator etc.), respectarea normelor de ortografie și punctuație- 0-1 greșeli-

1punct, 2 sau mai muulte greșeli-0 puncte)

5.numirea secvenței textuale- 3 puncte (De exemplu: secventă descriptivă, narativă)

6.precizarea tipului de narator- 3puncte (narator obiectiv, la persoana a III-a)

7. precizarea relației ce se stabilește-2 punct, explicarea relației prin valorificarea adecvată a

textului- 2 punct, explicarea relației prin valorificare ezitantă 1 punct, lipsa valorificării- 0

puncte, încadrarea în numărul de cuvinte indicat -1 punct, respectarea normelor de ortografie și

punctuație- 0-1 greșeli- 1punct, 2 sau mai muulte greșeli-0 puncte)

B. 8. precizarea celor două sinonime 2X3 puncte ( rănit-accidentat, lovit etc, se clatină- se leagănă

etc.)

9. precizarea celor două antonime 2X3 puncte ( multă-puțină etc., agitat- liniștit, calm etc.)

10. alcătuirea a trei propoziții pentru indicarea polisemiei cuvântului dat-3X2 puncte

11. precizarea procedeului de formare a cuvintelor 3X3 puncte (deseori compunere prin

subordonare, derivare cu sufix, derivare parasintetică)

12.sublinierea formei corecte -2X3puncte ( atlaz, învestit)

13. alcătuirea unui enunț cu omonimul cuvântului mare- 4 puncte

14. transcrierea fiecărei propoziții- 2X2 puncte, precizarea felului propozițiilor- 2X 2

puncte( propoziții principale), precizarea raportului- 2 puncte ( raport de coordonare)

15. identificarea unei conjuncții coordonatoare- 2 puncte, precizarea felului conjuncției

coordonatoare- 2 puncte

Oficiu-10 puncte

Citeşte cu atenţie fragmentul şi răspunde cerinţelor:

„Trecuse atât de multă vreme de când nu îl vazuse pe băiatul lui. Până să se despartă, nu

stătuseră niciodată departe unul de celălalt mai mult de o jumătate de zi. Deseori Peter pleca de

acasă dimineaţa. Pax măsura cuşca dintr- o parte în alta, tot mai agitat, până după- amiază, când

Peter se întorcea, purtând pe el mirosul altor pui de oameni şi izul straniu al autobuzului mare,

galben, care îl aducea până acasă.Şi, în fiecare după- amiază, Pax îl examina, încercând să

detecteze orice posibilă rană, şi se asigura din nou că băiatul era teafăr. După aceea se putea relaxa

şi puteau începe jocul.

De acum trecuse de amiază. Pax lătră din nou. De data aceasta îşi înălţă şi Surul vocea ca

un ecou. Pax se întoarse în fugă până la potecă. Era nerăbdător să pornească mai departe. Surul se

clătină pe picioare.
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Pax îşi dădu seama că Surul trebuie să se odihnească. Îl conduse pe vulpoiul rănit până la un

loc acoperit cu muşchi, la umbra rotundă a unui pin. Surul îşi aşeză capul pe labe şi, până ce Pax îi

curăţă din nou rana, adormi.

Cât stătu de veghe, Pax se gândi la lucrurile pe care îi plăcea cel mai mult să le facă împreună

cu băiatul, atunci când îl găsea: se rostogoleau pe afară împreună, se jucau de-a vânătoarea,

explorau curtea acoperită cu iarbă şi păduricea din spate,”

(Sara Pennypacker, Pax)

A.1. Numeşte o trăsătură morală a unui personaj din fragment, transcriind o secvenţă în care e

surprinsă aceasta. 6p

2. Precizează într-un enunț care e motivul pentru care Pax îl examina pe băiat.

4p

3. Notează cu adevărat sau fals următoarele afirmații: 6p

a.Pax nu îl văzuse pe băiat de multă vreme.

b.Pax nu se gândea la băiat.

c.Pax are grijă de vulpoi.

4.Precizează cărui tip de text îi aparține fragmentul, justificându-ți răspunsul cu două argumente.

9 p

5.Numește o secvență textuală identificată în text. 3p

6. Precizează tipul de narator din fragment. 3p

7.Explică, într-un text de maximum 50 de cuvinte, ce relație se stabilește între Pax și băiat.

6 p

B.

8. Precizează câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte din text: rănit, (se) clătină.

6 p
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9. Precizează câte un antonim pentru următoarelor cuvinte din fragment: multă, agitat.

6p

10. Alcătuieşte trei propoziţii prin care să evidenţiezi polisemia cuvântului: a trece. 9 p

11. Precizează cum s-au format cuvintele: deseori, vânătoarea și nerăbdător . 9p

12.Subliniază varianta corectă: 6p

Ana a cumpărat doi metri de atlaz/atlas.

El a fost investit/învestit director.

13. Alcătuiește un enunț în care să folosești omonimul cuvântului mare, identificat în text.

4 p

14. Transcrie propozițiile din fraza următoare, precizând felul acestora și raportul care se
stabilește între acestea:

9p

” se jucau de-a vânătoarea, explorau curtea acoperită cu iarbă şi păduricea din spate.

15. Extrage din primul alineat o conjuncție coordonatoare, precizându-i felul. 4p

Oficiu- 10p
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PROIECT DIDACTIC

PROF. ÎNV. PRIMAR: LiliaErimia

CLASA : I

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:ColegiulNațional”Roman-Vodă”Roman,jud.Neamț

DISCIPLINA: Matematicăşiexplorareamediului

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Observăm,cercetăm,descoperim!”
SUBIECTUL LECŢIE I: Comparareasiordonareanumerelornaturaledela0la31
FORMA DE REALIZARE: act ivitateintegrată

TIPUL LECŢIEI:formarededeprinderisipriceperiintelectuale

DISCIPLINE IM PLICATE ÎN LECŢIE: M atemat icăş iexplorareamediulu i
Comunicare în limba română
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare

COM PETENŢE GENERALE :

1. Utilizarea numerelor în calculele elementare
2. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
3. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
4. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date



EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

214

COM PETENŢE SPEC IF ICE :

M EM 1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor de la 0 la 100 ( 0-31)

1.2. Compararea numerelor până la 100 (0-31)
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100 (0-31), folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice , în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural

CLR 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu litere de tipar sau de mână;
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare;

AVAP 2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosindmaterialuşor de prelucrat şi tehnici accesibile

M M 2.1. Cântarea în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;

OB IECT IV FUNDAM ENT AL :

Dezvoltarea capacităţilor intelectuale referitoare la numeratia în concentrul 0-31

OB I ECT IVE OPERAŢ IONALE :

O.1 să opereze cu terminologia matematică, specifică lectiilor de numeratie;

O.2 să efectueze corect, oral sau în scris, exercitii de scriere, citire, formare a numerelor naturale in concentrul 0-31;

O.3 să compare si să ordoneze numere din concentrul 0-31;
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O.4 să completeze şiruri de numere/ obiecte ordonate mai mici decât 100, respectând reguli precizate;

O.5 să verbalizeze actiunile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor sau a problemelor propuse;

CLR O.6 să citească enunțurile (textului lacunar, ale exercițiilor), emițând cuvintele sau sintagmele potrivite;
AVA P .

O.7 să coloreze, respectând codul, un desen adaptat unității tematice;
MM .

O.8 să cânte, asociind mişcările potrivite cântecului;

OB IECT IV AFECT IV

O.9 să manifeste interes pentru realizarea corectă a sarcinilor;

Strategii didactice:

I. M etodologice

1 . M ETODE ȘI PROCEDEE: conversaţia,braistorming,exerciţiul,,problematizarea,metoda„Cubul”, jocul didactic,munca independentă,

exercitiul-joc;

2. M IJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: flipchart,planşe,fişe de lucru(pegrupe, independent),marker,calculator/laptop,videoproiector

3. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală,pegrupe,inperechi

4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observareasistematică acomportamentului elevilor

,autoevaluare,evaluareorală,evaluarescrisă, aprecieri verbale, stimulente

I I . Tempora le

- 45 minute, activitatea propriu-zisă

- 5 minute, activităţi recreative
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Umane - 27 elevi

IV. Bibliografice:

� ştiinţifice:

***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013

� oficiale:

*** Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013

� Daniela Berechet, Florian Berechet, Matematicăsi explorareamediului-modalitățidelucru diferențiate,clasa I, Editura Paralela 45

� Dumitru Pârâială, Matematică și explorarea mediului, caiet-auxiliarclasa I, Editura Euristica, Iași,

� Matematică și explorarea mediului, manual, Editura Intuitext
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SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentul
didactic

C.S. Ob.
op.

DESCRIEREA DEMERSULUI DIDACTIC STRATEGII DIDACTICE
EvaluareConţinutulştiinţific Activitatea

elevilor
Metode şi
mijloace

Formede
organizare

1.Moment
oragnizatoric

Sepregătescmaterialele necesare
uneibunedesfăşurărialecţiei.
Seasigurăclimatul deîncredere
reciprocăpentru reuşita actului
didactic.

Sepregătesc
pentru lecţie.

Conversaţia Observarea
sistematică

2.Captarea
atenţiei
3min

CLR
1.4

2.1
3.1
3.2

O.6

Sevaciti, depeecranul deproiecție,
conţinutul textului lacunar ”O zi
specială”.

Elevii vor selecta cuvintele/
sintagmele şi vor intregi textul.
Astfel, se vor face cunoscute
disciplina, titlurile unităţii de
învăţare,al lecţiei anterioare.

Elevii citesc,apoi
completează
textul.

Exercitiul
Videoproiector
Calculatorul

Frontal

Individual

Evaluareorală

Aprecieri
verbale
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3.Anunţarea
temeişia
obiectivelor
1min

CLR
1.4
2.3

O.6

Sevaaducela cunoştinţă elevilor că
astăzi seva faceolecţie deexersare
a priceperilor de lucru, folosind
cunoştinţele anterioarecusubiectul:
„Comparareaşi ordonareanumerelor
naturaledela 0la 31”.

Vomrezolvaexerciţii denumărare
dupareguliprestabilite, vor
completanumeredintr-un şir, levor
comparasauordona,vor afla unele
numeredupăprezentarea
caracteristicilor.

Află căvorlucrafrontal, individual,
pegrupesauîn perechi.

Rezolvândcorectsarcinile delucru
depefiecarefişă, vor reuşisăfie
promovaţicaşi ajutoareale
superdetectivilorAdaşiMatei.

Receptează
mesajul.

Citescobiectivele
depeflipchart,
ascultăregulile.

Explicaţia

Observaţia

Frontal
Observarea
sistematică
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4.Reactualizarea
cunoştinţelor
însuşiteanterior
5min

ME
M
1.1
1.6

CLR
1.4
2.1
2.3

O1
O2

O9

O4

Ce ştiţi despre numerele studiate
pânăacum?

Sereactualizeazăcunoştinţele
elevilor (dupăterminologiaspecifică
exerciţilor denumeraţie),vizând
recunoaşterea,citirea scrierea,
formareanumerelor.

Se foloseşte un şir de numere din
concentrul 0-31, pemargineacăruia
sefacexercițiile dorite:
- citirea numerelor;
- selectareacelor cu o cifră/două

cifre;
- precizareacifreiZ/U;
- indicarea unor numeredin şir,

dupăoregulă ;
- ordonareasaucompararea

Răspund
întrebărillor
adresate

Braistorming

Conversaţia

Exerciţiul Frontal

Aprecieri
verbale

Evaluareorală

5.Prezentarea
materialului -
stimul
3min

ME
M
1.3

CLR

O3

O4

Fiecarecopil arepebancăun plic în
careseaflă uncartonaş-număr.
Seorganizeazăjocul ”Stop!”.

Se face numărare din 2 în 2,
crescător, de la 1 şi numărare
descrescătoare de la 31. Fiecare

Elevii numără
conform
cerințelor.

Joculdidactic

Exerciţiul

Frontal

Individual

Aprecieri
verbale

Evaluareorală
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1.4 numără în functie de numărul
primit. Învătătorul spune „Stop!”
acoloundeştie cănumărul lipseşte.

6.Dirijarea
consolidării
cunoştinţelor
20min

ME
M
1.1
1.3
1.3
1.6

CLR
2.3
3.1

O2

O1
O2

O1

O3
O5
O6

Utilizând „paşii” metodei„Cubul”,
sepropun diverse aplicaţii , pe
grupe,individual saufrontal:

1.APLICĂ!

Scrie6numereconsecutivemaimari
decât18simaimici decât25.

Jocul”Locul meu/veciniimei”.Un
elevseprezintă canumăr, iar cei
carereprezintă numere-vecinese
ridică şiseprezintă.

2.ARGUMENTEAZĂ! A/F ?

Numărul 19precedepe20. ___
Numărul 10 estevecinul maimical
numărului9. __
Numărul 22esteconsecutiv

Elevii receptea-
ză.

Descoperă
numerele
individual.
Fiecareverifică
rezultatulla
flipchart.

Grupaţi câte3,
elevii lucreazăpe
fisa grupei.

Verifică
rezolvarea,
argumentand şi
utilizand

„Cubul”

Exerciţiul

Fişa

Joculdidactic

Jetoane-număr

Problemati-
zarea

Independent

Lucrul pe
grupe

Observarea
sistematică

Aprecieri
individuale

Aprecieri
verbale

Observarea
sistematică
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6.Dirijarea
consolidării
cunoştinţelor
20min

O3
O5

O3

numărului21. ___
Cucifrele 0,1,3pot formadouă
numerecucâtedouăcifre diferite.
___
Numărul 12estecelmaimicnumăr
scriscudouăcifre diferite. ___
Numărul 13nusepotriveşteşirului
denumere: 31 12 13 11 21.
___

3.DESCRIE!
Încercuieşte, în fiecaregrup, cu
negru,numărul celmaimic,iar pe
celmaimare,cuverde.Descrie
algoritmul alegerii.
a) 20, 31, 1, 0, 10;
b) 9, 17, 28, 8, 21;
c) 18 , 6, 22, 17, 15;
d) 20 , 11, 10, 12, 9;

4.COMPARĂ!
Comparaţinumereledin fiecare
grupă.Indicaţi grupacarecuprinde
doarnumerescriseîn ordine
consecutivă:
a) 7, 6, 8, 10;
b) 15, 14, 13 , 12;
c) 26, 29, 27, 30;

flipchart-ul.

4elevilucreazăla
tablă, iar ceilalţi
pefişă. Descriu
modulîn careau
alesnumărul
subliniat.

Elevii rezolvă
independentşi se
autoverifică
folosind planşa
deautocontrol
(flipchart).

Fişă delucru

Exerciţiul

Munca
independentă

Fişă delucru

Frontal/
individual

Independent

Aprecieri
verbale

Observarea
sistematică
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d) 17, 18, 16, 14;

7.Obţinerea
performanţei
8min

ME
M

1.6
3.1

CLR
3.2

O3
O4
O6

1. Asociaţi cifrele: 1, 3, 2, 4 , două
câte două, şi formaţi numerele cu
cifre distincte, celmult egalecu31.
Ordonaţi-le crescător.

Oral:
Cealte numeres-ar maiputea forma
cuacestecifre?

2.Problemă-Numărul casei
Întrebată cenumărarela casă,
Danaarăspuns:
- esteunnumărdedouăcifre;
- primacifră estecuprinsăîntre 1si
3;
- adouacifră estedublul primei
cifre;
CenumărareDana la casă?

Completează
numerele,
confruntând cu
rezolvareadela
flipchart.

Elevii caută
numărul,
notându-l pefişă.

Exerciţiul
Explicaţia
Fişa delucru

Problematiza-
rea

Exerciţiul
Explicaţia
Fişa delucru

Frontal

Independent

Observare
sistematică
frontală

8.Evaluare/
feedback
5min

ME
M
1.1
1.6
3.2

CLR

O1
O2

Pe flipchart segăsescnumere.
Grupaţi pedouăşiruri, elevii
participă la jocul-concurs„Ghiceşte-
mă!”
Seindicăcaracteristici ale

numerelor,iar elevii din grupe

Elevii ghicesc
numărul descris.

Joculdidactic Pe douăgrupe
mari

Aprecieri
verbale

Evaluareorală
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1.4
2.1

adverse,doi câtedoi, trebuie săle
recunoască.

9.Activitate
recreativă
3min

ME
M
1.2
3.1
3.2
CLR
3.2

AVA
P
2.3
MM
2.1

O1
O6

O7
O8

Coloraţi cupuncteimaginea,
respectândcodul.

În timp cecolorează,cântăcântecul
„Numerele”.

Elevii selectează
culorile si
punctează
corespunzător.

Exerciţiu-joc Independent Observare
sistematică
frontală

Probă
practică

10. Recomandări
pentrustudiu
individual
1min

Seva indica studiul pentru după-
amiază:
8, 11, 12,pag.29(culegere).

Senotează pe
tablă.

Conversaţia Frontal Observare
sistematică
frontală

11. Aprecierea
activităţii
elevilor
1min

Sevor faceaprecieri generaleşi
individuale asupraparticipării
elevilorla lecţie.
Seoferă recompense-diplome„Mcul
detectiv”.

Autoapreciază
modulde
realizarea
obiectivelor.

Autoevaluare
Evaluareorală
Acordare
recompense



EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

224

ANEXE

ANEXE

O ZI SPECIAL Ă

Este anotimpul ……………. . Suntem în luna ……………………

Ziua de …….. a devenit, pentru noi, una specială.

De curând am aflat că vom avea oaspeți la ora de.……………. …

Unitatea de învățare pe care o parcurgem se numește “………………….

………………………..”. Lecția de ieri a fost despre

numerelor naturale de la 0 la 31.

Ne dorim să arătăm că suntem elevi bine pregătiți!

♦matematică

♦noiembrie

♦toamna

♦19
♦compararea
și ordonarea

♦„Observăm,
cercetăm,

descoperim!”
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“CUBUL ”

(aplicații - dirijarea învățării)

I.APLICĂ ! (activitate independentă)

1. Scrieți 6 numere naturale consecutive mai mari decât 18 și mai mici decât 25:

II.ARGUMENTEAZĂ! (lucru pe echipe)

A/F ?

a) Numărul 19 precede pe 20. ____

b) Numărul 22 este vecinul mai mare al numărului 21. ____

c) Cu cifrele 1, 2, 3 pot forma două numere cu câte două cifre diferite. ____

d) Numărul 12 este cel mai mic număr scris cu două cifre diferite. ____

e) Numărul 13 nu se potrivește șirului de numere: 31 12 13 11 21 ____

f) 18 < 28 ____

I I I. DESCRIE ! (fr ontal/ independent)
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Încercuiți, cu negru, numărul mai mic și cu verde, numărul mai mare. Descrieți algoritmul alegerii:

a) 20, 31, 1, 0, 10
b) 9, 17, 28, 8, 21
c) 18, 6, 22, 17, 15
d) 20, 11, 10, 12, 9.

IV. COM PAR Ă! (independent)

Comparați numerele din fiecare grupă, apoi indicați grupa cu numere scrise în ordine consecutivă:

a) 7, 6, 8, 0
b) 15, 14, 13, 12
c) 26, 29, 27, 30
d) 17, 18, 16, 14.

V. ASOCI AZĂ ! (lucru pe grupe)

Completați cifra potrivită, respectând relația dată:

3 __ < 31 2 3 = __ 3

__ 4 > 24 __7 = 1 __

1 __ > 13 2 __ > __6

VI . AN AL IZE AZĂ! (independent/ înperechi)
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a) Selectați, prin încercuire, cele 4 numere apropiate de 30:

27 19 29 13 31 29

b) Completați următoarele patru numere din șir :
19 21 23 ___ ___ ___ ___ .
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PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Național ”Roman-Vodă” Roman
CLASA: a IV-a
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Erimia Lilia
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Geografie

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ROMÂNIA - elemente de geografie regională

SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitulare- evaluare orală

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

TIPUL LECŢIEI: DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Geografie

Limbă și literatură română

Istorie

COMPETENŢE GENERALE :

1. Prezentarea realităţii observabile, cu ajutorul terminologiei generale şi specifice

2. Utilizarea elementelor semnificative din matematică, ştiinţele naturii şi disciplinele sociale,

în înţelegerea realităţii înconjurătoare

3. Relaţionarea realităţii înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică

4. Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea orizontului local, a ţării şi a lumii contemporane.

COMPETENŢE SPECIFICE INTEGRATE:
1.GEOGRAFIE

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute

1.4. Precizarea, in termeni proprii, a sensului termenilor geografici de baza

2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al

orizontului local, al regiunii, țării și continentului

3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă

3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice

4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local,

țării și lumii contemporane
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2. LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup

3.3. Extragerea, dintr-un text, a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la

mesajul citit

3. ISTORIE
1.2. Localizarea, în spațiu, a teritoriilor istorice românesti

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – să definească termeni geografici specifici, precizând sensul acestora;

O2 – să reconstituie puzzle-ul;

O2 – să identifice elemente geografice, folosindu-se de semne și culori convenționale;

O3 – să raporteze exact poziția unor elemente geografice și să le localizeze, conform cerințelor emise;

O4 – să explice elementele geografice și repartizarea lor pe teritoriul țării, folosind harta sau alte surse

de informare;

O5 – să valorifice conținuturile unor texte literare sau nonliterare cu conținut geografic;

O6 – să enumere şi să localizeze provinciile istorice ale ţării, precum şi judeţele acestora.

RESURSE:
I. Metodologice

Strategii didactice:

1. METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia/discuția dirĳată, exerciţiul, jocul didactic, explicaţia,

problematizarea,”Explozia stelară”, „Cubul”, „Diamantul”, „Lanțul ideilor”, munca independentă,

2. MĲLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: harta fizică și administrativă a României, harta regiunilor

istorico-geografice a României , prezentarea ppt, imagini, fragmente texte literare, puzzle, manu-

alul, videoproiectorul, planșe, fișe de lucru;

3. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe, în perechi

4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor,

autoevaluare, evaluare scrisă, aprecieri verbale, stimulente, calificative.

II . Temporale

- 50 minute

III. Umane - 29 elevi
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IV. Bibliografice:
ştiinţifice:

***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor

cheie la şcolarii mici”, 2013

� oficiale:

*** Programa şcolară pentru disciplina Geografie, aprobată prin ordin al ministrului

Nr. 5003/2.12.2014;

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Manual de Geografie , Editura ARAMIS PRINT SRL

Nicoară, E.; Stan, L.; Nicolae, A.- 2000, Ghicitori şi jocuri geografico- istorice, Ed. Aramis,Bucureşti

Atlas geografic

https://cdn.manualedigitaleart.ro
http://www.hartaromanieionline.ro
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Desfăşurarea lecţiei

Evenimentul
didactic C.S Ob

Op Conţinutul știinţific Activitatea elevilor Mĳloace şi metode Forme de
organizare Evaluare

1.Moment
oragnizatoric

1 min

Se creează condiţiile optime pentru

desfăşurarea lecţiei: pregătirea mate-

rialului didactic necesar, stabilirea condi-

țiilor de lucru, îndrumarea elevilor în ac-

tivitatea de pregătire.

Elevii pregătesc

rechizitele

necesare.
Conversaţia frontal - observarea

sistematică

2. Captarea
atenţiei
3 min

GEOG.
1.3

LLR
2.4

O2 Indicarea unor termeni ce denumesc

elemente geografice studiate, considerate

drept cuvinte-cheie. (Anexa 1)

Prezintarea unui fragment dintr-un text

literar.

Întrebare-problema:

“Avem noi o țară mândră și frumoasă?”

Fiecare pereche de
elevi indică un

cuvânt.

Elevii indică
răspunsul,

denumind țara.

Braistorming
“Lanțul ideilor”

“Ciorchinele’

Videoproiector
Text literar

în pereche

frontal

-observarea

sistematică

- autoevaluare

3. Anunțarea
temei si a
obiectivelor

2 min

GEOG.
1.3
2.3
3.1
3.3
4.1

O1
O2
O3
O4
O5
O6

Plecând de la titlul unității de învățare

studiate, li se propune elevilor o călătorie

imaginară pe teritoriul țării, prilej cu care

elevii își vor pune în valoare achizițiile

Ascultă și notează

titlul lecției pe

caiete.

Explicaţia

Observația
frontal

-observarea

sistematică

frontală
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anterioare.

Se explică, pe înţelesul elevilor,

obiectivele lecţiei. Se fac precizări cu pri-

vire la modul de organizare.

Se scrie titlul lecţiei la tablă.

4. Dirĳarea
învățării

A.

B.

C.

IST
1.2.

GEOG.
2.4
3.3

GEOG

1.3
2.3
3.1
3.3
4.1

O1

O3

O4

O5

O6

1. Se prezintă celor cinci grupe de

elevi câte o planșă cu conturul țării și

piese puzzle. Elevilor li se solicită să li-

pească piesele din puzzle, rezultând harta

regiunilor istorico-geografice a Româ-

niei. (Anexa 3)

2. Se prezintă, oral, regiunile, după

poziția geografică, precizând și vecinii

României din acea parte.

1. Povestea continuă…

Se citeste fragmentul următor, urmând

rezolvarea unui rebus geografic.

1. Fiecare grupă descoperă unitatea de

relief descrisă pe biletul-șablon.

2. Prezentarea unei unități de relief,

prin implicarea mai multor elevi deodată.

Se urmărește planul:

-Unde? (poziția geografică)

-Care? (caracteristici ale reliefului)

Reconstituie

puzzle-ul .

Lipesc piesele
puzzle.

Primesc

recompense grupele

care realizează

sarcina.

Elevii rezolvă,

individual, rebusul.

Fiecare grupă

prezintă o soluție .

Un elev prezintă

soluția.

Extrag biletul, se

prezintă

conținuturile

Exercițiul

Puzzle

Harta regiunilor

istorico-geografice

a României

“Copacul cu roade”

Fișa de lucru

Fișe -șablon

Frontal

Pe grupe

individual

grupe

Observarea

sistematică a

elevilor privind

capacitatea de

exprimare

recompense

recompense

Observarea
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D.

-Cum?(clima, ape, sol, vegetație, ani-

male)

-Ce?(organizare administrativă, așe-

zări omenești)

-În ce?(resurse naturale, activități eco-

nomice)

3. Jocul ”Maxim- minim” (anexa 3)

1.”Cubul” ( anexa 4)

a) DESCRIE, fără a numi, un alt loc

din România unde ți-ar plăcea să

locuiești.

b) COMPARĂ! Citește cu atenție frag-

mentul. și realizează comparația meta-

forică.

c) ASOCIAZĂ! Asociază cunoștințele

cu un diamant și apoi completează. Cu-

vântul- cheie este “România”.

d) ANALIZEAZĂ!

Analizează contextul actual al Româ-

niei și precizează 5 caracteristici

respectând planșa

“Exploziei stelare”.

Fiecare grupă

delegă câte un elev.

Va răspunde la câ-

te două întrebări .

Fiecare grupă va

rezolva o cerință, în

urma tragerii la

sorți.

Gupa rezolvă, iar

un lider va

prezenta.

fișe

Pe grupe

grupe

grupe

sistematică a

elevilor privind

capacitatea de

exprimare

Aprecieri
verbale
recompense

recompense
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esențiale ale ei.

e) ARGUMENTEAZĂ!

Ar putea România să dețină un loc

fruntaș în U.E.? Ce schimbări ar trebui

făcute pentru a fi posibil acest lucru?

5Realizarea
feed-back-ului
5 min

GEOG
1.3
3.1 O4

O5

Primesc o fişă de lucru individuală
f) APLICĂ! Completează textul lacu-

nar” Călător prin țara mea”.

(anexa nr. 5)

Elevii rezolvă fişa
de lucru

Exerciţiul Individuală Observare

sistematică

individuală

6. Încheierea
lecţiei
2 min

Fac aprecieri individuale şi colective

asupra modului în care elevii au

participat la lecţie.

Ascultă aprecierile
finale

Conversaţia Frontală Observare

sistematică

frontală

7. Asigurarea
retenției si
transferului
2 min

Temă pentru acasă:

Realizați un text, realizând prezentarea

geografică a României.

Elevii notează în
caiete tema pentru
acasă.

Conversaţia
Explicaţia

Caietul Frontală
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ANEXA NR . 1

GEOGRAFIE



EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

236

ANEXA NR . 2
Recompune harta țării, utilizând puzzle-ul primit.

REGIUNI ISTORICE

Recompune harta țării, utilizând puzzle-ul primit .Identifică apoi regiunea marcată prin steluță și descrie-o în fața clasei, spunând despre
ea unde se află și care sunt vecinii României din acea parte.
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ANEXA NR . 3

MAXIM - MINIM

1. Care este cea mai secetoasă regiune a României?
2. Care este cel mai lung șir muntos al Carpaților?

1. Care este cea mai locuită zonă a țării?
2. Care este cel mai vechi uscat al României?

1. Unde se află șoseaua găsită la cea mai mare altitudine?
2. Care sunt cei mai vechi munți românești?

1. Care este cel mai lung braț al Dunării?
2. Care este regiunea cu cea mai bogată faună?

1. Care este unicul oraș al Deltei Dunării?
2. Care este județul cu cea mai mare suprafață?
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ANEXA NR. 4
1. DESCRIE!
Prezentați, fără a-l numi, un alt loc din România în care ați dori să locuiți! Lăsați colegii să-l ghicească!

(poziție geografică, unitate de relief, unitate administrativă, tip de așezare umană, etc.)

2. COMPARĂ!
a) Completati spatiile:

“ Îmi amintesc şi acum cu emoţie clipa în care am văzut, pentru prima oară, o hartă a ţării. Ştiu că, la
început, nu înţelegeam cum tot pământul ţării, despre care mi se spunea că este mare, poate să încapă desenat pe
hârtia aceea care acoperea mai puţin decât un perete [...].

Şi pentru ca jocul să fie şi mai frumos, şi mai captivant, învăţătoarea ne-a spus să privim harta cu atenţie şi
să observăm că ţara noastră are forma unui …………………………….. aşezat într-o ……………… : Marea
Neagră.”

(Ana Blandiana)
b) Ce semnifica panglicile azurii?

………………… , ……………………… , ……………………… , ………………… ;

3. ANALIZEAZĂ!

Analizati contextul actual al României, apoi prezintati cinci caracteristici esențiale ale acesteia.

4. ROMÂNIA (DIAMANTUL)
………… ………... ………..
(TREI ADJECTIVEREPREZENTATIVE)
……… ……… ………. …….

(O PROPOZIȚIE CAREEXPRIMĂ SENTIMENTE/ CONSTATĂRI DESPRE ȚARĂ)
………. ………. ………..

(TREI VERBE POTRIVITE)
……………

(CUVÂNT-CHEIE, ESENȚĂ)
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Profesor învățământ primar Lilia Erimia

5. ARGUMENTEAZĂ (PRO SAU CONTRA)!

Ocupă România un loc fruntaș în Uniunea Europeană? Ce schimbări ar duce la ocuparea unei astfel de
poziții?

Înșiruiți argumentele găsite!
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Profesor învățământ primar Lilia Erimia

ANEXA NR. 5
Călător prin țara mea

(călătorie imaginară - text lacunar)

Numele meu este ……………….. și sunt …………… că locuiesc în
………………………. Mi-aș dori să străbat țara, cel mai mult la pas, doar cu un
rucsac în care să am, obligatoriu, o………………… și o …………………. .

Plecând din ………………… natal,…………………, spre nord, aș ajunge în
județul …………………, în a cărui reședință, municipiul ……………………….., se
află Cetatea de Scaun a Moldovei lui Ștefan cel Mare. M-aș îndrepta apoi spre vest,
în minunatul ………………………, zonă unică prin portul popular de aici. Dar,
pentru aceasta, ar trebui să străbat nordul Carpaților ………………….

De aici aș continua periplul spre sud, încercând să ajung, la o sută de ani de la
eveniment, în orașul Marii Uniri, ………………………. Orașul este situat la est de
ținutul peșterilor, Munții ………………….

Nu aș vrea să ratez prilejul de a călători și pe Valea Prahovei, de-a lungul răului
……………, să cobor în Cămpia……………………. și să vizitez cât mai multe
…………………… din cel mai mare oraș românesc, ………………………….. .
Aici trăieste o …………….. din populația țării, reprezentând români sau
………………… naționale.

Nu ai vrea și tu să mă…………………………..?
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IV.Articole de specialitate
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PRACTICI STEREOTIPE ȘI CLIȘEE DIDACTICE

Kovacs Florina,

Școala Gimnazială Livada, Județul Arad

Cuvântul clișeu, după părerea mea, ne trimite cu gândul la banalitate, la repetare excesivă, la șablon,

la uzură sau rutină. Adesea, noi, dascălii, nu reuşim să realizăm achiziţiile învățării din cauza rutinei ,

pe care, de multe ori nu o conștientizăm.

Unul dintre clișeele întâlnite la clasă, în special la clasa pregătitoare, este achiziționarea de caiete

auxiliare. Nu sunt de acord cu ele, mai ales la clasa pregătitoare. Predarea literelor de tipar și a cifrelor

până la 31 se poate face doar prin joc. Orele vor fi mai atractive: scrierea literelor și a cifrelor în format

electronic, proiectat pe tablă, scrierea în sare, pe planșe care se pot șterge, confecționarea lor din

plastilină, diferite jocuri, cântece, jocuri de rol, decupare, lipire, confecționare de mascote,etc.

Un alt clișeu întâlnit la disciplinaMatematică este acela că, se insistă pe memorarea definițiilor, pe

exerciții repetitive, ceea ce duce la plictiseală.Definițiile trebuie să fie identificate practic, de către elevi.

Un alt exemplu ar fi Unitățile de măsură. Mulți dascăli recurg doar la acele banale resurse

materiale,( metrul, liniarul, etc.) , iar măsurătorile se fac în sala de clasă.Eu, de exemplu, la această temă,

am ieșit cu elevii în curtea școlii și am măsurat, ( folosind diferite unități de măsură și diferite resurse

materiale) , curtea școlii, terenul de fotbal, bancile, iar cu această ocazie ne-am reamintit și punctele

cardinale.

La Geografie, este considerat clișeu predarea continentelor fără suport vizual. Pentru a depăși acest

clișeu este nevoie să implicăm activ elevii. Se poate realiza o machetă sau un glob cu toate continentele,

bineînțeles, după o informare detaliată cu ajutorul diferitelor softuri educaționale specifice geografiei.Se

poate realiza o expoziție cu acestea, urmată de o evaluare sub forma unui concurs: Cine știe, câștigă!
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Cred că ar trebui să renunțăm la acest stil de predare, tip șablon. Se ajunge la folosirea clișeelor

deoarece este mai comod pentru dascăl. Depășirea acestora necesită pregătire zilnică, implicare,

devotament, perfecționare continuă.



244

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 6, MAi 2021

CREAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR DIGITALE

PENTRU EVALUAREA FORMATIVĂ, SUMATIVĂ ȘI

FEEDBACK

Prof. înv. primar MOCLIUC NICOLETA
Școala Gimnazială ROBEASCA

Evaluarea este un proces dinamic, parte integrantă a activității didactice online. Ea trebuie să
favorizeze autoreflecția și autoreglarea învățării, depășind nivelul tradițional de ierarhizare, de
clasificare a elevilor și verificare a cunoștințelor.

În clasa virtuală putem evalua din multiple perspective, dar în primul rând putem:
• evalua învățarea – evaluare sumativă
• evalua pentru îmbunătățirea învățării – evaluare formativă
• evalua ca modalitate de învățare – reflecție asupra propriei învățări.
Datorită progresului tehnologiei digitale, evaluarea poate fi transformată astfel încât să fie

autentică, accesibilă, automatizată corespunzător, continuă și sigură (JISC, 2020).
A. Evaluare formativă

Evaluarea formativă permite un feedback rapid și are ca scop monitorizarea învățării elevilor
oferind acestora cadrul pentru a remedia lacunele sau a depăși situațiile problematice imediat după
apariția acestora. Astfel, elevii pot identifica atât punctele forte cât și pe cele critice ale învățării, iar
profesorii pot acorda un ajutor pedagogic imediat, reglând procesul didactic la momentul optim. Prin
aceasta elevii își îmbunătățesc învățarea iar profesorii predarea.

De remarcat că, evaluarea modernă vizează responsabilizarea elevilor pentru învățare,
autoreflecția, autoevaluarea, fiind interactivă, contextualizată și integrată organic procesului

de instruire.
În învățarea online, prin aplicații specifice pentru evaluarea formativă, profesorul beneficiază

(referitor la performanța elevilor) de o conexiune inversă imediată, putând planifica o intervenție
imediată. Ținând cont că elevul învață online atât în activități sincrone cât și asincrone, este important
ca uneori însuși elevul să poate iniția evaluarea, să fie interesat de propria evaluare, profesorul
orientându-l pentru a reflecta asupra performanțelor sale școlare. Vorbim astfel de o evaluare
formatoare, ce implică asumarea de către elev a propriei sale învățări, și a integrării rezultatelor
furnizate de demersul evaluativ în gestionarea procesului de învățare. Acest demers este benefic pentru
învățarea ulterioară, pe tot parcursul vieții.

În cazul învățării online există o varietate de instrumente pentru evaluarea formativă. Este
important ca profesorul să utilizeze un număr adecvat de instrumente, recomandat fiind 5-6 pentru o
disciplină pe semestru (suficient de multe pentru ca evaluarea să nu devină plictisitoare, dar și suficient
de puține pentru a nu deruta elevii și a-i focusa asupra instrumentelor digitale și nu asupra activității de
evaluare efective).

Important este ca instrumentele să se potrivească scopului și să fie adecvate vârstei și

conținutului, respectiv abilităților pe care dorim să le verificăm.
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Astfel, de exemplu, pentru a verifica înțelegerea unui conținut, putem utiliza instrumente
pentru quizz-uri, iar dacă ne concentrăm pe procesul de învățare atunci sunt utile instrumente prin
care elevii pot crea resurse video, produse multimedia etc.

De asemenea este important în activitatea didactică online ca profesorul să se concentreze pe
oferirea de feedback după evaluarea propriu-zisă (în timp util).
Referitor la cele două modalități de instruire online, verificarea înțelegerii subiectelor predate se poate
realiza facil în sesiunile sincrone prin aplicarea de quizz-uri, dar un mod util de evaluare în acest
caz sunt conversațiile cu elevii, chiar dacă acestea au loc în mediul online.

În cazul învățării asincrone este important ca profesorul să obține informații asupra
nivelului de cunoștințe și competențe atins de elevi, aplicând și interpretând diverse probe de
evaluare, instrumente pentru studiu individual, quizz-uri, video interactiv, înregistrări video etc.

De asemenea este important în activitatea didactică online ca profesorul să se concentreze pe
oferirea de feedback după evaluarea propriu-zisă (în timp util și într-un mod pertinent).

Ca strategii de evaluare formativă online enumerăm:
1. Evaluarea colegială - Profesorul proiectează activitatea de feedback și pe urmă

monitorizează comentariile pe care le primește fiecare elev. Feedback-ul de la colegi poate fi realizat
online printr-un forum de discuții unde elevii își postează activitatea sau prin intermediul unui
instrument sincron (de exemplu o aplicație pentru videoconferințe Skype, Google Meet, Microsoft
Teams), unde elevii discută despre activitatea/produsele realizate în timp real.

Feedback-ul dat poate fi utilizat ca evaluare formativă pentru cel care îl oferă (este important ca
elevul să identifice aspectele semnificative ale muncii colegului și să le exprime într-un mod clar,
consistent, procesul putând ulterior fi repetat pentru propria activitate).

2. Quizz online – Evaluarea sub formă de joc presupune activități de evaluare utilizând
aplicații online cum ar fi Kahoot, Quizizz, Wordwall, Doulingo, Edmodo, etc. Evaluarea poate fi
realizată atât în sesiuni de instruire sincrone cât și în cele asincrone, adunându-se punctaje, trasee de
evaluare diferențiate pe baza unor reguli prestabilite.

3. Eseul de 1 min - Presupune în general o întrebare focalizată, cu un obiectiv specific, la care
se poate răspunde scurt, într-un minut sau două. Putem utiliza aplicații de tipul Formulare Google, sau
panouri virtuale (cum este Padlet) pe care elevii pot posta răspunsurilor lor.

4. Organizatori grafici. În acest caz instrumentul de evaluare permite elevilor să identifice și
să exprime relații între concepte-cheie și idei prin realizarea de diagrame, hărți conceptuale sau hărți de
idei.

5. Instrumente pentru studiu individual asincron. Cu ajutorul aplicațiilor Quizlet
(https://quizlet.com/) sau Wordwall (https://wordwall.net/ro), de exemplu, pot fi realizate fișe de
activitate și jocuri diverse pentru aprofundarea subiectelor predate sincron sau pentru a exersa cu
acestea. Elevii le accesează asincron, rezultatele putând fi stocate și gestionate online, fiind astfel evaluată
învățarea elevilor, atât individual cât și ca grup. Pe baza informațiilor obținute, profesorul poate decide
să reia acele subiecte la care elevii au întâmpinat dificultăți.

B. Evaluare sumativă

Pentru evaluarea învățării sunt utile acele probe care să reflecte gradul de înțelegere și aplicare
al noțiunilor studiate, respectiv formarea competențelor vizate, pentru o unitate de învățare. În cazul
educației la distanță (online) este recomandat să utilizăm în afară de metode și instrumente de evaluare
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sumativă tradiționale, aplicații și intsrumente online care să potențeze la maxim facilitățile oferite de
mediul digital. Astfel, evaluarea poate fi mai personalizată și mai centrată pe elev. Profesorul poate aplica
diverse instrumente sau metode, ca de exemplu:

1. Teste online - Cu ajutorul e-testelor pot fi evaluate cunoștințele dobândite de elevi în
procesul didactic desfășurat online, offline sau mixt. În general platformele de e-learning au integrate și
instrumente de testare. Dintre avantaje utilizării testelor online enumerăm: posibilitatea de administrare
multiplă, evaluare dinamică și personalizată, notare imediată etc.

Testele pot fi construite având la bază diverse grile sau criterii de evaluare, iar notarea
automată este cea care ușurează activitatea de evaluare pentru profesor, oferind elevilor feedback în
timp util.

Pentru un feedback personalizat și prompt administrat elevilor, testele pot fi acompaniate cu
evaluări orale personalizate oferite pe Skype, Google Meet sau Flipgrid.

Testele online clasice pot fi înlocuite prin utilizarea unor aplicații de testare bazate pe video
(prin utilizarea aplicației online Edpuzzle).

2. Proiecte individuale sau de grup (prezentări, postere, infografice, video etc.)

Pot fi realizate în activitatea didactică online, ținând cont de varietatea de instrumente digitale
colaborative, interactive sau de creație existente. Proiectul poate fi dezvoltat în jurul unui subiect de
cercetare sau poate duce la rezolvarea unei probleme din viața reală, elevii proiectând soluții în mod
creativ pe baza a ceea ce au învățat.

3. E-portofoliu (blog, site, timeline etc.) - Este un instrument deosebit de util pentru
învățarea la distanță, fiind o colecție de dovezi ale învățării, în format digital. E-portofoliul poate fi
utilizat atât pentru evaluare sumativă cât și formativă (se poate verifica progresul elevilor oricând), fiind
important pentru elev (și util de evaluat pentru profesor) atât procesul de realizare a e-portofoliului cât
și e-portofoliul ca produs în sine.

E-portofoliile au roluri multiple, ele putând fi privite ca un spațiu de stocare de dovezi, un
spațiu de lucru în care elevii creează conținut digital, un produs al învățării asupra căruia elevii pot
reflecta.

5) Conectarea: crearea de linkuri hipertext şi de spații de publicare, oferind posibilitatea de
feedback pentru cititor (Barrett, 2011). Ca instrumente digitale, menționăm că se pot crea portofolii pe
platforma de e-learning utilizată la clasă, pe platforme dedicate sau utilizând diverse aplicații online
(blog, site, panouri virtuale, aplicații pentru prezentări, aplicații

pentru linii temporale etc.).
4. Autoevaluarea

Este o metodă deosebit de utilă în învățarea online, deoarece profesorul nu este prezent fizic și
nu vede, în cele mai multe situații, modul în care elevul învață (ca în clasa tradițională). Pentru
autoevaluare, putem utiliza chestionare simple, realizate cu formularele Google sau eseuri mai ample
bazate pe grile de autoevaluare. Sunt utile și resursele ce conțin promptere, mai ales în cazul în care
elevilor li se cer reflecții mai aprofundate asupra învățării sau subiectelor studiate.

5. Jurnalele de învățare online

Sunt resurse digitale create de elevi în care aceștia descriu regulat propria învățare pentru a
dezvolta abilități metacognitive. Elevii pot utiliza platforme de bloguri, site-uri Google, jurnale video
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sau chiar înregistrări vocale. Putem sugera elevilor să realizeze un jurnal al provocărilor, al
succeselor, cu întrebări, cu imagini metaforice despre învățare.

Pentru dezvoltarea creativității, putem cere elevilor să realizeze jurnale sub forma unor benzi
desenate, cărți online ilustrate etc.

În final amintim și alte alternative, la metodele de evaluare tradiționale și moderne, ce
pot fi utilizate în evaluare învățării la distanță:

• Jocurile online (axate pe conținutul predat) – se bazează pe secvențe în care elevii trebuie să
gândească cu voce tare – să explice deciziile și raționamentul care a stat la baza acestora, fiind utile
pentru evaluarea competențelor și identificarea modului de gândire al elevului.

� Examene cu acces deschis la resurse (open-book) – în care elevii pot accesa manualul
sau alte resurse în care găsesc conținutul științific pe baza căruia profesorul, prin cerințe adecvat
formulate, evaluează abilități de ordin superior cum ar fi aplicare, analiză, evaluare sau creare de
conținut.

• Realizarea unui produs digital – videoclip, infografic, prezentare interactivă, album foto,
nuvelă grafică, e-book, un joc online sau chiar analiza unui produs multimedia în corelație cu conținutul
predat.

De remarcat că evaluarea în mediul online sau mixt presupune accesul, utilizarea și evaluarea
unor instrumente și resurse digitale (inclusiv online), profesorul fiind cel care trebuie să selecteze din
varietatea de instrumente accesibile, pe cele mai adecvate pentru fiecare situație de evaluare în parte.
Încheiem cu observația că evaluarea digitală poate să ofere oportunități imense de îmbunătățire a
experiențelor de evaluare și totodată poate duce la dezvoltarea unor modalități de evaluare relevante,
pliate la nevoile societății.
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IDEI INOVATOARE PENTRUO EDUCAȚIE DE CALITATE

SIMAMARIA-SIMONA
GRĂDINIȚA CU PP NR. 19, SIBIU

Sistemul de învățământ românesc reprezintă un subiect fragil, însă, în ultimii ani, termeni ca
inovare, ameliorare sau modernizare au fost tot mai mult asociați educației. Având acces la exemplele de
bună practică de la nivel internațional, profesorii din România adoptă perspective inovatoare, susținând
un sistem instructiv-educativ calitativ.

În paginile ce urmează vom propune cateva idei îndrumătoare pentru o școală mai bună și o
educație revoluționară.

1.Implicare: Învățarea bazată pe proiecte.
Elevii depășesc stadiul studiului în cărți, atunci când își doresc să studieze fenomene complexe din viața
reală, cum ar fi calitatea apei din comunitatea lor sau istoria orașului, analizând și colectând informații
din surse variate, de exemplu Internetul sau discuțiile cu experții. Învățarea bazată pe proiecte este mai
pretențioasă decât instruirea tradițională axată pe manuale sau cărți, cea din urmă având dezavantajul că
elevii asimilează informații doar dintr-o singură sursă. Proiectele se pot desfășura de-a lungul mai
multor săptămâni, iar un număr mai mare de proiecte poate acoperi întrega materie dintr-un an școlar.
Munca copiilor este prezentată audiențelor care trec de cadrul formal al școlii, cum ar fi părinții sau
comunitatea locală.

2.Conexiune: Activitățile integrate.
Învățarea ar trebui să le permită elevilor să depășească cadrul tradițional al instruirii și să îi încurajeze să
stabilească conexiuni între discipline. Un exemplu în acest sens ar fi ora de istorie, care poate fi studiată
integrând în predare literatura sau artele. Activitățile integrate facilitează investigarea temelor, utilizând
diverse feluri de informații și expresii, în timp ce competențele sunt extinse dincolo de utilizarea
cuvintelor sau numerelor, prin includerea imaginilor, culorilor, muzicii și a mișcării.

3.Împărtăsire: Învățarea prin cooperare.
Rezolvând sarcinile de lucru în echipe și sub îndrumarea cadrelor didactice calificate, elevii dobândesc
abilități de colaborare, de gestionare a emoțiilor sau a conflictelor de grup. Fiecare membru al echipei
are responsabilitatea de a asimila informațiile, dar și de a-i ajuta pe colegii lor să invețe. Învățarea prin
cooperare dezvoltă abilități sociale și emoționale, punând bazele viitorului lor statut de cetățeni, membri
ai unei familii sau angajați ai sistemului.

4.Extindere: Evaluare complexă.
Evaluarea ar trebui să depășească nivelul testelor cu punctaj și să ofere un profil actualizat detaliat al
elevului, în legătură cu punctele lui forte și slabiciunile înregistrate. Profesorii, părinții și elevii înșiși au
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nevoia de a monitoriza în detaliu progresul academic, iar evaluarea ar trebui să indice domeniile în care
elevul are nevoie de ajutor. Testele ar trebui să reprezinte o șansă pentru ca elevii să învețe din propriile
greșeli, dar și de a-și îmbunătăți rezultatele, prin reluarea probelor de evaluare.

5.Îndrumare: Consiliere intelectuală și emoțională.
Cel mai important rol al unui profesor este acela de îndrumare și sprĳin în cadrul procesului instructiv-
educativ, cu accent pe interesele și dezvoltarea încrederea în sine a elevilor. Tehnologia ne pune la
dispoziție programe educaționale, prin urmare cadrul didactic poate să petreacă mai puțin timp predând
teorie și mai mult timp consiliind elevii la materiile la care întâmpină dificultăți.

6.Învățare: Practica pedagogică.
Pregătirea studenților pentru o carieră de profesor ar trebui să se realizeze sub îndrumarea celor mai
experimentate cadre didactice. Studenții ar trebui să petreacă mai puțin timp învățând teoria pedagogiei
și mai mult timp în sălile de clasă, interacționând efectiv cu copiii. Abilitățile de predare au nevoie a fi
perfecționate continuu, prin participarea la cursuri de formare, conferințe, schimburi de experiență etc.

7.Adoptare: Tehnologia.
Utilizarea optimă a tehnologiei poate tranforma și îmbunătăți aproape orice aspect al sistemului de
învățământ, contribuie la modernizarea curriculumului, a temelor elevilor, a consolidării relației cu
părinții. În mediul online putem accesa, de la planuri de lecție și materiale didactice, până la lecții
demonstrative prezentate pas cu pas. Studenții reușesc astfel să-și împărtășească activitățile școlare și să
comunice mai eficient și productiv. Profesorii pot stoca înregistrări și evaluări, folosind diverse aplicații
și pot menține legătura cu elevii sau părinții prin email. Școala își reduce costurile administrative prin
utilizarea tehnnologiei și investește mai mult pentru clasele de copii.

8.Reorganizare: Resurse.
Resursele de timp, materiale, precum și cele financiare trebuie restructurate. Există materii care au
nevoie de mai mult de 50 de minute pentru un studiu amănunțit. Limita de timp este, de multe ori, o
piedică în aprofundarea unor subiecte școlare. Instituțiile de învățământ ar trebui să fie deschise chiar și
în vacanțe pentru elevi, în scopul nevoii de formare a profesorilor sau în interesul comunității. În
învățământul primar ar fi mult mai benefic pentru copii să finalizeze ciclul alături de aceeași învățătoare.
Mult mai mulți bani ar trebui investiți în sălile de clase și nu în aspecte ce țin de birocrație. Construcția
sau renovarea școlilor are nevoi de un design atractiv pentru elevi, cu accent pe posibilitatea desfășurării
activităților educative într-o modalitate interactivă, având tehnologia la dispoziție oricând. Școlile pot fi
și un spațiu care să servească comunității, prin furnizarea serviciilor sociale sau de consiliere famililor.

9.Implicare: Părinții.
Când activitățile școlare implică și participarea părinților, elevii învață mai mult. Părinții sau alți tutori
reprezintă primul ,,profesor” pe care îl are un copil, având un rol important în insuflarea unor valori
care încurajează învățarea școlară. Școlile trebuie să stabilească parteneriate solide cu părinții și să le
încurajeze participarea activă în sala de clasă. Profesorii au datoria să informeze părinții în legătură cu
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obiectivele educaționale ale școlii, să sublinieze importanța motivației pentru învățare a copiilor și să
găsească soluții în cazul elevilor care au dificultăți de învățare.

10.Includere: Parteneriate cu comunitatea locală.
Încheierea de parteneriate cu o gamă variată de organizații, inclusiv cu cele care țin de domeniul
afacerilor, muzeelor, agențiilor guvernamentale sau învățământului superior, pot conduce la furnizarea
unor resurse materiale indispensabile, a tehnologiei sau a unor schimburi de experiență pentru elevi și
profesori. Acești parteneri introduc cadrele didactice și elevii pe piața muncii, prin sponsorizarea unor
târguri de carieră sau burse de studiu. Acești profesioniși ar putea chiar să instruiască și să orienteze în
domeniul pe care-l reprezintă, dacă sunt înrolați de școli și primesc statutul de mentori.

Iată câteva idei care pot transforma școala românească, idei care se află la îndemâna noastră și
care, cu puțină voință, pot revoluționa sistemul educațional.


