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E-LEARNING - REPERE CONCEPTUALE 

 
prof. Angheloiu Adrian – Clubul Copiilor Novaci, jud. Gorj 

 

 Conceptul de e-learning câștigă treptat teren, pe măsură ce practica și cercetarea în 

domeniu ne furnizează noi experiențe de succes și repere pentru o construcție teoretico-

metodologică adecvată. Dialogul dintre practică și teorie contribuie în egală măsură la creșterea 

eficienței situațiilor concrete în care sunt utilizate noile tehnologii pentru educație, precum și la 

adăogarea de plus-valoare nivelului conceptual. Concluzia care se prefigurează este că 

performanța în învățare este determinată în principal de strategiile de instruire și nu de mediul 

folosit pentru implementarea programului de formare. 

 În sens larg, prin e-learning se înțelege totalitatea situațiilor educaționale în care se 

utilizează semnificativ mijloacele tehnologiei informației și comunicării. 

 În sens restrâns, e-learning reprezintă un tip de educație la distanță, ca experiență 

planificată de predare-învățare organizată de o instituție ce furnizează mediat materiale într-o 

ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de studenți în manieră proprie. Medierea se 

realizează prin noile tehnologii ale informației și comunicării – în special prin Internet. Internet-

ul constituie atât mediul de distribuție a materialelor, cât și, în majoritatea cazurilor, canalul de 

comunicare între actorii implicați. (O. Istrate, 2000) 

 Termenul, preluat din literatura anglo-saxonă, a fost extins de la sensul primar, 

etimologic, de învățare prin mijloace electronice, acoperind acum aria de intersecție a acțiunilor 

educative cu mijloacele informatice moderne. Definit astfel, mai mult ca e-education, aria 

semantică a conceptului e-learning interferează cu și se suprapune indefinit variabil pe o 

multitudine de termeni ce surprind varietatea experiențelor didactice ce pot beneficia de suport 

tehnologic: instruire asistată/mediată de calculator, digital/mobile/on-line learning/education, 

instruire prin multimedia etc. 

 Sub denumirea de software didactic sau de instrumente și resurse pentru e-learning, o 

gamă largă de materiale electronice (pe suport digital/multimedia) sunt dezvoltate pentru a 

susține procesul de educație: hărți, dicționare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în 

diverse formate digitale, site-uri, cărți electronice (e-books), teste, tutorial-e, simulări, software 

ce formează abilități, software de exersare, jocuri didactice etc. Computer-ul și materialele 

electronice/multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învățare, evaluare sau ca mijloc de 

comunicare. 

 Complementarizarea educației tradiționale prin utilizarea e-learning este înscrisă de unii 

autori într-o tendință naturală a evoluției și organizării lumii reale – tendința de virtualizare. 

„Realitatea virtuală are ca specificitate nu simpla reproducere a unor modele reale, ci 

deschiderea unui evantai de potențialități prin depășirea proprietăților lucrurilor reale” (C. 

Cucoş, 2006). Astfel, sarcina educației și formării bazate pe noile tehnologii ale informației și 

comunicării nu este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de 

sisteme educaționale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un nou, probabil 

superior, spectru de performanțe, în întâmpinarea schimbărilor inerente care au loc în cultură și 

civilizație (O. Istrate, 2000). 

 E-learning constituie în primul rând un răspuns social la cererea crescândă de educație, 

la nevoia de diversificare și sofisticare a ofertelor și instituțiilor de formare, pe multiple planuri: 

actorii implicați (formatori competenți, comunități mixte de învățare etc.), conținuturile 

vehiculate (suporturi și materiale didactice diverse, multitudinea de elemente didactice 

dezvoltate doar pe suport electronic, programe modulare, o varietate de conținuturi adiacente, 

complementare, alternative, discipline noi), proceduri de evaluare (teste adaptive, teste 
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standardizate automatizate cu feedback imediat), proceduri de management instituțional 

(gestionarea studenților, înscrierile on-line, selecția și certificarea studenților pe bază de 

portofolii de activitate etc.), activități extrașcolare (resurse on-line, activități colaborative la 

distanță, participarea în comunități on-line de practică sau în campus-uri virtuale etc.). 

 Cu câteva excepții, sutele de studii comparative realizate pentru a evidenția diferențele 

între performanțele în învățare ale elevilor și studenților în mediile tradiționale versus 

performanțele celor care învață prin mijloace electronice au arătat că nu există diferențe 

semnificative (Clark, 2004; Dillon și Gabbard, 1998). Concluzia care se prefigurează, pe 

măsură ce se adaogă noi experiențe de e-learning, sunt dezvoltate noi tehnologii, se realizează 

noi cercetări, este că învățarea este determinată în principal de strategiile de instruire și nu de 

mediul folosit (Eugen Noveanu, 2005). 

 Atât educația în manieră tradițională, cât și instruirea asistată de calculator oferă unele 

oportunități specifice, care nu pot fi transferate. Extensiile proprii utilizării mediului tehnologic 

pentru instruire, încă insuficient explorate și valorificate, se referă la: 

a) orientarea spre cel care învață, prin personalizarea parcursului de formare (compunerea 

diferită a obiectelor educaționale sau a modulelor de studiu, în funcție de cerințele fiecărui 

beneficiar etc.), prin individualizarea formării (structurarea non-lineară a informațiilor, cu 

posibilitatea revenirii la conținuturi mai dificile în urma identificării automate a lacunelor), prin 

autonomia sporită (eludarea unui ritm impus, independența față de o locație, seminarii 

asincrone), prin integrarea testelor adaptive (O. Istrate, 2003); 

b) resurse distribuite, prin integrarea bibliotecilor electronice și materialelor multimedia, prin 

antrenarea specialiștilor în discuțiile studenților; 

c) fluiditatea rolurilor, prin balansul continuu al rolului educat-educator în grupul de învățare 

(„symmetric knowledge advancement” – M. Scardamalia, 1995), prin integrarea lucrului în 

grup cu studiul individual (C. Cucoș, 2006), prin restructurarea continuă a echipelor de învățare 

în funcție de centrul de interes cognitiv sau pe criterii de eficiență în sarcină. 

 Printre limitele programelor de e-learning, literatura de specialitate relevă: dificultăți în 

crearea unui mediu propice învățării din perspectivă socio-culturală – încurajarea 

interacțiunilor, construirea unui climat „cald” (Marshall McLuhan), apropiat, constituirea unei 

comunități on-line; timpul îndelungat necesar uneori pentru acomodarea cu caracteristicile 

tehnice și de aranjament vizual ale respectivului mediu de învățare; timpul îndelungat necesar 

pentru formarea abilităților și competențelor necesare tutorilor/personalului de suport; 

distragerea frecventă a atenției celor care învață de la obiectivele învățării la tehnologia în sine 

și la facilitățile puse la dispoziție pentru comunicare; inconsecvența studenților în parcurgerea 

etapelor programului de formare, datorată variațiilor mari ale suportului motivațional, ca efect 

al lipsei contactului direct cu colegii și cu reprezentanții instituției de formare. Aceste limite se 

pot depăși prin acordarea unei atenții sporite etapei de proiectare a programului de e-

learning/soft-ului educațional, prin întemeierea pe baze teoretice pedagogice și psihologice a 

specificațiilor de design instrucțional, de design vizual și de design-ul interfeței utilizator. 

 Caracteristicile unui program de e-learning sunt enumerate de R.C. Clark și R. Mayer 

(2003): acesta include conținut relevant pentru obiectivele învățării; face apel la diverse metode 

de instruire, precum exemplificarea și activitățile practice, pentru a susține învățarea; utilizează 

elemente multimedia – text, imagini, animație, fișiere audio, filme – ca suport pentru 

accesibilizarea conținutului și pentru diversificarea metodelor de instruire; construiește 

cunoaștere și dezvoltă competențe în relație directă cu obiectivele individuale ale celui care 

învață, constituind o soluție pentru parcursuri de învățare personalizate. Astfel, „e”-ul din e-

learning denotă doar mediul prin care se realizează instruirea; conținuturile sunt digitalizate – 

devin eContent – pentru a putea fi păstrate și distribuite în format electronic, iar interacțiunile 

între actorii sistemului de instruire se pot realiza mediat, prin intermediul noilor tehnologii. 
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 Analiza din punct de vedere didactic a modurilor în care se realizează e-learning se 

poate face doar prin diferențierea între tipurile de experiențe propuse prin utilizarea computer-

ului în instruire, pe multiple criterii. Tipologia propusă de profesorul Eugen Noveanu (2006) 

pentru structurarea taxonomică a tipurilor posibile de activități didactice cu suportul noilor 

tehnologii constituie un punct de plecare pentru o abordare teoretică și metodologică temeinică: 

 
 Obținem, astfel, 27 de posibilități de combinare, formând tot atâtea moduri în care se 

poate realiza instruirea cu ajutorul noilor tehnologii – moduri care se pot particulariza la rândul 

lor, în măsura în care rafinăm criteriile de analiză. 
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P.E.I. ȘI P.I.P.-SPRIJIN ȘI REAL FOLOS ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

Bokor Monica Elena 

 Progresele înregistrate de psihologia și pedagogia diferențiată, perfecționarea tenicilor 

de cunoaștere a dezvoltării psihice a copiilor au permis distingerea mai nuanțată a categoriilor 

de copii în raport cu capacitatea de răspuns la exigențele școlare. În rândul acestora, pe lângă 

elevii cu CES integrați individual în forma de învățământ de masă, există și elevi cu dificultăți 

de învățare sau cu un ritm mai lent de achiziții academice, dar cu ibtelect normal. De multe ori 

sunt confundați cu elevii cu CES și categorisiți ca atare. Educația integrată este o alternativă la 

învățământul special pentru copiii cu reale posibilități de recuperare și reintegrare. Integrarea 

acestor copii presupune o acțiune asupra diferitelor nivele de dezvoltare a lor, și anume: la nivel 

bilogic, psihic, social. 

 Pentru ca această integrare să nu fie doar la nivel declarativ, este esențial ca să existe o 

relație aprofundată între școală, familie și comunitate iar scopul să fie unul comun. Scopul 

principal în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale are trei ramnificații: 

 -informarea și sensibilizarea comunității cu privire la posibilitatea recuperării, educației 

școlare chiar și pentru copiii care au abandonat școala; 

 -sporirea constientizării din partea comunității școlare a necesității implicării în 

transformarea școlii într-o școală integrativă; 

 -schimbarea mentalității și atitudinii opiniei publice față de copiii cu nevoi speciale; 

 Integrarea acestor copii începe cu identificarea lor și cu conștientizarea, la nivel de 

familie, a faptului că există o problemă. De regulă identificarea se face în școală atunci când 

profesorul este îngrijorat de faptul că un elev are probleme la clasă. După discuții cu familia, se 

notifică consilierul școlar sau psihologul și se adună date specifice cu privire la progresele 

înregistrate și sensibilitatea senzorială față de mediu, anturaj, sau chiar față de ”lumea lui” adică 

locul unde el se simte în siguranță. Adunarea acestor date se face prin observarea copilului, 

întâlniri cu părinții, întâlniri cu copilul și prin analiza performanțelor lui (atenție, 

comportament, teme, teste etc). 

 Este important ca acest cumul de informații să fie cât mai  variat și documentat pentru 

că aceste informații vor duce la găsirea unor strategii didactice diferențiate. Fără strategii 

didactice diferențiate copilul nu are nici o șansă să înregistreze succes. Dacă strategiile didactice 

nu funcționează copilul trebuie testat pentru a se vedea dacă are alte dificultăți sau dizabilități 

ce l-ar putea califica spre servicii speciale. În funcție de nevoile copilului și de acceptul 

părinților, evaluarea va fi făcută de o echipă multidisciplinară care va aplica, pe lângă 

observarea performanțelor la sarcinilie de lucru, și teste standardizate, chestionare. 

 Echipa de evaluare este formată din: 

 psiholog 

 terapeut fizic 

 terapeut ocupațional 

 logoped 

 psihopedagog 

 profesori pentru copii cu deficiențe vizuale, auditive (după caz). 
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 La finalizarea evaluării individuale se va oferi părinților un raport de evaluare ce 

reunește toate concluziile, competențele și sprijinul de care va avea nevoie copilul în momentul 

în care se dorește elaborarea unui PEI și a unnui PIP (plan de educație individual, plan de 

intervenție personalizat). 

 Diferența înte PIP si PEI constă în: 

 PEI-ul se elaborează în cadrul unei ședințe la care participă echipa interdisciplinară și 

părinții, unde se discută despre nevoile de educație ale copilului, servicii și terapii suplimentare, 

teste standardizate pentru absolvire. De regulă PEI-ul  este revizuit anual. 

 PIP-ul corespunde în fapt nevoii de abordare individualizată și elaborarea lui presupune 

prezența părinților și a specialistului. Se focusează pe ideea că fiecre copil este unic, iar copilul 

cu CES este un copil cu nevoi suplimentare față de cei care participă la lectiile obișnuite. 

Profesorul trebuie să-și adapteze metodele cerințelor copiilor, iar abordarea acestor metode 

individualizate trebuie să pornească de la patru ipoteze de bază: 

 toți copiii au puncte tari și puncte slabe; 

 combinarea acestora stă la originea capacității lor de a învăța sau nu; 

 aceste forțe pot fi cunoscute; 

 învățarea se poate axa pe deficiențele în sine sau pe punctele tari și cele slabe. 

 Scopurile trebuiesc clar precizate, vizând comportamente de dezvolatre, învățare și care 

au o determinare multiplă. Activitățile propuse trebuie să se adreseze targhetat pe nevoile 

copilului, să fie adaptate capacităților lui, iar oboectivele să fie pe termen scurt, măsurabile, 

precise și realiste precizând clar pragul reușitei pe scara achizițiilor (obiective tip SMART). 

Structura unui PIP: 

 Competențe/obiective 

 Conținuturi 

 Metode și mijloace de realizare 

 Perioada de intervenție 

 Criterii minimale de apreciere a progreselor 

 Metode și procedee de evaluare. 

 A ajuta copilul să-și dezvolte abilitățile metacognitive înseamnă că-l facem să observe 

cum poate învăța mai ușor și ce strategii cognitive îi sunt cele mai potrivite pentru explorare, 

înțelegere, aplicare. Pentru un elev cu CES este foarte important să înțelegem noi, dascălii, în 

primul rând, care este modul lui cel mai optim de învățare și apoi să flexibilizăm la maxim orele 

tradiționale, oferindu-i alternative de exprimare diferite în cadrul aceleeași ore. Nu este o  

muncă ușoară și presupune multe abilități, competențe și empatie, dar până la urmă dăscălia nu 

e o meserie, e o vocație, iar când ai vocație ai o dublă răspundere: socială și personală în fața 

conștiinței tale.  
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UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAŢIONALE 

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ 

 

Prof. Înv.preşcolar Homonea Nicoleta 

Lumea în care trăim nu mai are frâne, nu mai are graniţe, nu mai poate să se închidă în 

sine şi toate acestea datorită faptului că traversăm împreună o eră a globalizării instaurată sub 

imperiul omniprezenţei informaţionale şi a progreselor tehnologiei. Dincolo de grandoarea 

avantajelor care se reflectă asupra comunităţilor umane în acest context, sunt absolut necesare 

anumite măsuri care să realizeze acea compatibilitate între noile generaţii – conglomeratul de 

cunoştinţe adunate – şi tehnică.....Astfel dinamismul lumii în care trăim se traduce printr-o 

veşnică nevoie de adaptare ce traversează ample metamorfoze sociale, economice, politice, dar 

mai ales educaţionale, transformări în baza cărora se încheagă personalităţile umane ce vor crea 

societatea de mâine. Cui îi revine aceasta sarcină? Educaţiei, bineînţeles! Şi tot ea trebuie să 

găsească şi să construiască mecanismele, mijloacele, metodele ideale pentru realizarea 

scopurilor educative. 

Educaţia este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă şi priveşte modelarea 

multidimensională şi anticipativă a factorului uman. În educaţie, un rol aparte îl ocupă perioada 

preşcolarităţii, care, conform datelor şi concluziilor formulate de specialişti este decisivă pentru 

formarea ulterioară a tânărului şi perfecţionarea specialistului de mâine.  

         Acum, când calculatorul este o „modă”, el fiind prezent în aproape fiecare familie, am 

considerat necesar şi util să-i învăţăm pe copiii din grădiniţă să-l folosească în scop educativ, 

determinându-i astfel să renunţe la acele jocuri care, pe lângă faptul că nu educă, incită la  

violenţă, dar și o necesitate, datorită Pandemiei cu Coronavirusul, fapt care a necesitat 

desfășurarea activităților instructiv-educative și în format online, prin utilizarea  frecventă a 

calculatorului. 

 Un calculator este o maşină inteligentă care poate face operaţii dintre cele mai 

complicate şi care ,, ţine minte’’ foarte multe lucruri. Astfel, scrierea şi tipărirea textelor, 

realizarea unor desene şi grafice, calcule foarte complexe, precum şi supravegherea unor 

dispozitive şi operaţiile făcute de acestea sunt doar câteva dintre minunile pe care calculatorul 

le poate realiza pentru noi, uşurându-ne şi înfrumuseţându-ne, totodată, viaţa. Deşi pare un lucru 

complicat chiar şi pentru cei mari , utilizarea calculatorului nu este altceva decât respectarea 

unei reţete bine concepute. Aceasta este unul dintre motivele pentru care creatorii de software 

sunt preocupaţi tot mai mult de interesele şi nevoile copilului, ale micilor utilizatori şi de relaţia 

lui cu această maşină inteligentă - calculatorul, în vederea unei învăţări interactive şi stimulative 

în acelaşi timp.  

Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi acestei 

dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai 

specializate şi mai interconectate. Astfel, în sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale 

societăţii informaţionale. 

Introducerea tehnologiei informaţiei în toate domeniile de activitate a influenţat şi 

sistemul de învăţământ. Utilizarea calculatorului în procesul de predare – învăţare – evaluare 

reprezintă o metodă modernă de activitate didactică, interactivă şi dirijată. Oricât ar părea de 

curios, calculatorul, acest „superman” capabil să execute o multitudine de operaţii instantaneu, 

nu poate înlocui educatoarea de la grupă, dar poate să-l ajute. Nu pledez pentru renunţarea la 

metodele învăţământului tradiţional, mai ales în primii ani de şcoală, când influenţa personală 

a educatorului rămâne determinantă, totuşi utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor 

educaţionale reprezintă o necesitate a procesului educativ la particularităţile individuale ale 

fiecărui copil. Informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi.  



10 
 

 Având în vedere că la baza învăţământului stă informaţia, un proiect educaţional care 

este în stare să aducă informaţia în pragul fiecărei săli de clasă, la câteva taste distanţă, se poate 

dovedi mai eficient decât o campanie educaţională care nu reuşeşte să acopere toate ariile de 

interes vitale pentru un copil.  

 Informaţia nu se limitează la un singur subiect, iar individul îşi poate alege un anumit 

domeniu şi poate dezbate anumite subiecte fără a fi îngrădit de şabloane educaţionale. Totul 

devine o simplă problemă de alegere: ce vrei să afli 

Chiar dacă putem vorbi despre posibilitatea unei înlocuiri parţiale a educaţiei 

convenţionale o dată cu evoluţia sistemelor de învăţământ asistat de calculator, acestea sunt 

considerate o completare în sine a învăţământului tradiţional.  

 Softurile educaţionale sunt foarte bune şi utile în activitatea din grădiniţă, copiii învaţă 

mult mai uşor anumite noţiuni, sunt atractive şi sunt concepute interdisciplinar, ceea ce ne 

determină să abordăm tema din mai multe perspective..  

Marele avantaj al acestui program este acela că toţi copiii pot folosi conţinutul 

informaţional la un nivel propriu, îl pot achiziţiona într-un ritm personal, ceea ce contribuie la 

sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

          Sarcinile sunt prezentate sub forma unor jocuri care cuprind exerciţii vizualizate într-o 

formă grafică atractivă, cu elemente de animaţie şi sunet.  

Elementele de joc pe care softul le conţine sunt provocatoare, stârnesc curiozitatea, menţin 

atenţia un timp mai îndelungat şi dezvoltă fantezia copiilor, oferindu-le în acelaşi timp şi o 

motivaţie intrinsecă, deosebit de importantă pentru îmbunătăţirea performanţelor în activităţile 

cu conţinut matematic, cunoaşterea mediului, educarea limbajului, educaţie plastică etc.. 

 Se impune respectarea unor reguli în folosirea acestor exerciţii-joc, pentru ca ele să aibă 

succes. În acest sens trebuie avut în vedere ca: 

-timpul pe care copilul îl petrece în faţa calculatorului să nu depăşească timpul prevăzut 

desfăşurării unei activităţi comune; 

-educatoarea să lase copilului libertatea de a alege jocul pe care el consideră că-i satisface 

nevoia de curiozitate şi înţelegere; 

-să pună la îndemâna copiilor suficiente calculatoare pentru a nu fi nevoiţi să aştepte prea mult 

timp pentru a putea să acceseze softul, existând riscul pierderii răbdării.  

În activitatea mea instructiv-educative am utilizat mai multe softuri educaţionale pentru 

preşcolari care i-a încântat foarte mult şi au fost îndrăgite de ei.  

 În softurile cu poveşti copilul face cunoştinţă cu personajele şi conţinutul povestii, 

narate şi prezentată într-o forma grafică deosebită. Pe parcursul derulării poveştii, are de 

îndeplinit şi o sarcină surpriza. 

 Jocurile ce însoţesc povestea de faţă dezvoltă memoria, logica, spiritul de observaţie şi 

îndemânarea copilului in utilizarea calculatorului.  

 Îi sunt puse copilului întrebări (tip grila) şi îi sunt solicitate răspunsuri pentru a vedea în 

ce măsură s-a familiarizat cu ideile şi personajele din poveste. Totul într-un mod plăcut şi 

stimulativ.  
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EDUCATIA MORALA LA VARSTA PRESCOLARA 

 

Prof. inv.prescolar Moldovan Sanda Ramona 

 

Dezvoltarea  fiinţei   umane  şi  mai  cu  seamă  a    mecanismelor  care  explică  acest 

proces complex îi preocupă pe oameni din   cele mai vechi timpuri,  răspunsurile oferite fiind 

extrem de diferite dar nu contradictorii ci mai   degrabă complementare.  O primă aproximare 

 a termenului „dezvoltare” o găsim în Dicţionarul   Explicativ alLimbii Române   (1972) unde  

în dreptul cuvântului găsim explicaţia cum că aceasta este o„succesiune de transformări, 

constituind o mişcare ascendentă, progresivă, de la inferior lasuperior, unitate a schimbărilor 

cantitative şi a celor calitative” (Dicționar, 1972).Dezvoltarea  se  referă  la  procesul  prin  care  

copilul,  de-a  lungul  existenței,  trece printr-o  serie  de  schimbări  calitative  şi  cantitative,  

în  urma  cărora  poate  trece  în  etapaurmătoare  de  vârstă.  Strâns  legat  de  conceptul  de  

schimbare  calitativă  este  cel  de reorganizare  comportamentală,  adică  copilul  nu  

achiziţionează  doar  noi  capacităţi,  ci dobândeşte  un  nou  mod  de  organizare  al  lor,  

observabile  în  raţiune  şi  comportament (Bonchiș, 2004). De studiul dezvoltării morale 

cercetările în psihologie se ocupă de peste 60 de ani. 

 

 Investigarea modului în care copilul își dezvoltă valorile morale implică analiza 

proceselor prin care copilul adoptă și interiorizează regulile și standardele comportamentului 

așteptat în societatea  din  care  face  pare. În  perioada  micii  şcolarităţi  are  loc  o  structurare  

a caracterului, trăsăturile  acestuia  câştigă  în  stabilitate  putând  deveni  dominante.  Trecerea 

din stadiul gândirii intuitive în cel al operaţiilor concrete va facilita organizarea procesului de 

asimilare a noţiunilor morale, proces care la început, respectiv clasele I-II se realizează difuz şi 

nediferenţiat (Bonchiș, 2004). 

 

 Înțelegerea dobândită în fiecare stadiu este reținută în stadiile ulterioare, dar poate fi 

considerată de către cei aflați în  stadiile ulterioare ca fiind simplistă, lipsită de atenție  suficientă 

la detalii.Însuşirea  noţiunilor  şi  judecăţilor  morale  reprezintă  o  condiţie  necesară  pentru 

formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Judecăţile morale autoevaluative ale copiilor se 

dezvoltă pornind de la înţelegerea şi aprecierea însuşirilor pozitive şi negative ale celorlalte 

persoane, spre înţelegerea şi aprecierea însuşirilor proprii. În procesul complex de plămădire a 

trăsăturilor caracteriale, este evidentă influenţa mediului  socio-cultural.  Factorii  sociali  şi  

culturali  au  o  semnificaţie  specială  în manifestarea  conduitei  copilului.  Dacă  în  primii ani  

de  viaţă  ei  acţionează indirect, prin intermediul normelor, atitudinilor şi valorilor familiei, pe 

măsură ce copilul creşte el este supus  tot  mai  direct  influenţei  mediului  socio-cultural,  

religios,  ideologic  şi  economic. 

 

 Copilul îşi petrece tot mai mult timp în afara familiei, în grădiniță, în grupul de prieteni, 

în cartier,  în  comunitate.  Aceşti  factori  încep  să  joace  un  rol  important  în  apariţia  sau 

agravarea unor tulburări de comportament sau de adaptare (Bonchiș 2004). Deşi unele reguli 

morale nu sunt dependente de adult, ele implică respectul mutual şi solidaritatea copiilor.  De 

aceea,  în procesul formării  şi dezvoltării caracterului trebuie acţionat atât asupra individului 

cât şi asupra grupului căruia acesta îi aparţine. Intrarea copilului în grădiniţă îmbogăţeşte planul 

afectiv cu noi experienţe generate de raporturile cu educatoarea sau cu alţi copii, al căror 

prototip îl constituie relaţiile dintre fraţi.  În  acest  context  se  manifestă  o  serie  de  

caracteristici  ale  afectivităţii  cum  ar  fi: prospeţimea şi sinceritatea, neconturare precisă şi 

caracter iradiant; mărirea numărului de obiecte care satisfac şi produc afecte noi, apariţia unor 
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procese afective mai complexe cum ar fi cele legate de norme şi reguli morale sau de mirare, 

curiozitate ca forme intelectuale, graţie activităţilor din grădiniţă se dezvoltă capacitatea de 

reflectare verbală a emoţiilor, iar relaţiile dintre acestea şi situaţiile care le-au provocat devin 

din ce în ce mai complexe. În  privinţa  sentimentelor  morale  subliniem  că  ele  exprimă  faptul  

că  preşcolarul cunoaşte  anumite  norme  de  conduită  morală  în  familie,  în  grupul  de  joc,  

în  relaţiilecu adulţii. 

 

 Se  consideră  că  unul  din  cele  mai  timpurii  sentimente  morale,  apărut  sub  forma 

unor reacţii emoţionale în  perioada  anterioară,  este  cel de  ruşine  care  apare  atunci  când 

copilul  este  mustrat  pentru  săvârşirea  unei  fapte  neconforme  cu  regulile  recunoscute  şi 

aprobate de grup. Se ameliorează şi comportamentul faţă de colegi, copilul devenind capabil de 

mai multă  cooperare,  ştie  să-şi  aştepte  rândul,  înţelege  necesitatea  partajului  (Bacus,  

1998). Poate trăi acum o “mare prietenie” cu un copil de sex opus dar şi certurile pot fi la fel de 

intense şi de frecvente. Sentimentul datoriei se observă atunci când copilul se bucură că este 

lăudat pentru o faptă bună, el însuşi având conştiinţa că a săvârşit-o. Sentimentul se 

exteriorizează printr-o  stare  de înviorare,  prin zâmbet  sau dimpotrivă  prin jenă  şi  ruşine 

atunci când este dojenit dacă a încălcat sau nu a îndeplinit  o anumită sarcină sau  regulă(Druţu, 

1975). 

 

 În  grupul  de  grădiniţă  se  dezvoltă  de  asemenea  sentimentul  apartenenţei  prin 

bucuria pe care un copil o simte atunci când desfăşoară activităţi în comun, toate acestea 

contribuind  la  formarea  şi  afirmarea  super-ego-ului  ca  o  sinteză  de  conduite  morale  

(Munteanu, 1996). Familia,  climatul  familial  influenţează  şi  formarea  trăsăturilor  

caracteriale ”Devreme ce prima şi cea mai pervazivă expunere a copiilor la regulamente morale 

are loc în contextul familial, este de aşteptat ca începuturile morale să fie găsite aici” (Birch, 

2000,p. 207). 
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CREATIVITATE SI INOVAȚIE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC 

Prof. Înv.Preșc.Prioteasa Costinela-Minodora 

 

În contextul actual, al schimbărilor rapide, al competiţiei acerbe şi accelerate care ne 

influenţează viaţa, ne dinamizează mediul, ne impune noi determinări, ne provoacă la o 

regândire a sistemelor şi a structurilor economice şi sociale, dintre identitatea naţională şi 

globalizare, se fac eforturi de adaptare a societăţii la exigenţele lumii de mâine. Trăim într-o 

lume bazată pe competiţie şi eficenţă, a cărei forţă rezidă în cunoaştere.  

În cadrul competiţiei globale, Uniunea Europeană şi a propus ca scop cardinal crearea 

unei societăţii bazate pe cunoaştere. Un element fundamental îl contituie creativitatea. Astăzi 

mai mult decât oricând, creativitatea reprezintă o condiţie fundamentală a calităţii educaţiei, 

una dintre premisele esenţiale ale performanţei. 

Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi 

cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse 

reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. Componenta principală a 

creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, 

dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine cu uşurinţă, o 

altă componentă este voinţa , perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. 

Gândirea creatoare este deosebit de complexă şi are la bază o serie de factori care-i 

permit combinările, transformările, implicările, relaţiile, identificările sau evaluările. Pe lângă 

coeficentul de inteligenţă, un rol important în creativitate, îl au: ereditatea, capacităţile 

intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-cultural, efortul susţinut de pregătire şi 

investigaţie. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor 

contemporane. Stimularea creativităţii tinerilor se poate realiza printr-o susţinută şi elevată 

pregătire teoretică şi practică; dinamizarea iniţiativei şi muncii independente, a spiritului critic 

ştiinţific; dinamizarea activităţii de documentare şi experimentare independentă; receptivitatea 

faţă de nou; pasiune pentru ştiinţă în concordanţă cu aptitudinile fiecăruia. Deosebit de 

importantă este atitudinea profesorului, relaţia sa cu elevii. Aceasta implică schimbări 

importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi ceea ce priveşte metodele de educare şi 

instruire. În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale şi 

emotive, puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii distinse, democratice, între elevi şi 

profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social a celor din urmă, apoi, modul de predare 

trebuie să solicite participarea, iniţiativa elevilor – e vorba de acele metode active, din păcate 

prea puţin utilizate în şcoala românească. 

Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare cadrului didactic pentru 

proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire 

permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ. 

Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai 

presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit.  Pentru elevi, şcoala 

viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să 

creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul lor de 

vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. Prioritatea învăţământului o 

constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de programele informatice special 

dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce reprezintă o necesitate 

evident. Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea 

scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale. Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul, 

de a folosi internetul este benefică elevilor,atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, 

http://www.educationworld.com/a_issues/chat/chat031.shtml
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în plan cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru 

ale mileniului al III-lea. 

Creativitatea este o capacitate mai complexă. Ea face posibilă crearea de produse reale 

sau pur mintale constituind un progres în planul social. Componenta principală a creativităţii o 

constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, dorinţa de a 

realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi nu se obţine cu uşurinţă, o altă componentă 

este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. 

Munca de creaţie parcurge mai multe etape: 

 Perioada de preparare când se adună informaţii, se fac observaţii, se delimitează 

scopul sau problema, se schiţează o ipotecă sau un proiect general.  

 Incubaţia este timpul încercărilor sterile, când nu se găseşte soluţia, incubaţia poate 

dura foarte mult, ani de zile! 

 Iluminarea este momentul fericit când apare soluţia, se vorbeşte de intuiţie adică o 

cunoaştere sintetică, integrală a demonstraţiei care elucidează toate aspectele problemei 

 Verificarea este necesară pentru a elimine eventualele erori sau lacune 

 Metode pentru stimularea creativităţii 

 Stimularea creativităţii este un demers socio-educaţional complex ce cuprinde simultan 

fenomene de activizare (incitare şi susţinere), antrenare, cultivare şi dezvoltare a potenţialului 

creator. În acest sens, ca scop practic este necesar să avem în vedere întregul sistem al 

condiţiilor sau factorilor favorizanţi afirmării şi dezvoltării creativităţii. 

 Cea mai răspândită metodă este aşa numitul brainstorming (asaltul de idei), când un 

grup de 10-12 persoane îşi exprimă pe rând şi în mod liber tot ce le vine în minte în relaţie cu 

o anumită problemă propusă. Alţi specialişti analizează apoi ce sugestii benefice poate oferi 

una sau alta din ideile exprimate. 

 Se fac următoarele recomandări privind activitatea grupului de brainstoring: 

 evitarea oricărei critici în emiterea ideilor noi; 

 acceptarea oricăror idei prin eliberarea de frânele posibile ale autocontrolului 

inhibitiv sau ale evaluării care poate bloca ritmul căutărilor noi; 

 extinderea cât mai mare a numărului de idei pentru a amplifica astfel şansele de 

apariţie a soluţiilor noi şi valoroase; 

 valorificarea constructivă a ideilor altora prin reformularea şi combinarea originală a 

lor, pentru sporirea disponibilităţii creatoare a grupului. 

După desfăşurarea şedinţei, ideile, care au fost consemnate cu fidelitate, se supun unei 

analize critice în vederea găsirii soluţiei adecvate la problema pusă. Strategiile „asaltului de 

idei” pot fi adaptate cu prudenţă în anumite forme de desfăşurare creativă a activităţilor 

instructiv-educative şcolare.  

 O altă metodă asociativă este şi sinectica În acest caz, se caută metafore, comparaţii, în 

relaţie cu dificultatea aflată în discuţie. Apoi aceleaşi persoane descifrează consecinţele 

imaginilor evocate. 

            Metoda 6-3-5-este vorba de împărţirea unei adunări în grupuri de 6 persoane, în care 

fiecare propune trei idei într-un timp maxim de 5 minute. Primul grup discută problema şi, pe 

o fişă sunt trecute trei idei, fiecare fiind capul unei coloane ce se va completa de către celelalte 

grupuri. După 5 minute, fişa este trecută unui alt grup care adaugă alte trei idei în coloane, sub 

celelalte ş.a.m.d. până ce fiecare fişă trece pe la toate grupurile. Conducătorul strânge foile, le 

citeşte în faţa tuturor şi se discută pentru a se hotărî care din propuneri să fie însuşită. 

 Pshilips 6-6 este tot o metodă menită să consulte un număr mare de persoane. Această 

mulţime se grupează în câte 6 persoane, urmând a discuta problema timp de 6 minute. Mai întâi 

animatorul explică metoda şi avantajul ei, apoi expune problema. Se urmăreşte ca grupurile să 

fie cât mai eterogene. Fiecare îşi alege un coordonator şi se discută timp de 6 minute. La urmă, 

fiecare grup îşi anunţă părerea. Urmează o discuţie generală, după care se trage concluzia. În 
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felul acesta, într-un timp scurt, se consultă opinia multora: 4-5 minute organizarea, 6 minute 

discuţia în colectiv, 2 minute raportează rezultatul fiecare; dacă sunt 10 grupe = 20 minute. Deci 

avem circa 30 minute. Discuţia finală poate dura 30 minute, deci în circa o oră se pot rezuma 

părerile a 60 de persoane. Când e vorba de o problemă complexă, se pot organiza grupuri de 4 

membri, având la dispoziţie 15 minute. 

 Discuţia panel. Termenul panel în engleză „juraţi”. Şi în acest caz este vorba de 

participarea unor colectivităţi mai mari. Discuţia propriu-zisă se desfăşoară într-un grup 

restrâns („juraţii”), e format din persoane competente în domeniul respectiv. Ceilalţi pot fi zeci 

de persoane – ascultă în tăcere ceea ce se discută. Aceştia pot intervenii prin biletele transmise 

„juraţilor”. Uneori biletele sunt de hârtie colorată: cele albastre conţin întrebări, cele albe – 

sugestii, cele roşii – păreri personale. Mesajele sunt primite de unul din membrii participanţi la 

dezbatere, care introduce în discuţie conţinutul unui bilet atunci când se iveşte un moment 

prielnic (i se spune „injectorul de mesaje”). Discuţia este condusă de un „animator”. La urmă 

persoanele din sală pot interveni şi în mod direct, prin viu grai. În încheiere, animatorul face o 

sinteză şi trage concluzii. 
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Prof.înv.primar Sevastian Luminița-Aurelia 

 

 Sensul atribuit în educaţie conceptului ,,strategie” este acela de modalitate de concepere, 

de linii de orientare pe termen lung, mediu sau scurt a proceselor de esenţă educaţională. 

Strategiile educaţionale la nivel macro sunt pe termen lung şi mediu, iar cele ale 

activităţilor instructiv-educative concrete sunt pe termen scurt. La orice nivel, aceste strategii 

se află în relaţie de subordonare faţă de finalităţile educaţionale care acţionează la nivelul 

respectiv.[3] 

Eficienţa oricărei acţiuni depinde de integrarea sa într-o structură organizatorică mai 

amplă şi mai complexă căruia i se subordonează din punct de vedere al finalităţilor urmărite. 

 Pornind de la noile reguli ale didacticii generale şi ale teoriei curriculumului, se poate 

afirma că,  la nivel micro, strategiile de instruire şi autoinstruire reprezintă moduri concrete de 

abordare a situaţiilor de instruire şi autoinstruire, de proiectare şi aplicare de modele 

educaţionale cu valoarea normativă.  

 Prezentarea principalelor elemente constitutive ale strategiilor de instruire şi 

autoinstruire oferă o imagine asupra complexităţii lor şi sugerează faptul că elementele lor 

componente pot intra în combinaţii diverse. 

 Folosindu-se metode diferite, se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor. 

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului. Cunoscând diversitatea 

metodelor, particularităţile elevilor, obiectivele ce urmează a fi atinse, profesorul acţionează 

pentru valorificarea personalităţii elevilor.[1] 

 Metodele interactive stimulează învăţarea şi dezvoltă individul încă de la vârstele 

timpurii, favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. 

Metodele interactive de grup promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, a 

personalităţii fiecăruia , conducând la o învăţare activă şi cu rezultate eficiente. 

  Interactivitatea presupune o învățare prin comunicare, colaborare, producând o 

confruntare de idei, păreri, argumente, creează situații de învățare centrate pe dorința elevilor 

de cooperare, de implicare activa și directă. 

 Utilizarea metodelor interactive contribuie la îmbogățirea calității procesului instructiv-

educativ, având un caracter activ-participativ. 

 Un învățământ modern permite spontaneitatea, inițiativa și creativitatea copiilor dar și 

dirijarea și îndrumarea lor. 

În organizarea unui învățământ centrat pe elev profesorul devine coparticipant alături de elev 

la activitățile desfășurate. El facilitează drumul copilului către cunoaștere. 

 Trebuie să ne modificăm modul în care gândim prezentul educației pentru ca generațiile 

următoare să poată beneficia de o altă strategie didactică mult mai deschisă pentru viziunea 

copilului. 

 În activitatea desfășurată la clasă am aplicat cu succes în nenumărate rânduri, la mai 

multe discipline, mai multe tipuri de metode cum ar fi: 

- Metoda cubului ( Descrie, Compară, Analizează, Asociază, Aplică, Argumentează) 

- Metoda palăriilor gânditoare ( albă-informează; roșie-spune ce simte despre...; neagră-

identifică greșelile; galbenă-aduce beneficii; verde-generează idei noi; albastră-clarifică) 

- Creioanele la mijloc 

- Mâna oarbă 
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- Știu-Vreau să știu-Am învățat 

- Explozia stelară etc.[2] 

 Una dintre metodele mai sus menționate doresc să le prezint concret. Ea poate fi folosită 

în cazul în care se dorește explorarea unui subiect/ situații din mai multe perspective- oferă 

posibilitatea de a dezvolta competențele necesare unei abordări integrate. 

 

METODA CUBULUI 

CLASA: I 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Primăvara însorită 

SUBIECTUL: Adunarea cu trecere peste ordin în concentrul 0-31. Animale sălbatice 

 

DESCRIE 

 

Numiți părțile componente ale ursului. 

 

 

Dacă schimbăm locul termenilor 

adunării.... 

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

.. 

 

 

 

 

COMPARĂ 

 

Completaţi cu semnele potrivite  (< , = , >): 

 

              13  +   7  □  1 7  + 3   

.......□.......□    ......    

 

6  +   8  □ 4 + 19 

......  □...... 

 

ASOCIAZĂ 

 

Calculează, apoi asociază fiecare 

rezultat cu hrana animalului respectiv. 

 

 
                16 + 5 =           19 + 2 = 27 + 3 =   

 

 

ANALIZEAZĂ 

 

Analizează şi rezolvă problema.           

 În grădiniţa de flori sunt 16 fluturaşi. 

Mai vin 5 fluturaşi.  

Câţi fluturaşi sunt acum în grădiniţă? 

  

Rezolvare 

_____________________________________

_ 

 

R:_____ 

 

 

 

 

 

ARGUMENTEAZĂ 

 

Calculaţi apoi scrieţi dacă este 

adevărată sau falsă relaţia din exerciţiile 

următoare: 

17 + 5 = 12 (….)  

17 + 4 = 25 (….)  

4 + 18 = 22 (….)  

APLICĂ 

 

păpuși Bratz = 18                                        păpuși 

Barbie cu 5 mai multe 
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ȘCOALA-ÎNVĂȚAREA ÎN SITUAȚIA PANDEMIEI CREATĂ DE COVID 19 

Prof. Psihoped. specială Șimon Maria 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus 

Învățarea școlară în sens larg, reprezintă efectuarea unor activități în scopul de a asimila 

cunoștințe, priceperi, deprinderi și capacități. Un al doilea sens al învățării este dat de 

psihologie, care consideră învățarea că pe un proces care are loc în sistemul nervos și care duce 

la schimbări mai mult sau mai puțîn durabile ale comportamentului. Învatarea școlară reprezintă 

procesul de achiziție mnezică, asimilare activă de informații, formarea de operații intelectuale, 

deprinderi motorii și atitudini. 

 Există diferite tipuri de învățare, dar cel mai des întâlnită este clasificarea care 

precizează motivația învățării. Astfel, învățarea poate fi: învățare intenționată și învățare 

neintenționată. Învățarea intenționată este acea învățare prin care cei care învață se străduiesc 

să asimileze cunoștințe și priceperi. Ei ascultă indicațiile profesorului și participa activ la lecții. 

Un rol important în învățarea intenționată îl joacă atenția voluntară. În acest caz există o 

motivație puternică pentru a învață, pentru a asimila. Învățarea neintenționată nu presupune 

intenția de a ne însuși un anumit conținut, dar reținem anumite date ale acestuia. Ne însușim 

astfel, anumite reacții, un anumit mod de a reacționa. Și în acest caz atenția voluntară joacă un 

anumit rol. După natură ei, învățarea poate fi: teoretică, practică, combinată, după 

complexitate: habitudinală, prin obișnuință, perceptivă, senzorio-motorie, motorie, bazată pe 

reprezentări, verbală, învățarea comportamentală.  

Cel mai important tip de învățare este acela de „a învață să fii”, pornind de la câteva 

elemente importante: de ce, când, cât și mai ales cum trebuie să învățăm. Factorii de care 

depinde învățarea pot fi împărțiți în două categorii: factori interni și factori externi. Condițiile 

sau factorii interni ai învățării sunt: factori biologici, condiții biofizice, în categoria acestora 

intrând: vârstă, sexul, starea de sănătate, dezvoltarea mecanismelor neurodinamice ale învățării, 

somnul și bioritmul intelectual etc. și factori psihologici, condiții psihoindividuale (factori 

cognitivi și noncognitivi), cu referire la procesele psihice, cognitive, afective, volitive, 

caracteristicile dezvoltării atenției și capacității de comunicare, motivația și gradul ei de 

intensitate, prezența sau absența unor aptitudini, voință, stilul de învățare și cel cognitiv, 

interesele de cunoaștere și cele profesionale, nivelul de cultură generală și de specialitate etc..  

Motivația învățării școlare este considerată de cei mai mulți specialiști drept unul dintre 

cei mai importanți factori noncognitivi ai învățării. Motivația învățării poate fi definită că 

ansamblul mobilurilor care provoacă, întrețîn și orientează, susțîn energetic și declanșează 

activitatea de învățare. În situația actuală creată de Covid 19, învățarea școlară s-a făcut on-

line. Trecerea la această formă a fost o mare necunoscută, atât pentru elevi cât și pentru 

profesori. La noi în țară învățarea on-line nu a fost practicată, trecerea a fost o mare provocare 

pentru mulți profesori care nu dețineau cunoștințe minime de a lucra pe dispositive 

electronice(calculator/leptop/tabletă, etc.). 

 A fost nevoie de cursuri de formare preofesionala pentru a putea preda în mediul online. 

Pandemia a afectat profund educaţia şi a agravat inechităţile sociale existente în România. 

Copiii din familii cu venituri reduse, copiii care locuiesc în zonele rurale cu infrastructură 
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deficitară, copiii din cadrul minorităţilor etnice şi lingvistice, copiii cu dizabilităţi, copiii şi 

tinerii care nu frecventează instituţiile educaţionale, se confruntau deja cu bariere semnificative 

pentru participarea la educaţie şi învăţare şi aveau parte de educaţie şi de avantaje sociale mai 

reduse decât cei de aceeaşi vârstă. Aceste bariere s-au adâncit și mai mult în contextual 

pandemiei. Provocarea pentru profesori, directori de şcoli, responsabili din sistemul de educaţie 

şi factori de decizie de la nivel local şi naţional a fost și este semnificativă. Este 

necasară  flexibilizarea sistemelor de învăţământ dedicate tuturor copiilor, sisteme care educă 

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

faţă unor posibile crize. În această perioadă trebuie să facem față unor schimbări fără precedent, 

să încercăm să găsim soluții care să ne ajute să ne continuăm viața altfel. Toți suntem conștienți 

de nevoia noastră de a fi în siguranță, de a ne proteja familiile și prietenii dar și să gestionăm 

altfel activitățile de zi cu zi, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștrii, iar educația copiilor să 

rămână o prioritate, să asigurăm continuarea accesului la educație, să avem o ,,Românie 

educată’’.  În ceea ce privește drepturile copiilor, ultimii 30 de ani au adus progrese 

semnificative, deși 40% dintre copiii României trăiesc încă în sărăcie sau sunt la risc de 

excluziune socială, unul dintre cele mai ridicate nivele din Uniunea Europeană.  

Aproximativ 400,000 de copii sunt în continuare în afară sistemului de educație. Mai 

mulți copii părăsesc devreme școala decât media europeană, deși în 2019 numărul lor era la un 

minim istoric, de 15.7%. Mai mult, 44% dintre adolescenții de 15 ani au avut rezultate sub 

nivelul minim de alfabetizare la testul OECD PISA. Dacă ne gândim la legătura strânsă dintre 

lipsa educației și lipsa de oportunități, scopul nostru devine acela de a ne asigura că toți copiii 

merg la școală, învață cât de bine pot și așa au o șansă mai bună să reușească în viață. În situații 

de criză trebuie să continuăm educația, în special a celor mai vulnerabili copiii, să reducem 

absenteismul și abandonul școlar, pe lângă creșterea capacității pentru învățare online și 

sprijinirea digitalizării sistemului de educație trebuie luate în calcul și alte soluții. Acolo unde 

tabletele și internetul. Mentaliatea deschisă a unor profesori care au rămas conectați cu elevii 

lor, i-a determinat să conceapă noi materiale, să pună accentul pe abordarea flexibilă a muncii 

elevilor și pe importanța reflecției și motivației în învățare. Instrumentele și strategiile utilizate 

pentru conectare de la distanță au fost create și furnizate materialele într-o varietate de forme: 

prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc. Unele bariere ar 

putea totuși să apară în cazul elevilor care ar avea probleme cu un anumit format, cum ar fi cei 

cu bariere de citire (dislexia sau cu bariere video), cum sunt cei cu probleme de vedere sau auz 

care au un dezavantaj major în cursurile în care există o singură modalitate de angajament cu 

conținutul. 

 Există o adevărată bogăție de conținuturi în mediul online, astfel că, o scurtă accesare 

a internetului prin intermediului celui mai popular motor de căutare, Google, oferă o 

multitudine de informații,tutoriale, lecții, etc.. Rolul esențial al profesorului este să propună 

materiale primare autentice, această fiind o cale excelentă prin care poate fi ancorată învățarea. 

Sursele autentice, exemplele reale și cazurile luate din istoria noastră sau din lumea naturală 

furnizează un context bogat și nuanțat, în comparație cu acele concepte ipotetice, fabricate, 

cărora le lipsește autenticitatea.  

Elevii trebuie provocați să creeze conținuturi individuale sau colaborative, prin citirea 

unor articole, texte critice și apoi să creeze prezentări de 2-5 minute sau interviuri înregistrate 

(podcasts), da facă dezbateri care pot fi sincrone sau asincrone. Evaluarea poate fi efectuată de 

către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un grup din afară. Cele mai 

comune strategii de evaluare online utilizate în IT sunt în prezent utilizarea comunicării prin 

computer că mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: 

eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de exemplu răspunsuri 



21 
 

scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri (întrebare, emisiune-concurs de 

tip „cine ştie câştigă”, interogare, chestionare, examen oral, întrebări de control).  

Abordarea într-o manieră modernă a procesului de predare, învăţare şi evaluare se poate 

realiza prin utilizarea în procesul didactic a unor instrumente Web: bloguri, video conferinţe, 

forumuri de discuţii și servicii de poştă electronică cunoscute. Educația la distanță a însemnat 

reanalizarea și redimensionarea învățământului, a conținuturilor transmise, procesul de învățare 

fiind bazat pe caracteristicile și nevoile imediate ale elevilor și tinerilor. 
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