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Prof. Adriana Daniela Olaru 

Tipul: Opţional cross-curricular 

Clasa: a V-a 

Durata: 1 an  

Număr de ore pe săptămână: 1 oră 

Programa are următoarele componente: 

 Argument 

 Valori şi atitudini 

 Competențe generale 

 Competențe specifice şi activităţi de învăţare 

 Conţinuturi 

 Modalităţi de evaluare 

 Bibliografie 

ARGUMENT 

Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm. 

Seneca 

 
Într-o societate a cunoașterii aflată într-o continuă evoluție, este necesar să le oferim 

elevilor noștri achiziții și să le formăm competențe în concordanță cu cerințele timpului. În 

elaborarea opţionalului s-a ținut cont de faptul că elevii din clasa a V-a trec de la un nivel de 

studiu la altul, trecere ce nu întotdeauna se dovedește a fi ușoară. Acest opțional vine în 

sprijinul lor prin facilitarea acomodării cu un nou ritm de învățare la disciplina matematică. 

Matematica prin joc deschide noi şi diverse posibilităţi de abordare a activității atât 

în ceea ce priveşte învăţarea cât şi evaluarea, care conduc la o destindere binevenită în urma 

unor lecţii dificile sau pot face obiectul unui studiu individual pentru elevii dotaţi. Această 

disciplină opțională realizează prin intermediul jocurilor digitale (online sau offline) o 

matematică pe înțelesul elevilor, aducând în prim plan problemele cotidiene pe care elevii le 

au frecvent de rezolvat.  

Jocurile de perspicacitate, rebusurile, diagramele etichetate, învăţarea prin încercare-

eroare, jocurile de tip „capcană-surpriză”, potrivirea cuvintelor corespunzător definițiilor, etc 

vor fi selectate sau create cu deosebită atenție. Materialele atractive și distractive utilizate vor 

contribui la creșterea motivației elevilor și stimularea interesului acestora pentru disciplina 

Matematică. 

Opționalul răspunde nevoilor de dezvoltare a personalităţii elevilor prin formarea de 

capacităţi, competenţe şi atitudini bazate pe gândirea critică, logică, divergentă şi creativă. 
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VALORI ŞI ATITUDINI 
 

1. Dezvoltarea unei gândiri deschise și creative; dezvoltarea inițiativei, independenței în 

gândire și acțiune pentru a avea capacitatea de a rezolva sarcini variate  

2. Manifestarea tenacității, perseverenței, capacității de concentrare și a atenției 

distributive 

3. Dezvoltarea spiritului de observație 

4. Dezvoltarea simțului estetic și critic, a capacității de a aprecia rigoarea, ordinea și 

eleganța în arhitectura rezolvării unei probleme  

5. Formarea deprinderii de a recurge la concepte și metode matematice în abordarea unor 

situații cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice 

6. Formarea obişnuinţelor de alegere corespunzătoare a aplicaţiilor în abordarea 

sarcinilor de lucru 

7. Creșterea motivației pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viața 

socială și profesională 

8. Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general 

9. Dezvoltarea deprinderilor necesare activităţilor individuale şi în echipă.  

COMPETENȚE GENERALE 

 

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contexte în care 

acestea apar  

2. Utilizarea conceptelor matematice și a algoritmilor specifici în diverse 

contexte  

3. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din 

diferite domenii 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE 

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care 
acestea apar    

 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

 1.1. Identificarea numerelor 

naturale în contexte variate 

 Determinarea unor numere naturale formate din mai multe 
cifre 

 Determinarea numerelor naturale potrivit unor cerinţe date 

 Completarea unor șiruri de numere 

 Înlocuirea numerelor cu litere şi invers 

 Ghicirea unei cifre șterse 

1.2. Identificarea fracţiilor 

ordinare sau zecimale în contexte 

variate 

 Utilizarea unor reprezentări grafice pentru ilustrarea fracţiilor 
echiunitare, subunitare, supraunitare 

 Verificarea echivalenţei a două fracţii prin diferite 
reprezentări 

 Completarea simbolurilor matematice într-o egalitate sau 
inegalitate de numere raționale pozitive scrise sub formă de 
fracții ordinare și zecimale 

1.3. Identificarea noţiunilor 

geometrice elementare în diferite 

contexte  

 Consolidarea noțiunilor geometrice prin exerciții tip rebus sau 
glisarea unui cuvânt lângă definiția sa 

 Identificarea dreptelor paralele și perpendiculare din 
construcții geometrice realizate pe o tablă virtuală cu pătrățele 
(stil foaie de caiet de matematică) 

 Identificarea unor segmente congruente sau unghiuri 
congruente în configurații cu axe de simetrie 

 Stabilirea tipurilor de unghiuri prin estimare și/sau măsurare 
cu un raportor virtual 

 Exerciții de recunoaștere, diferențiere, denumire a elementelor 
figurilor și corpurilor geometrice 
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2. Utilizarea conceptelor matematice și a algoritmilor specifici în diverse 
contexte  

 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

2.1. Utilizarea regulilor de calcul 

pentru efectuarea de operaţii cu 

numere naturale (adunare, 

scădere, înmulțire, împărțire, 

ridicare la putere) şi pentru 

divizibilitate 

 Efectuarea de operaţii aritmetice cu numere naturale prin 
exerciții sub formă de jocuri (labirint, roata aleatoare, 
deschide caseta) sau chestionare concurs 

 Scamatorii cu numere, ghicirea unui număr  

 Rezolvarea de triunghiuri magice cu numere date  

 Construirea de „pătrate magice” 3x3 (Sudoku) și 4x4  

 Operații cu puteri 

 Sistemul de numerație binar 

 Criteriile de divizibilitate cu 7 și 11; aplicarea acestora în 
exerciții 

 Rezolvarea de probleme cu divizori și multipli comuni 
inspirate din viața reală 

 Ciurul lui Eratostene: determinarea numerelor prime mai mici 
sau egale cu o valoare dată 

2.2. Utilizarea de algoritmi pentru 

efectuarea operaţiilor cu fracţii 

ordinare sau zecimale 

 Introducerea și scoaterea întregilor din fracție prin teste contra 
cronometru 

 Amplificarea și simplificarea fracțiilor ordinare prin teste 
rapide cu scor final 

 Curiozități matematice: simplificări amuzante 

 Compararea fracțiilor ordinare; ilustrare grafică, folosind 
segmente, pătrate, cercuri 

 Operații cu fracții ordinare și zecimale; analizarea şi alegerea 
metodei optime de efectuare a calculului numeric prin 
utilizarea de proprietăţi ale operaţiilor studiate  

2.3. Utilizarea instrumentelor 

digitale pentru a construi 

configurații geometrice și a 

calcula sau estima ariile unor 

suprafețe 

 Construcția unor segmente și a unor unghiuri de măsură dată, 
folosind rigla și raportorul virtual 

 Desenarea de figuri geometrice în Canva sau Paint (triunghi, 
dreptunghi, pătrat, cerc)  

 Exerciţii – joc de construire a siluetelor unor obiecte utilizând 
cele 7 figuri geometrice ale jocului Tangram. 

 Construirea unor pavaje sau figurine (Patternblocks), utilizând 
triunghiuri, pătrate, romburi și trapeze isoscele  de diferite 
culori  

 Estimarea ariilor unor figuri geometrice cu ajutorul caroiajelor 
(www.mathplayground.com); comparare cu rezultatele 
obținute prin folosirea formulelor 

 

 

 

 

http://www.mathplayground.com/
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3. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din 
diferite domenii 

 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

3.1. Modelarea matematică, 

folosind numere naturale, a 

unei situații date 

 Rezolvarea unor probleme inspirate din viața reală prin 

metoda figurativă, utilizând un editor grafic (Canva) 

 Identificarea în literatura pentru copii a unor enunţuri 
/mesaje ce pot constitui suport în alcătuirea textelor 

matematice 

 Exerciţii de compunere, prin analogie, a unor glume, a 

unor variante de joc matematic 

 Rezolvarea unor probleme distractive de aritmetică: 

așezarea unor cifre în casete date astfel încât să se obțină 
relații adevărate 

 Formularea de probleme cu numere naturale pe baza unei 
scheme date sau a unui exerciţiu dat, redactarea enunțului 

și a soluțiilor 

3.2. Reprezentarea matematică, 

folosind fracțiile, a unei situaţii 

date, în context intra și 

interdisciplinar (geografie, 

fizică, economie etc.) 

 Rezolvarea unor probleme cu procente, inspirate din 
practică: probleme de calculare a dobânzii, calcularea 

unor distanțe din teren folosind scara hărții  

 Rezolvarea unor probleme celebre: problema celor 5 
pâini, epitaful lui Diofant 

 Transpunerea, în limbaj matematic, a unei situaţii date, 
utilizând ecuaţii în contextul numerelor raționale 

 Formularea de probleme cu numere raționale pe baza 
unei scheme date sau a unui exerciţiu dat 

3.3. Aplicații ale elementelor 
de geometrie studiate în 
practică și estetică   

 Realizarea la scară, într-un editor grafic sau GeoGebra, a 

schiței unei suprafețe (curtea școlii, parc) și calcularea 
ariilor unor elemente, folosind unitățile de măsură 

studiate 

 Parchetarea: acoperirea unei suprafețe, într-un editor 

grafic, cu figuri de diferite forme și culori care se succed 
în mod regulat 

 Mozaic digital: asamblarea unor plăci multicolore în 
formă de pătrat, romb și triunghi dreptunghic isoscel  

 Construcția de ornamente matematice, compuse din 

poligoane regulate și cercuri de diferite culori, pe bază de 
simetrie 
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CONȚINUTURI 

Unități de 

învățare 
Conținuturi 

Călătorie în 

lumea numerelor 

naturale 

 Compararea şi ordonarea numerelor naturale 

 Determinarea numerelor naturale potrivit unor cerinţe date 

 Completarea unor șiruri de numere 

 Înlocuirea numerelor cu litere şi invers 

 Ghicirea unei cifre șterse  

 Scamatorii cu numere, ghicirea unui număr  

Calcul, logică și 

atenție 

 Operaţii aritmetice cu numere naturale (adunare, scădere, înmulțire, 

împărțire) prin exerciții sub formă de jocuri (labirint, roata aleatoare, 
deschide caseta) sau chestionare concurs 

 Operații cu puteri  

 Sistemul de numerație binar 

 Rezolvarea de triunghiuri magice cu numere date  

 Construirea de „pătrate magice” 3x3 (Sudoku) și 4x4 

Divizibilitate 

 Criteriile de divizibilitate cu 7 și 11; aplicarea acestora în exerciții 

 Rezolvarea de probleme cu divizori și multipli comuni inspirate din 
viața reală 

 Ciurul lui Eratostene 

Aritmetica în 

viața cotidiană 

 Rezolvarea unor probleme inspirate din viața reală prin metoda 
figurativă, utilizând un editor grafic (Canva) 

 Identificarea în literatura pentru copii a unor enunţuri /mesaje ce pot 
constitui suport în alcătuirea textelor matematice 

 Exerciţii de compunere, prin analogie, a unor glume, a unor variante 
de joc matematic 

 Rezolvarea unor probleme distractive de aritmetică: așezarea unor 
cifre în casete date astfel încât să se obțină relații adevărate 

 Formularea de probleme cu numere naturale pe baza unei scheme date 
sau a unui exerciţiu dat, redactarea enunțului și a soluțiilor 

Prin labirintul 

fracțiilor 

 Utilizarea unor reprezentări grafice pentru ilustrarea fracţiilor 

echiunitare, subunitare, supraunitare 

 Verificarea echivalenţei a două fracţii prin diferite reprezentări 

 Completarea simbolurilor matematice într-o egalitate sau inegalitate de 
numere raționale pozitive scrise sub formă de fracții ordinare și 

zecimale 

 Introducerea și scoaterea întregilor din fracție prin teste contra 

cronometru 

 Amplificarea și simplificarea fracțiilor ordinare prin teste rapide cu 

scor final 

 Curiozități matematice: simplificări amuzante 

 Compararea fracțiilor ordinare; ilustrare grafică, folosind segmente, 
pătrate, cercuri 

 Operații cu fracții ordinare și zecimale; analizarea şi alegerea metodei 
optime de efectuare a calculului numeric prin utilizarea de proprietăţi 
ale operaţiilor studiate 
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Unități de 

învățare 
Conținuturi 

Aplicații practice 

cu fracții 

 Rezolvarea unor probleme cu procente, inspirate din practică: 

probleme de calculare a dobânzii, calcularea unor distanțe din teren 
folosind scara hărții  

 Rezolvarea unor probleme celebre: problema celor 5 pâini, epitaful lui 

Diofant 

 Transpunerea, în limbaj matematic, a unei situaţii date, utilizând 

ecuaţii în contextul numerelor raționale 

 Formularea de probleme cu numere raționale pe baza unei scheme date 

sau a unui exerciţiu dat 

Geometria: 

formă și culoare 

 Consolidarea noțiunilor geometrice prin exerciții tip rebus sau glisarea 
unui cuvânt lângă definiția sa 

 Identificarea dreptelor paralele și perpendiculare din construcții 
geometrice realizate pe o tablă virtuală cu pătrățele (stil foaie de caiet 

de matematică) 

 Identificarea unor segmente congruente sau unghiuri congruente în 

configurații cu axe de simetrie 

 Stabilirea tipurilor de unghiuri prin estimare și/sau măsurare cu un 

raportor virtual 

 Exerciții de recunoaștere, diferențiere, denumire a elementelor 

figurilor și corpurilor geometrice 

 Construcția unor segmente și a unor unghiuri de măsură dată, folosind 

rigla și raportorul virtual 

 Desenarea de figuri geometrice în Canva sau Paint (triunghi, 

dreptunghi, pătrat, cerc)  

 Exerciţii – joc de construire a siluetelor unor obiecte utilizând cele 7 
figuri geometrice ale jocului Tangram. 

 Construirea unor pavaje sau figurine (Patternblocks), utilizând 
triunghiuri, pătrate, romburi și trapeze isoscele  de diferite culori  

Geometria în 

viața cotidiană 

 Estimarea ariilor unor figuri geometrice cu ajutorul caroiajelor 

(www.mathplayground.com); comparare cu rezultatele obținute prin 
folosirea formulelor 

 Realizarea la scară, într-un editor grafic sau GeoGebra, a schiței unei 
suprafețe (curtea școlii, parc) și calcularea ariilor unor elemente, 

folosind unitățile de măsură studiate 

 Parchetarea: acoperirea unei suprafețe, într-un editor grafic, cu figuri 

de diferite forme și culori care se succed în mod regulat 

 Mozaic digital: asamblarea unor plăci multicolore în formă de pătrat, 

romb și triunghi dreptunghic isoscel  

 Construcția de ornamente matematice, compuse din poligoane regulate 

și cercuri de diferite culori, pe bază de simetrie 
 

  

http://www.mathplayground.com/
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MODALITĂȚI DE  EVALUARE 

 Observare sistematică 

 Teste online de verificare a cunoștințelor 

 Portofoliu în format electronic cu lucrările realizate de elevi 

 Chestionare de feedback 

 

Bibliografie 

 Programa școlară pentru disciplina Matematică, 2017 – clasele a V-a   

 Ghid de predare a matematicii cu ajutorul metodelor digitale – clasa a V-a 

(www.digitaliada.ro) 

 Metodologia proiectării și aplicării curriculumului la decizia școlii, 2010 – Institutul 

de Științe ale Educației 

 http://www.mathplayground.com 

 https://matematicadistractiva.net/ 

 https://wordwall.net/ro-ro/community/matematic%C4%83-distractiv%C4%83-clasa-5 

 https://www.canva.com 

 https://sorinborodi.ro/Splendoarea_matematicii.html 

 https://math-children.com/ro/online-math-test-quiz.php 

 https://123mate.weebly.com/clasa-a-v-a.html 

 https://academiaabc.ro/category/clasele-gimnaziale/clasa-a-v-a 

 https://www.coolmathgames.com 

 https://www.mathgametime.com 

 https://www.softschools.com/math/games  

 

  

www.digitaliada.ro
http://www.mathplayground.com/
https://matematicadistractiva.net/
https://wordwall.net/ro-ro/community/matematic%C4%83-distractiv%C4%83-clasa-5
https://www.canva.com/
https://sorinborodi.ro/Splendoarea_matematicii.html
https://math-children.com/ro/online-math-test-quiz.php
https://123mate.weebly.com/clasa-a-v-a.html
https://academiaabc.ro/category/clasele-gimnaziale/clasa-a-v-a
https://www.coolmathgames.com/
https://www.mathgametime.com/
https://www.softschools.com/math/games
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Prof. Costel Chițu 

Tipul: Opţional integrat 

Arii curriculare vizate prin conținuturi: Om și societate, Tehnologii, Arte vizuale și muzică 

Clasa: a V-a 

Durata: 1 an  

Număr de ore pe săptămână: 1 oră 

Programa are următoarele componente: 

 Argument 

 Valori şi atitudini 

 Competențe generale 

 Competențe specifice şi activităţi de învăţare 

 Conţinuturi 

 Sugestii de evaluare 

 Sugestii metodologice 

 Bibliografie 

ARGUMENT 

 

„Călătorie virtuală prin orașele lumii” este o disciplină opțională realizată în 

conformitate cu prevederile din Planul-cadru, OMENCS nr. 3590 din 05.04.2016. Acest 

opțional adoptă formula unui Curriculum la Decizia Școlii Integrat care asigură corelarea 

geografiei cu tehnologia informației, având la bază ariile curiculare „Om și societate”, „Arte 

vizuale și muzică” și „Tehnologii”. Interdisciplinaritatea (Geografie/TIC) creează cadrul 

necesar implicării elevului ca partener permanent în procesul de predare – evaluare şi oferă o 

modalitate eficientă de creştere a randamentului şcolar. Într-o societate a cunoașterii în care 

avansul tehnologic este cel care primează în furnizarea de date (materie primă de informaţii), 

informaţii (date organizate şi prezentate de cineva), cunoştinţe (experienţe, valori, informaţii 

contextuale şi intuiţie care oferă cadrul pentru evaluare şi încorporarea unor noi experienţe şi 

informaţii), este necesară „înţelepciunea” (selectarea, înţelegerea și integrarea acestora în 

propriul sistem de valori al elevilor). 

Cadrul predominant formal al școlii furnizează elevilor cunoștințe de bază care, de 

regulă, nu sunt întotdeauna probate prin experiență personală de către elevi. Aceștia, prin 

contactele sociale, predominant în mediul on-line, sunt asaltați de surse mai mult sau mai 

puțin exacte. Ba chiar și în școală, informația poate veni din partea altor discipline, 

nestructurată spațial și temporal. Însăși disciplina geografie pune în circulație nenumărate 

resurse de tip informațional. 
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Așadar, elevul are nevoie de o educație informală/educație pentru o informare 

corectă, sintetică, selectivă care să-i fie utilă atât în formarea școlară, cât, mai ales în 

experiența personală.  

Elevul de gimnaziu face tranziția între ciclul de dezvoltare al claselor III-VI, ce are 

ca obiectiv major formarea capacităților de bază necesare pentru continuarea studiilor și ciclul 

de observare și orientare (clasele VII-IX), caracterizat prin orientarea în vederea optimizării 

opțiunii școlare și profesionale ulterioare. În acord deci cu finalități ale ciclurilor curriculare 

precum: dezvoltarea gândirii autonome și a responsabilității față de integrarea în mediul 

social, formarea capacității de analiză a setului de competențe dobândite prin învățare, în 

scopul orientării spre o anumită carieră profesională, considerăm mai mult decât necesar 

demersul nostru. 

De asemenea, elevul din ciclul gimnazial face trecerea, la nivelul competențelor 

europene, între un absolvent de clasa a IV-a care utilizează tehnici, metode simple pentru a 

învăţa, activa cunoştinţe anterioare şi a înregistra informaţii sau folosește, în învăţare, unele 

funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale din mediul apropiat, cu sprijin din partea 

adulţilor și un absolvent de clasa a VIII-a care trece la căutarea, colectarea, procesarea de 

informaţii și receptarea de opinii, idei, sentimente într-o varietate de mesaje ascultate/ texte 

citite, utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea și selecţia unor resurse 

informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru învăţare.  

De-a lungul acestui parcurs educațional, elevul dobândește deci autonomie în 

învățare, inclusiv în cea informală.  

Disciplina opțională „Călătorie virtuală prin orașele lumii” pune accent cu precădere 

pe competențele cheie care sunt necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții: competențe 

specifice și competențe de bază în științe și tehnologii. Este un concept și un opțional ce poate 

fi ales de către elevii pasionați atât de geografie și tehnologia informației cât și de arte, 

folosind cele mai noi metode de predare-învățare-evaluare. Are rolul de a trezi interesul 

elevilor pentru cunoașterea și înțelegerea faptului geografic folosind noi mijloace precum 

internetul, diferite aplicații, jocuri online, filme, animații .Thinglink este o aplicaţie cu care 

putem face imaginile şi hărţile interactive, Edpuzzle este un instrument online care permite să 

accesarea unui videoclip din mai multe surse cum ar fi YouTube, National Geographic sau 

Academia Khan. Se urmărește valorificarea aplicaţiilor software pentru amplificarea 

performanţelor în învăţare asigurând astfel formarea armonioasă a personalităţii elevului, 

accesarea rapidă a informaţiei, în condiţiile în care elevii au deja deprinderi de utilizare a 

calculatorului. Oferă o alternativă educaţională atractivă şi stimulativă, crează oportunităţi de 

apropiere şi de colaborare (profesor-elev, elev-elev), dezvoltând astfel competenţe sociale. 

Prin particularizarea actului de învăţare, elevul are posibilitatea de a percepe, de a-şi organiza 

şi reprezenta materialul informativ în funcţie de inteligenţa sa dominantă (spaţială/vizuală, 

logică). 
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COMPETENŢE GENERALE 

 

1. Raportarea realității geografice spațiale și temporale la reprezentări cartografice 

2. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte 

discipline şcolare 

3. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații 

4. Elaborarea creativă de produse informatice care să valorifice conexiunile dintre 

disciplina Informatică și TIC și societate 

5. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, mesaje, în urma audierii unor lucrări 

muzicale și vizionării unor lucrări din domeniul artelor vizuale, plastice și decorative 

 

COMPETENȚE SPECIFICE 

1.1 Localizarea orașelor lumii pe suporturi  cartografice digitale 

1.2 Corelarea informațiilor de pe diferite site-uri cu specific geografic 

2.1 Ierarhizarea orașelor lumii după anumite criterii cu ajutorul TIC 

2.2 Corelarea informațiilor de pe diferite site-uri cu specific geografic 

3.1 Utilizarea responsabilă a instrumentelor TIC în studierea geografiei 

4.1 Realizarea de produse specifice geografiei cu ajutorul instrumentelor TIC  

5.1 Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv,atitudinal și ideatic 

5.2 Cunoașterea unor forme de comunicare artistică,plastică și decorativă, specific 

spațiului geografic analizat. 
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

1.Raportarea realității geografice spațiale și temporale la reprezentări cartografice  

  
 1.1 Localizarea orașelor lumii pe suporturi cartografice digitale  

        - exerciții de localizare pe suport digital 

        http://www.seterra.net 

        - descrierea unor trasee parcurse pe un suport cartografic 

  

1.2 Corelarea informațiilor de pe diferite site-uri cu specific geografic 

       - realizarea unei prezentări a unui oraș pe baza datelor accesate pe internet 

       - prezentarea orală sau în scris a unor date/informații referitoare la diversitate  

        culturală umană a unor orașe  

        https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cele-sapte-minuni-ale- lumii-antice-

reconstruite-in-prezent- 

        https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=ORASELE%20LUMII 
 

 

 

  

 

 

 

2. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte 

discipline şcolare 

 

 2.1 Ierarhizarea orașelor lumii după anumite criterii cu ajutorul TIC 

        - structurarea datelor despre orașele lumii obținute de pe diferite site-uri 

        - clasificarea orașelor lumii după un algoritm dat 

         https://www.youtube.com/watch?v=IQTmGmCIVOs&feature=youtu.be 
         

  

 2.2 Realizarea proiectelor utilizând instrumente TIC 

        - ilustrarea grafică și cartografică a unui text despre orașele lumii utilizând resurse  

        informatice 

         https://www.youtube.com/watch?v=LZ2PGFsjGjU&feature=emb_logo 

        - accesarea informațiilor privind evoluția orașelor lumii din diferite materiale/surse 

          

http://www.seterra.net/
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3. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații 

 

3.1 Utilizarea responsabilă a instrumentelor TIC în studierea geografiei 

       - jocuri interactive cu specific geografic accesate pe platforme recomandate 

      https://wordwall.net/ro/resource/7111070 

      https://wordwall.net/play/7053/466/294 

      - explicarea și interpretarea unor elemente și fenomene prezentate în imagini 

      - utilizarea informațiilor din diferite surse pentru realizarea produselor digitale 
 

 

 

4. Elaborarea creativă de produse informatice care să valorifice conexiunile dintre 

societate și disciplina Informatică și TIC  

 

4.1 Realizarea de produse specifice geografiei cu ajutorul instrumentelor TIC 

    - realizarea de produse digitale geografice cu ajutorul instrumentelor TIC 

        https://www.youtube.com/watch?v=LZ2PGFsjGjU&feature=emb_logo 

   - structurarea datelor geografice despre orașele lumii folosind resursele TIC 
 

 

 

 

  

5. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, mesaje, în urma audierii unor lucrări 

muzicale și vizionării unor lucrări din domeniul artelor vizuale, plastice și decorative  

 

5.1 Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și ideatic 

      - audiții muzicale 

      - discutarea impresiilor personale despre lucrările audiate 
 

 

5.2 Cunoașterea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, specific 

spațiului geografic analizat. 

      - comentarea imaginilor 

      - vizionarea de filme documentare 

      - vizite virtuale în muzee și expoziții 
 

https://wordwall.net/ro/resource/7111070
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CONŢINUTURI 

Domenii de 

conținut 
Conţinuturi 

Utilizarea 
instrumentelor TIC 

în studiul 
geografiei 
regionale 

Cum utilizăm calculatorul în studiul geografiei? 
https://www.youtube.com/watch?v=LZ2PGFsjGjU&feature=emb_logo 

Internetul - sursă infinită de informații geografice 
Cum profităm de tehnologia multimedia? 
 

Călătorie virtuală 
prin metropolele 
lumii 

Călătorie prin orașele lumii 
https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=ORASELE%20LUMII 
https://wordwall.net/ro/resource/7111070 

Orașe porturi 
Atracții turistice 

 https://wordwall.net/play/7053/466/294 
 

Superlative urbane Cele mai vechi orașe locuite permanent 
https://www.youtube.com/watch?v=IQTmGmCIVOs&feature=youtu.be 

Damasc - cea mai veche capitală în funcție 
Privire asupra celei mai poluate capitale de pe glob 

Orașe cu funcție de capitală 
http://www.seterra.net 
Dubai - orașul luxului 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=DUBAI 
Orașe porturi 

https://www.giz.ro/stiinta/top-10-cele-mai-mari-porturi-40291/ 
 

Minuni ale 
civilizației și ale 

naturii 

Minuni ale lumii antice 
https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=ORASELE%20LUMII 

Istanbul - metropola din Orient îndreptată spre Occident 
Orașul Interzis (Beijing) 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=ORASELE%20LUMII 
Călatorind printre minunile continentelor 
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/cele-sapte-minuni-ale- lumii-

antice-reconstruite- in-prezent 
 

Domeniul artelor 

în marile orașe 

Muzica popoarelor 

https://www.youtube.com/results?search_query=muzica+popoarelor 
 
Mari compozitori, pictori, sculptori și arhitecți ai lumii și lucrări 

memorabile ale acestora 

https://www.youtube.com/results?search_query=mari+compozitori+clasici 

https://www.youtube.com/results?search_query=mari+pictori 

https://www.youtube.com/results?search_query=mari+sculptori 

https://www.youtube.com/results?search_query=mari+muzee 

 

 

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=DUBAI
https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=ORASELE%20LUMII
https://www.youtube.com/results?search_query=muzica+popoarelor
https://www.youtube.com/results?search_query=mari+compozitori+clasici
https://www.youtube.com/results?search_query=mari+pictori
https://www.youtube.com/results?search_query=mari+sculptori
https://www.youtube.com/results?search_query=mari+muzee
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VALORI ȘI ATITUDINI 
 

 Încurajarea unei atitudini deschise   

 Promovarea creativității  

 Promovarea spiritului de echipă  

 

SUGESTII DE EVALUARE 
 

 Evaluarea continuă/formativă  

 Evaluarea sumativă  

 Se pot aborda atât metode tradiționale de evaluare cât și metode complementare:  

 Metode tradiționale: probe practice;  

 Metode complementare: observarea sistematică a elevului, portofoliul, autoevaluarea, 

investigația, proiectul etc.; 

Profesorul trebuie să pornească de la indicatorii de performanţă atunci când alege 

instrumentul de evaluare astfel încât să se obţină date şi informaţii precise asupra nivelului de 

pregătire al elevilor şi asupra procesului de predare - învăţare. Astfel, profesorul identifică 

nivelul de formare a competenţelor specifice şi orientează acţiunea viitoare (permite trecerea 

la modulul următor sau revine asupra elementelor deficitare prin alocarea unui timp 

suplimentar).  

 

SUGESTII METODOLOGICE 

Opționalul integrat „Călătorie prin orașele lumii” pentru clasa a VII-a este rezultatul 

îmbinării disciplinelor din arii curriculare diferite, fiind centrat pe evidențierea specificațiilor 

geografice și integrarea lor în alte arii curriculare. Abordarea integrată atrage după sine 

necesitatea organizării unor activități didactice moderne, atractive pentru elevi, menite a le 

dezvolta creativitatea, gândirea liberă, sensibilitatea și spiritul critic. Pentru formarea 

competențelor generale și specifice, este important ca profesorul să-și orienteze demersul 

didactic spre realizarea unor tipuri de activități de învățare care să vizeze: 

 utilizarea metodelor, a mijloacelor și instrumentelor TIC în activitatea didactică 

 contribuția individuală a elevilor (documentarea din diferite surse, exercițiu personal) 

 dezvoltarea capacității de abordare integrată a problemelor legate de așezările urbane  

 dezvoltarea orizontului de cultură generală și formarea abilităților practice ale elevilor. 
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https://www.khanacademy.org/
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Prof. Elena Stancu 

Formula succesului a preocupat omenirea din antichitate până în prezent. Filosofii 

Aristotel, Platon, Diogene, Socrate, s-au implicat în viața Cetății, încercând să ofere teorii,  

informații, pentru o dinamică armonioasă a vieții sociale și personale. Aceștia căutau oameni 

care manifestau calități de conducere și organizare a activităților din Cetate. În vremurile 

noastre, specialiști de renume, precum: Irvin Yalom, Daniel Goleman, Patricia A. Jennings, 

Sir Ken Robinson, Daniel J. Siegel, Jacob Kounin, caută caracteristici, premise, modele care 

ne pot conduce către mult dorita reușită socială. Din galeria acestor educatori face parte Carol 

S. Dweck, profesoară de psihologie la Universitatea Standford, renumită, pentru cercetările 

sale despre succes, motivație, autocunoaștere și dezvoltare personală.  

În lucrarea sa - Mindset, o nouă psihologie a succesului, autoarea prezintă două tipuri 

de mentalitate prin care putem să fim caracterizați: o mentalitate rigidă, inflexibilă și o alta 

deschisă, flexibilă.  

 Oamenii cu mentalitatea rigidă (fixed mindset) cred că însușirile lor fundamentale 

native - inteligența, talentul și abilitățile - nu pot fi schimbate. Mentalitatea lor spune: 

„Suntem așa cum ne-am născut și nu putem face prea mult pentru a schimba acest 

fapt”. Această mentalitate poate fi asimilată cu imaginea unui bivol înțepenit în mâl. 

Deși puternic, acest animal nu poate să depășească capcana în care singur a intrat. 

 Oamenii cu mentalitate deschisă (growth mindset), sunt de părere că își pot dezvolta 

calitățile prin eforturi perseverente, își pot  analiza greșelile, învățând din ele și 

corectându-le. Pot fi asemănați cu omida, care prin acumulări cantitative și cu timpul 

de partea ei, devine nimfă și apoi fluture, depășindu-și permanent condiția. 

Carol S. Dweck, a ajuns la aceste concluzii în urma unui studiu, care se întinde pe 

mai mulți ani, în care argumentează influențele celor două tipuri de mentalitate în toate 

aspectele vieții, de la viața personală, la cea profesională.  

Studiul despre mindset pornește de la o premisă a psihologiei bazată pe puterea 

convingerilor oamenilor, care influențează dorințele și, totodată, măsura în care se pot împlini 

ele. O simplă părere despre tine însuți îți poate influența o mare parte din viață, acesta fiind 

un fapt pe care l-am constatat în cadrul cercetărilor derulate. În realitate însă, o părere ne 

poate influența fiecare aspect al vieții. Foarte mult din ceea ce consideri a fi o simplă 

componentă a personalității tale pornește de la mentalitate, afirmă Carol Dweck. Dar ce sunt 

mentalitățile? Reprezintă convingeri care există în mintea noastră și pe care le putem schimba, 

știind că oricât de inteligenți am fi, putem să ne îmbunătățim acest aspect și să fim deschiși la 

provocările despre dezvoltarea noastră personală și profesională. În DEX, mentalitatea este 

definită ca un fel propriu de a gândi al unui individ, al unei colectivități, al unei epoci; stare de 

spirit, conduită. O parte importantă a teoriei mindset-ului o reprezintă formarea mentalității, 

de aceasta fiind responsabili părinții, profesorii, antrenorii, toți cei care comunică și 
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influențează un copil. Se consideră că fiecare cuvânt, fiecare lecție lansează un mesaj prin 

care copiilor li se transmite modalitatea de a gândi despre sine însuși. 

1. Mesaj asociat cu mentalitatea rigidă (părinte, profesor, antrenor): ai trăsături fixe și eu le 

judec. 

2. Mesaj asociat cu mentalitatea flexibilă: ești o persoană capabilă să evolueze și sunt 

interesat de dezvoltarea ta. 

Scopul înțelegerii celor două tipuri de mentalitate este de a descoperi cum să devii 

învingător, cum să obții cheia succesului. Astfel, oamenii cu mentalitatea flexibilă își 

reprezintă succesul prin a da ce au mai bun, prin a învăța și a se perfecționa. Pentru cei cu 

mentalitate rigidă, să ai succes înseamnă, efectiv, să demonstrezi că ești superior. Înseamnă să 

ajungi mai bun decât cineva considerat slab, inferior. Aceștia aleg succesul în detrimentul 

dezvoltării personale, ei încearcă permanent să demonstreze că sunt oameni speciali, mai bine 

dotați decât ceilalți. Persoanele cu mentalitate flexibilă se raportează la eșecuri ca la un 

semnal de alarmă, acestea au un caracter informativ, sunt analizate și transformate în trepte 

către succes. Ei nu sunt copleșiți de eșecuri, ci le consideră ca fiind obstacole necesare și 

benefice în evoluția personală. Mentalitatea flexibilă îi ajută pe oameni să îndrăgească ceea ce 

fac și să fie perseverenți. Nimeni nu poate să aibă mult timp succes fără să persevereze. Multe 

persoane cu mentalitate flexibilă nici măcar nu își propun să ajungă în vârf. În mod ironic, 

vârful este locul unde vor să fie cei cu mentalitate rigidă, și nu sunt, și unde ajung cei cu 

mentalitate flexibilă, ca rezultat al entuziasmului lor față de ceea ce fac și al perseverenței. Cu 

cât este mai mare provocarea, cu atât își depășesc mai mult limitele. Acest lucru e mai ușor de 

observat în lumea sportului, unde sportivii își forțează mereu limitele și devin mai buni.  

Mentalitatea flexibilă nu reprezintă doar o atitudine optimistă asupra vieții, ea este 

fundamentată științific de mai multă vreme. Astfel, cercetătorul francez Alfred  Binet, 

inventatorul primului test de inteligență, făcea următoarele observații, bazate pe lucrul cu sute 

de copii: Prin practică, antrenament și, mai presus de toate, prin metodică, putem să ne 

stimulăm capacitatea de atenție, memoria, gândirea și să devenim literalmente mai inteligenți 

decât înainte.Experimente ulterioare certifică acest fapt. Astfel, s-a constatat că un violonist 

care exersează zilnic multe ore, va obține în timp o dezvoltare a zonei din creier care 

coordonează mâna stângă, cu mult mai mare decât la persoanele care nu fac acest lucru. De 

asemenea, concentrarea îndelungată pe o anumită sarcină va determina creșterea vitezei de 

transmitere sinaptică, datorată mielinizării sporite a neuronilor. Acest fapt va crește viteza de 

reacție a persoanei și va mări eficiența muncii. Asta înseamnă că efortul și perseverența 

schimbă structura creierului, fapt postulat de biologie prin legea „Funcția crează organul”. 

Iată cum a evidențiat Carol Dweck cele două tipuri de mentalități, la copiii de zece 

ani. Aceștia, au primit un test ceva mai greu decât nivelul lor de vârstă, și s-au obținut două 

tipuri de reacții: 
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Mentalitate flexibilă Mentalitate rigidă 

Ce bine! Îmi plac provocările! Este mult prea greu! 

Ce-mi scapă? Nu pot face lucrul ăsta! 

Asta o să dureze ceva și o să-mi ia ceva efort. Nu o să fiu niciodată la fel de deștept ca el/ea. 

Sunt pe drumul cel bun. Mai încerc! Fac numai greșeli! 

 

Elevii cu mentalitate flexibilă au înțeles că pot crește pe măsură ce sunt provocați să 

depășească obstacole. Ei își pot procesa greșelile, învățând din ele și corectându-le. Elevii cu 

mentalitate rigidă au plâns, au protestat, au fost devastați de faptul că nu puteau rezolva, 

acum. Urmarea a fost că au căutat colegi care s-au descurcat mai prost decât ei, pentru a-și 

obloji cumva stima de sine. Destui și-au zis că, data viitoare, vor trișa. Aceasta deoarece au 

tendința să fugă de dificultăți și nu învață din greșeli. 

Mulți oameni au elemente ale ambelor mentalități. Oamenii pot dovedi și mentalități 

diferite în domenii diferite. De pildă, ei simt că atribuțiile lor artistice sunt rigide, dar că 

inteligența lor poate fi dezvoltată. Sau că personalitatea lor este rigidă, dar creativitatea poate 

fi dezvoltată.  

Știind aceste lucruri despre mentalitate și felul în care ne poate ea influența, în bine 

sau în rău, ne putem pune întrebarea: cum ne creștem copiii? Îi educăm pentru o creștere de 

moment, de conjunctură sau pentru o creștere pe termen lung? Îi setăm să vâneze note mari 

sau să viseze în stil mare? Ne întrebăm ce ar vrea să fie sau le inoculăm dorințele noastre 

neîmplinite? Carol Dweck afirmă, pe baza observațiilor consecvente din ani de studiu: cei 

care sunt focusați pe note, devin adulți care nu pot trece peste o zi de muncă, fără a primi o 

recompensă. Iată concluziile cercetărilor sale: 

 Să-i lăudăm cu înțelepciune. Studiile arată că lauda îi determină pe copii să se implice 

mai mult în activitate. Depinde, însă, ce lauzi. Dacă le lauzi talentul, inteligența, 

caracteristicile native, îi faci vulnerabili. Dar, dacă le lauzi concentrarea, strategiile, 

efortul, progresul, îi impulsionezi să caute provocările, devin rezilienți (dezvoltă 

toleranță la eșec), le stimulezi perseverența și le crești încrederea în forțele proprii. 

 Să le oferim posibilitatea de a-și depăși limitele, prin exerciții, proiecte, situații 

provocatoare, care să-i scoată din zona de confort. 

 Să-i ajutăm să-și îmbunătățească abilitățile. 

 Să nu asocieze greșeala cu eșecul, să învețe din greșeli – personale sau, și mai bine, să 

învețe din greșelile altora. 

 Să-i învățăm să accepte critica constructivă, să o vadă ca pe un semnal de slăbiciune a 

unei zone și să ia măsuri pentru a întări respectiva zona. Să nu ia critica personal. 

 Să le cultivăm perseverența, înțeleasă nu doar ca abilitatea de a te dedica unui 

obiectiv, pe termen lung, ci și ca puterea de a continua să înaintezi, în ciuda 

adversităților. 

 Să își stabilească obiective pentru fiecare etapă a drumului de parcurs. 

 Să-i ajutăm să înțeleagă că este nevoie de timp pentru a reuși (nimic nu vine ușor și 

nici repede. 
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În calitate de educatori, avem puterea de a influența, voluntar sau involuntar, părerea 

copiilor despre propria persoană, pe termen lung. Simplul fapt de a lua la cunoștință de 

existența acestor două tipuri de mentalități este un demers de autocunoaștere foarte util, atât 

pentru propria persoană, cât și pentru elevii noștri. Din fericire, putem schimba în bine modul 

de a gândi al elevilor. Astfel, este dovedit științific faptul că, de câte ori ieșim din zona de 

confort și ne forțăm limitele, silim neuronii să realizeze conexiuni noi și, în timp, să crească 

nivelul abilităților noastre. Atunci când primești un răspuns de tipul Nu încă! – nu trebuie să 

dezarmezi, nu este un capăt de drum, ci doar o cale ocolitoare, care ajunge tot la țintă, dacă 

depui efort. 

Un elev de treisprezece ani, îi scrie doamnei Dweck o scrisoare, în care îi 

mărturisește că i-a citit cartea și a încercat să aplice cele citite. Drept urmare îi comunică 

faptul că și-a crescut nivelul notelor, se înțelege mai bine cu părinții și se înțelege mai bine și 

cu colegii. Iată deci că mindsetul se poate schimba prin efort propriu, chiar la vârste fragede. 

Cu atât mai mult putem face noi adulții, în calitate de părinți sau educatori. 

Practici pedagogice de cultivare a mentalității flexibile la elevi 

 Crearea de grupe mixte, eterogene. Vom evita să realizăm grupe discriminatorii, de 

tipul  elevi buni/elevi slabi, deoarece frânează progresul școlar al celor din urmă. 

Aceștia vor avea impresia că nu-i pot ajunge pe ceilalți niciodată și vor experimenta o 

scădere a stimei de sine, care le va bloca efortul de a învăța. 

 Folosirea unui mod specific de comunicare. Prin intermediul limbajului semnalezi 

erorile elevului, dar adaugi și elemente de valorizare, care să-l determine să-și 

amplifice eforturile de învățare.  

 Acordarea unui feedback adecvat. Acesta trebuie oferit rapid, la scurt timp după 

observarea comportamentului, corectarea lucrării. Trebuie să evităm generalitățile și să 

indicăm cu exactitate erorile, dar să avem grijă să evidențiem și punctele forte și să 

creionăm sugestii pentru a îmbunătăți munca pe viitor. David Perkins a realizat o scară 

a feedbackului, care cuprinde patru trepte:1.clarificare; 2.valorizare; 3.îngrijorări; 

4.sugestii. 

 Practicarea interevaluării. Are avantajul că evaluarea este realizată de către un egal și 

poate fi percepută ca o componentă firească a procesului de învățare. Interevaluarea 

învață elevii să nu se teamă de greșeli ci să învețe din greșeli, atât din cele proprii, cât 

și din greșelile altora. Putem concepe formulare de feedback standardizate care să 

ajute elevii să aprecieze, gradual și corect, lucrarea colegului de clasă și totodată să 

argumenteze cele afirmate. Se încurajează astfel cooperarea între elevi și scade 

presiunea pe notă asupra profesorului, exercitată de către elevi și familiile acestora. 

 Utilizarea (periodică) a unor exerciții provocatoare. Acestea au menirea să-i scoată din 

zona de confort, să le solicite inteligența și capacitatea de efort, silindu- i să se 

autodepășească și să-și cultive perseverența. 
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Iată câteva exemple de modalități de comunicare, adecvate sau inadecvate, specifice 

celor două tipuri de mentalitate: 

Fixed Mindset Growth Mindset 

Ai făcut o grămadă de greșeli în test. Îmi place proiectul tău. Ai ceva greșeli în el, 
dar este normal, nu învățăm biologie într-o 
singură zi. Continuă să muncești și vei reuși. 

Exercițiul ăsta pare prea greu pentru tine. 

Poate ar trebui să lucrezi ceva mai ușor. 

Nu abandona pentru că este greu. Mai 

încearcă și amintește-ți că poți cere lămuriri 
oricând. 

Engleza nu e punctul tău forte, nu-i așa? Dacă engleza ți se pare grea, crește nivelul 

de efort și vei vedea rezultatele. 

Bravo! Ești un talent nativ. Bravo! Ai lucrat bine și ai argumentat 
corect. 

 

 

Limbajul specific mentalității rigide are tendința să eticheteze persoana, influențîndu-

i părerea despre sine pe termen lung. În schimb, limbajul utilizat de mentalitatea flexibilă se 

focusează pe proces și nu pe persoană. Procesul este cel care poate avea scăderi și poate fi 

corectat. 

Oamenii cu mentalitate flexibilă, din diferite domenii de activitate, dețin controlul 

asupra proceselor care duc la succes și depun eforturi pentru menținerea succesului. Aspectele 

relevante ale acestui tip de personalitate sunt: caracter, curaj, entuziasm, mentalitate de 

învingător, cu concentrarea pe autodezvoltare, autoimpulsionare și responsabilizare.  

Simplul fapt că știm de existența celor două tipuri de mentalitate ne poate ajuta să 

gândim și să reacționăm în moduri noi. Oamenii cu mentalitatea rigidă pierd o șansă de a 

învăța, fiind etichetați după un eșec sau descurajați în fața unui lucru ce necesită mult efort. 

Haideți să ne setăm mintea pentru succes și nu pentru eșec! Abilitățile umane pot fi 

îmbunătățite, este dovedit științific. Să ne însușim felul de a gândi al unei personalități precum 

Thomas Edison, care afirma: Nu te descuraja niciodată când greșești. Învață din asta și 

continuă să încerci. 
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Prof. Georgian Ungur 

1. Exemplul nr. 1 – utilizarea Seterra 

Clasa a VI-a 

Competența specifică vizată: 2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări 

cartografice 

Conținutul din programă utilizat pentru dezvoltarea competenței specifice:  

Europa - identitate geografică. Hidrografia 

Metode didactice utilizate: Expunerea, demonstrația și jocul didactic 

Mijloace didactice utilizate: Calculator/ laptop, videoproiector / televizor inteligent (Smart 

TV), conexiune la internet, telefoane inteligente (smartphone), platformă educațională 

(Google Workspace / Microsoft Teams), harta fizică a Europei, tablă/ tablă inteligentă, cretă/ 

markere. 

Descrierea activității: 

Profesorul îi întreabă pe elevi: Cine dorește să îmi arate pe hartă (harta fizică a Europei) cele 

mai lungi 5 fluvii europene? 

Elevii ridică mâna și, numiți de profesor, ies și poziționează pe hartă cele mai lungi 5 fluvii 

din Europa. 

Profesorul spune: Pentru că foarte mulți dintre voi ar fi dorit să le arate pe hartă vom 

organiza un concurs. Vă voi prezenta imediat despre ce este vorba. 

Profesorul expune ceea ce urmează să prezinte cu ajutorul calculatorului/ laptopului, al unui 

videoproiector, ecran de proiecție sau televizor inteligent. Accesează site-ul Seterra, secțiunea 

Europa, harta Europa – râuri (https://online.seterra.com/ro/vgp/3135) și le prezintă modul de 

rezolvare a unei hărți digitale interactive de poziționare a elementelor geografice pe site-ul 

Seterra (Imaginea 1). 

https://online.seterra.com/ro/vgp/3135
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Imaginea 1 - harta Europa - râuri, de pe site-ul Seterra (https://online.seterra.com/ro) 

Elevii urmăresc cu atenție prezentarea profesorului și adresează întrebări. 

Profesorul răspunde întrebărilor adresate de elevi. 

Profesorul le spune elevilor că Seterra poate fi accesat și de pe telefoanele mobile inteligente, 

fie dintr-un navigator (browser), fie poate fi descărcată aplicația gratuită cu același nume 

(Seterra - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seterra&gl=RO). 

Elevii scot pe bănci telefoanele inteligente și, fie accesează site-ul Seterra, fie descarcă și 

instalează aplicația Seterra. La îndemnul profesorului accesează harta Europa – râuri, din 

secțiunea Europa. 

Profesorul cere unui elev să realizeze pe tablă/tabla inteligentă un tabel cu 4 coloane și un 

număr cu 1 mai mare decât numărul elevilor din clasă (exemplu de tabel – Tabel 1). 

Un elev iese la tablă și realizează tabelul. 

Profesorul le oferă următoarele indicații: „Fiecare dintre voi va rezolva harta Europa – râuri 

cel puțin o dată. De fiecare dată când terminați de rezolvat, mergeți la tabel, vă scrieți 

numele, prenumele, scorul obținut și timpul necesar rezolvării, afișate în aplicație/ pe site. 

Treceți pe la mine pentru validarea acestuia. 

 La a doua, a treia, a n-a  rezolvare, dacă obțineți un scor mai mare, ștergeți scorul anterior 

și îl treceți pe cel nou, mai mare. 

La final vom completa prima coloană cu locul ocupat de fiecare dintre voi. 

https://online.seterra.com/ro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seterra&gl=RO
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În cazul în care scorul este egal, criteriul de departajare va fi timpul. Se află pe un loc mai 

bun cel care rezolvă harta într-un timp mai scurt. În cazul în care și scorul și timpul sunt 

egale, doi elevi vor termina la egalitate, pe același loc. 

De fiecare dată când rezolvați harta cu un scor mai bun, faceți și o captură de ecran în care 

să se vadă scorul și timpul obținut pentru a o posta la final, pe Classroom/ Teams în 

secțiunea aferentă acestei activități, pe care am creat-o în cursul de geografie. Ea poartă 

numele de „Europa- râuri. Rezolvare hartă interactivă”.  

Primii trei clasați vor primi câte o notă de 10 în catalog. 

Acolo, fiecare dintre voi va fi notat în funcție de scorul obținut. Dacă cineva obține 100% are 

nota 10. Cine are 50% obține nota 5. Practic nota se obține împărțind scorul la 10. 

Aveți 20 de minute la dispoziție. Succes!”. 

 

Locul ocupat la 

final 

Nume și prenume 

elev 

Scorul obținut Timpul obținut 

1 Elev 1 100% 1:01 

    

Tabel 1 - Exemplu de tabel cu clasament la Seterra. 

Elevii ascultă cu atenție indicațiile profesorului și adresează întrebări. 

Profesorul răspunde la întrebările elevilor și oferă explicații suplimentare. 

Elevii încep să rezolve harta digitală interactivă – Europa-râuri. După fiecare rezolvare își 

trec în tabel numele, prenumele, scorul și timpul obținut. De asemenea, salvează capturi de 

ecran pe propriul dispozitiv digital pentru a le posta la final pe Classroom. 

Profesorul supraveghează și coordonează activitatea oferind ajutor elevilor acolo unde este 

nevoie. 

Elevii observă performanțele colegilor și se ambiținonează să îi depășească. 

După 20 de minute, profesorul spune: „Stop joc! Toată lumea pune telefoanele în 

ghiozdane/buzunare. 

Haideți să vedem clasamentul final! 

Ajutați-mă să completez prima coloană a tabelului!”. 

Elevii se implică în completarea primei coloane a tabelului ordonând descrescător scorurile 

din tabel. 

Profesorul completează tabelul, ajutat de elevi, pentru a îi păstra activi. 

Profesorul le oferă feedback elevilor. Exemplu: Felicitări tuturor participanților! Ați obținut 

niște scoruri foarte bune înt-un timp foarte scurt! Chiar dacă doar primii trei clasați primesc 

10 în catalog, ceilalți vor primi o notă parțială pe Classroom. Nu uitați să postați fiecare 
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capturile voastre de ecran cu scorul și timpul obținut pe Classroom/ Teams, la tema cu 

numele „Europa- râuri. Rezolvare hartă interactivă”, din cursul de geografie. 

Profesorul solicită feedback referitor la activitate din partea elevilor. Exemplu: Cum vi s-a 

părut această activitate? V-ați simțit bine? V-a plăcut? Ce probleme ați întâmpinat pe durata 

activității? Ce trăiri/ sentimente v-au încercat pe durata acesteia? Ați vrea să mai desfășurăm 

activități de genul acesta? 

Elevii oferă feedback și fac aprecieri referitoare la activitate. 

Profesorul adresează un mesaj de încheiere și de felicitare a elevilor.   

Această activitate se poate desfășura și online, profesorul prezentându- le elevilor prin 

partajarea ecranului jocul Seterra și harta „Europa - râuri”, le spune acestora, asemenea 

activității în clasă, ce au de făcut, creează o temă/ activitate/ sarcină de lucru pe Google 

Classroom intitulată „Europa - râuri” iar elevii încarcă acolo capturile de ecran cu scorul și 

timpul obținut la rezolvarea hărții. 

Fiecare copil rezolvă harta de pe propriul dispozitiv digital, face o captură de ecran de fiecare 

dată când rezolvă harta și o încarcă pe Classroom.  

Profesorul verifică după fiecare primire a unei capturi de ecran și pune notă, pe Classroom, 

elevului. 

De asemenea, profesorul partajează ecranul elevilor și le arată situația notelor, actualizându- le 

după fiecare captură de ecran nouă primită. 

La finalul activității, scorul obținut la joc, împărțit la 10, devine nota elevului. Spre exemplu 

pentru un scor de 92%, nota va fi 9,20. 

2. Exemplul nr. 2 – utilizarea Learningapps 

Clasa a V-a 

Competența specifică vizată: 4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii 

Conținutul din programă utilizat pentru dezvoltarea competenței specifice:  

• Universul şi Sistemul Solar – aspecte generale 

Metode didactice utilizate: Observarea și jocul didactic 

Mijloace didactice utilizate: Planșă didactică – Sistemul Solar, telefoane inteligente conectate 

la internet (smartphone), platformă educațională (Google Workspace / Microsoft Teams), 

platforma educațională Learningapps. 

Descrierea activității: 

Profesorul expune în fața clasei planșa Sistemului Solar și îi întreabă pe elevi: 

„Care sunt planetele Sistemului Solar, de la cea mai mare la cea mai mică?”. 

Elevii răspund la întrebarea profesorului. 
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Profesorul ascunde/ întoarce planșa Sistemului Solar și le propune elevilor să ordoneze 

planetele Sistemului Solar, de la stânga la dreapta, de la cea mai apropiată de Soare la cea mai 

îndepărtată, folosind un joc digital( https://learningapps.org/view24119029) . 

Exemplu: „Bravo dragilor! Acum, haideți să le ordonăm, de la stânga la dreapta, de la cea 

mai apropiată de Soare la cea mai îndepărtată, folosind un joculeț. 

În cursul de geografie, pe Classoom/ Microsoft Teams, v-am creat o activitate care se 

numește „Planetele Sistemului nostru Solar”. Accesați de acolo adresa  joculețului din acea 

activitate și ordonați, de la stânga la dreapta, imaginile planetelor din Sistemul Solar, de la 

cea mai apropiată de Soare la cea mai îndepărtată. Când considerați că ați terminat, apăsați 

pe butonul albastru din partea dreaptă-jos a ecranului. Cartonașele semnalizate cu roșu sunt 

poziționate greșit, cele cu verde sunt poziționate corect. Dacă le poziționați pe toate corect vă 

va apărea un mesaj. Faceți o captură de ecran cu mesajul recepționat, după ce le-ați 

poziționat pe toate corect, și încărcați-l pe Classroom/ Microsoft Teams la activitatea 

„Planetele Sistemului nostru Solar”. Nu uitați să apăsați și „predare”. Cine reușește are câte 

o notă de 10 pe ziua de astăzi. Aveți la dispoziție 5 minute. Succes!”. 

Elevii ascultă cu atenție indicațiile profesorului și adresează întrebări unde au nelămuriri. 

Profesorul oferă explicații suplimentare și clarifică nelămuririle. 

Elevii se angrenează în concursul de rezolvare a jocului și, la finalul rezolvării corecte a 

acestuia, realizează capturi de ecran pe care este afișat mesajul „Felicitări! Ai ordonat corect 

toate planetele!” (Imaginea 2). 

 

Imaginea 2 - Mesajul primit la finalul jocului didactic digital de pe Learningapps, Sistemul nostru Solar 

(https://learningapps.org/view24119029) 

După 5 minute profesorul oprește activitatea, le cere elevilor să pună telefoanele mobile în 

ghiozdane/ alt loc de depozitare și îi intreabă dacă au reușit să ordoneze corect toate planetele 

Sistemului Solar. 

https://learningapps.org/view24119029
https://learningapps.org/view24119029
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Elevii răspund la întrebarea profesorului. 

Profesorul îi felicită pe cei care răspund afirmativ și îi întreabă ce dificultăți au întâmpinat pe 

cei care răspund negativ. 

Elevii care au răspuns negative îi spun profesorului ce dificultăți au întâmpinat. 

Profesorul le oferă sfaturi și expune, din nou, planșa Sistemului Solar în fața clasei. 

Profesorul oferă feedback referitor la activitate și le cere și elevilor feedback referitor la 

aceasta. 

Elevii oferă feedback și fac aprecieri referitoare la activitate. 

Profesorul le reamintește elevilor să încarce pe Classoom/ Teams capturile de ecran realizate, 

urmând a le evalua prin note. 

Profesorul adresează un mesaj de încheiere și trece la următoarea activitate didactică. 

Această activitate se poate desfășura și în sistem online cu următoarele specificații: 

Profesorul le prezintă elevilor, prin partajarea ecranului, o secvență din resursa educațională 

deschisă „Universul și Sistemul Solar - lecție de geografie” 

(https://youtu.be/8gCMIeNQrrE?t=290), secvența cuprinsă între minutele 4:50 și 5:30. 

Elevii urmăresc cu atenție resursa educațională deschisă. 

Profesorul îi întreabă pe elevi: „Cum vi s-a părut acest video? Ce ați observat? Care este cea 

mai mare planetă din Sistemul Solar? Dar cea mai mică?”. 

Elevii formulează răspunsuri la întrebările profesorului, răspunzând pe rând. 

Apoi, profesorul le propune următoarea sarcină de lucru, partajându-le ecranul său în același 

timp: “Acum, haideți să le ordonăm, de la stânga la dreapta, de la cea mai apropiată de 

Soare la cea mai îndepărtată, folosind un joculeț. 

În cursul de geografie, pe Classoom/ Microsoft Teams, v-am creat o activitate care se 

numește „Planetele Sistemului nostru Solar”. Accesați de acolo adresa joculețului din acea 

activitate și ordonați, de la stânga la dreapta, imaginile planetelor din Sistemul Solar, de la 

cea mai apropiată de Soare la cea mai îndepărtată. Când considerați că ați terminat, apăsați 

pe butonul albastru din partea dreaptă-jos a ecranului. Cartonașele semnalizate cu roșu sunt 

poziționate greșit, cele cu verde sunt poziționate corect. Dacă le poziționați pe toate corect vă 

va apărea un mesaj. Faceți o captură de ecran cu mesajul recepționat, după ce le-ați 

poziționat pe toate corect, și încărcați-l pe Classroom/ Microsoft Teams la activitatea 

„Planetele Sistemului nostru Solar”. Nu uitați să apăsați și „predare”. Cine reușește are câte 

o notă de 10 pe ziua de astăzi. Aveți la dispoziție 5 minute. Succes!”. 

Elevii rezolvă joculețul de ordonare a elementelor, de pe Learningapps 

(https://learningapps.org/view24119029), realizează capturi de ecran și le încarcă pe Google 

Classroom în secțiunea specificată de profesor. 

Profesorul verifică rezolvările (capturile de ecran) și face aprecieri. 

https://youtu.be/8gCMIeNQrrE?t=290
https://learningapps.org/view24119029
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Elevii adresează întrebări suplimentare, dacă este cazul. 

Profesorul răspunde la întrebările elevilor. 

Profesorul le cere elevilor să își spună părerea despre activitate. 

Elevii oferă feedback, fac aprecieri și recomandări. 

Profesorul le mulțumește elevilor pentru implicare și evaluează activitatea elevilor prin note. 

3. Exemplul nr. 3 – utilizarea TOMAPAN 

Clasa a VII-a 

Competența specifică vizată 1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor 

geografici identificaţi în contexte diferite 

Conținutul din programă utilizat pentru dezvoltarea competenței specifice:  

Nu este vizat un conținut anume din programă dar se recomandă ca această activitate să se 

desfășoare spre finalul anului școlar, după ce elevii au parcurs deja aproape toate conținuturile 

aferente Geografiei continentelor extraeuropene, pentru a cunoaște denumirea cât mai multor 

elemente geografice. 

Metode didactice utilizate: Observarea, interogația și jocul didactic 

Mijloace didactice utilizate: telefoane inteligente conectate la internet(smartphone), platforma 

TOMAPAN (https://tromf.ro/Tomapan/)  

Descrierea activității: 

Pentru a le capta atenția, profesorul îi întreabă pe elevi:  

„Puteți să îmi spuneți numele unui oraș care începe cu litera „T”? Dar numele unei ape 

curgătoare care începe cu litera „N”? A unei țări care începe cu litera „F”? A unei plante a 

cărui nume începe cu „L”? A unui animal care începe cu litera „B”?”. 

Elevii răspund la întrebările profesorului. 

Profesorul face aprecieri referitoare la răspunsuri. 

Profesorul propune organizarea unui concurs, folosind telefoanele mobile inteligente 

conectate la internet, accesând jocul TOMAPAN de pe site-ul https://tromf.ro/Tomapan/, pe 

baza unui joc de vocabular în care, la fiecare rundă, elevii vor avea de precizat pentru prima 

literă din cuvânt, indicată, numele unei țări, al unui oraș, ale unor munți, al unei ape, al unei 

plante, al unui animal și un nume de persoană (de familie sau propriu, care să înceapă cu litera 

respectivă). 

https://tromf.ro/Tomapan/
https://tromf.ro/Tomapan/
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Imaginea 3 - Captură de ecran din timpul unui joc de ȚOMAPANT, de pe https://tromf.ro/Tomapan 

Le cere elevilor să se organizeze câte 5 sau grupe mai mici de 5 în cazul în care numărul total 

al elevilor nu este divizibil cu 5. 

Aceștia vor concura în cadrul acestui concurs, primind puncte pentru fiecare termen/ nume 

precizat corect iar la finalul celor 5/10 runde, în funcție de cât hotărăște profesorul, câștigă 

elevul cu cele mai multe puncte. 

Un elev din fiecare grupă este gazda jocului iar ceilalți se conectează la jocul creat de acesta. 

Când toți elevii din grupă sunt conectați, gazda apasă „Start”. 

Elevii ascultă indicațiile profesorului și adresează întrebări, dacă au nelămuriri. 

Profesorul oferă indicații suplimentare și ajută la organizarea concursului. 

Elevii se împart în grupe, se conectează la platforma gazdă a jocului și concurează pe 

parcursul a 5/10 runde. 

Profesorul supraveghează activitatea, observă comportamentul elevilor și oferă asistență pe 

partea organizatorică, dacă este nevoie. 

După ce elevii din toate grupele termină cele 5/10 runde și se stabilesc câștigătorii, profesorul 

face aprecieri referitoare la activitate și evaluează prin note, în funcție de atitudinea și 

rezultatul fiecărui elev. 

https://tromf.ro/Tomapan
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Imaginea 4 - Captură de ecran de la finalul unei runde a jocului ȚOMAPANT, de pe https://tromf.ro/Tomapan 

Profesorul le cere elevilor să facă aprecieri referitoare la activitate și să spună cum s-au simțit 

pe parcursul acesteia, ce dificultăți au întâmpinat, dacă le-a plăcut și dacă vor mai accesa 

platforma pentru a se juca și în afara orelor de curs. 

Elevii fac aprecieri referitoare la activitate și răspund la întrebările profesorului. 

Profesorul adresează un mesaj de încheiere a activității și trece la următoare activitate 

didactică sau, după caz, părăsește sala de clasă. 

În sistem online, profesorul le prezintă jocul elevilor folosind partajarea ecranului 

(https://support.google.com/meet/answer/9308856?hl=ro&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

), îi împarte în grupe folosind Google Hangouts 

(https://support.google.com/hangouts/answer/3111943?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesk

top), după care activitatea este similară celei din clasă. 

4. Exemplul nr. 4 – utilizarea Wordwall 

Clasa a VIII-a 

Competența specifică vizată: 1.1. Utilizarea limbajului specific în explicarea unor elemente, 

fenomene şi structuri geografice 

Conținutul din programă utilizat pentru dezvoltarea competenței specifice:  

Clima, apele, vegetaţia, fauna şi solurile. Apele - Râurile interioare 

Metode didactice utilizate: Interogația, lucrul cu harta și jocul didactic 

Mijloace didactice utilizate: laptop/ calculator conectat la internet, videoproiector și ecran de 

proiecție/ televizor inteligent (Smart TV), imagini în format digital, hărți în format digital și 

un joc didactic digital realizat pe platforma Wordwall (https://wordwall.net/ro)  

https://tromf.ro/Tomapan
https://support.google.com/meet/answer/9308856?hl=ro&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/hangouts/answer/3111943?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/hangouts/answer/3111943?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://wordwall.net/ro
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Descrierea activității: 

Profesorul expune, folosind laptopul/ calculatorul, videoproiectorul/ televizorul inteligent, o 

imagine a fluviului Dunărea și adresează următoarea întrebare: 

„Care este apa curgătoare în care se varsă aproape toate râurile din țara noastră?” 

Elevii răspund la întrebarea profesorului. 

Profesorul deschide joculețul digital realizat pe Wordwall, „Apele curgătoare din România” - 

https://wordwall.net/ro/resource/8116482/apele-curg%c4%83toare-din-rom%c3%a2nia, îl 

expune folosind folosind laptopul/ calculatorul, videoproiectorul/ televizorul inteligent, și 

spune:   „Haideți să ne reamintim care sunt principalele râuri din țara noastră, care se varsă 

în Dunăre. 

Pentru asta v-am pregătit o roată a întrebărilor. Pe fiecare „ felie”/”părticică” a roții se află 

o descriere/ o întrebare și o hartă. Va trebui să numiți râul care se potrivește descrierii și 

care este colorat cu albastru pe hartă, de fiecare dată când învârtim roata. 

Fiecare dintre voi va veni, va apăsa pe opțiunea „Învârte”(Imaginea 5) și va numi râul, pe 

baza descrierii și a hărții. 

Dacă cineva nu știe răspunsul, va fi ajutat de colegi.Să începem. Succes!” 

 

 

Imaginea 5 - Captură de ecran din jocul didactic ‚Apele curgătoare din România”, realizat pe Wordwall - 

https://wordwall.net/ro/resource/8116482 

Elevii ascultă cu atenție indicațiile profesorului și, vin, pe rând, în ordinea stabilită de 

profesor, învârt roata și răspuns la întrebare/ numesc râul descris și reprezentat pe hartă. 

Profesorul cere aprobarea/ părerea clasei referitor la corectitudinea răspunsului, după fiecare 

răspuns primit. 

După ce fiecare elev numește câte un râu, răspunde la câte o întrebare, activitatea se încheie. 

https://wordwall.net/ro/resource/8116482/apele-curg%c4%83toare-din-rom%c3%a2nia
https://wordwall.net/ro/resource/8116482
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Profesorul face aprecieri referitoare la activitate, la atitudinea și răspunsurile elevilor evaluând 

prin note. 

Elevii, la sugestia profesorului, fac aprecieri referitoare la activitate, la trăirile și emoțiile 

avute pe parcursul acesteia. 

Profesorul enunță un mesaj de încheiere a activității și trece la următoarea activitate. 

În scenariul online sincron, profesorul partajează ecranul său elevilor, le arată folosind o hartă 

în format digital cursul Dunării în țara noastră și îi întreabă: 

„Care este apa curgătoare în care se varsă aproape toate râurile din țara noastră?” 

Elevii răspund la întrebarea profesorului. 

Profesorul deschide joculețul digital realizat pe Wordwall, „Apele curgătoare din România” - 

https://wordwall.net/ro/resource/8116482/apele-curg%c4%83toare-din-rom%c3%a2nia , 

expunând ecranul său elevilor și spune: „Haideți să ne reamintim care sunt principalele râuri 

din țara noastră, care se varsă în Dunăre. 

Pentru asta v-am pregătit o roată a întrebărilor. Pe fiecare „ felie”/”părticică” a roții se află 

o descriere/ o întrebare și o hartă. Va trebui să numiți râul care se potrivește descrierii și 

care este colorat cu albastru pe hartă, de fiecare dată când învârtim roata. 

Eu voi învârti roata folosind opțiunea „Învârte”(Imaginea 5), voi veți ridica mâna folosind 

opțiunea specifică din Google Meet și veți numi râul, pe baza descrierii și a hărții. 

Să începem. Succes!” 

Elevii ascultă cu atenție indicațiile profesorului, ridică mâna (virtual pe Google Meet) și 

răspund la întrebările de pe roată. 

Profesorul cere aprobarea/ părerea clasei, referitor la corectitudinea răspunsului, după fiecare 

răspuns primit. 

După fiecare răspuns primit, este eliminată întrebarea respectivă de pe roată. 

Când se epuizează toate întrebările, activitatea se încheie. 

Profesorul face aprecieri referitoare la activitate, la atitudinea și răspunsurile elevilor evaluând 

prin note. 

Elevii, la sugestia profesorului, fac aprecieri referitoare la activitate, la trăirile și emoțiile 

avute pe parcursul acesteia. 

Profesorul enunță un mesaj de încheiere a activității și trece la următoarea activitate.  

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/8116482/apele-curg%c4%83toare-din-rom%c3%a2nia
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Prof. Costel Chițu 

Despre metoda ,,Flipped Classroom” am aflat pentru prima dată la cursul „Effective 

classroom Management Strategies and Ideas for teachers”, care a avut loc în noiembrie 2021 

la Bologna. Dorința de a a afla lucruri noi, interesante și eficiente pentru procesul de 

învățământ m-a determinat să studiez materiale referitoare la această metodă. Astfel, am 

identificat câteva elemente importante despre „Flipped Classroom” (Clasă Inversată): 

 ce este o clasă inversată; 

 de ce trebuie inversată o clasă; 

 cum se poate implementa o clasă inversată; 

 concluziile ce se pot trage referitor la clasa inversată. 

„Flipped Classroom” (Clasă Inversată) este o metodă modernă de predare-învățare-

evaluare centrată pe elev, total diferită de metodele tradiționale, ce se referă la modul de 

abordare al procesului educațional. Astfel, pe scurt, se produce o inversare a activităților de 

învățare, adică elevii iau contact cu materialele ce trebuie cunoscute într-un cadru confortabil, 

în afara sălii de curs din școală, ulterior consolidarea materiei și explicarea a ceea ce nu au 

deprins sau înțeles, urmând să se realizeze în clasa de la școală. 

Ca profesor îmi doresc să mă asigur că elevii mei înțeleg mai bine anumite fenomene 

sau procese, că dobândesc niște abilități și deprinderi corecte. Consider că această metodă mă 

ajută în demersul didactic pe care îl desfășor deoarece înlesnește scurtarea timpului necesar 

predării. Putem spune că predarea noțiunilor importante ale unei lecții se face acasă și nu în 

sala de curs din școală. Ceea ce au de realizat elevii acasă presupune implicarea lor motivată 

cu eforturi proprii în procesul cunoașterii pentru descoperirea noului iar ceea ce constituia 

tema de acasă în metodele tradiționale pentru exersare și consolidare se efectuează împreună 

în sala de clasă. 

Una dintre cele mai complete definiții ale metodei „Flipped classroom” este aceea 

care o prezintă ca fiind o „abordare pedagogică în care instruirea directă se mută de la 

spațiul de învățare în grup la spațiul de învățare individual, iar spațiul de grup rezultat este 

transformat într-un mediu de învățare dinamic, interactiv, în care educatorul ghidează elevii 

pe măsură ce aplică concepte și se angajează creativ în subiectul propus” (The Flipped 

Learning Network, 2014). 

Această metodă trebuie însușită și folosită deoarece noile generații de elevi au nevoie 

de o conectare cât mai eficientă la vremurile și tehnologiile actuale, este de un real ajutor 

pentru elevii care au un program mai încărcat, facilitează dezvoltarea abilităților la elevi și le 

oferă profesorilor posibilitatea de a cunoaște mai bine elevii. În ultimii ani, având în vedere 

contextul pandemic, mulți profesori au avut posibilitatea de a experimenta această metodă, 

prin inversarea demersului didactic în care se acumulează cunoștințele sau se formează 

anumite competențe. În loc să învețe un conținut nou în clasă, elevii învață la domiciliu prin 

citirea, cercetarea sau vizionarea conținutului științific și informației distribuite de profesori. 
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Timpul din clasă este dedicat discuțiilor, activităților practice și proiectelor realizate 

împreună. Elevii au mai mult timp pentru analiză, pentru aplicarea cunoștințelor lor și pentru 

interacțiunea cu alți elevi, precum și cu profesorul prin intermediul diferitor activități 

didactice. Un aspect important și un avantaj al utilizării acestei metode este încurajarea 

studiului individual, care, după cum se cunoaște, este unic pentru fiecare elev în parte, 

deoarece fiecare copil are ritmul său de învățare. Metoda „Flipped Classroom” se centrează pe 

elev, îl pune în centrul procesului de învăţare, îl determină să fie activ, să selecteze 

informaţiile necesare, să fie eficient. Unul dintre scopurile principale ale acestei metode este 

de a desfășura experiențe de învățare variate pentru cei care învață, care pot include învățarea 

prin colaborare, învățarea bazată  pe proiect, învățarea prin descoperire, învățarea colaborativă 

de tip peer-learning și rezolvarea de probleme. Pentru reuşita proiectării unei lecţii în care 

vom utiliza această metodă este necesară respectarea unor etape, cum ar fi:  

 transmiterea materialelor înainte de lecţie; 

 desfăşurarea activităţilor în sala de clasă;  

 alte activităţi după lecţie.  

Profesorul vine în întâmpinarea nevoilor elevilor şi apelează la noua tehnologie 

(smartphone, tabletă, laptop), pentru a propune o abordare creativă a materiei de studiat. În 

acest context, profesorul nu mai este transmiţătorul de informaţii ci un bun moderator şi ghid 

al elevilor, un manager al clasei, un adevărat mentor. 

Totodată, acest model se bazează pe teoria învăţării cognitive şi a constructivismului. 

Elevii trebuie să aibă un cont Google pentru o comunicare facilă cu profesorul (spre exemplu,  

pentru Google Classroom), să cunoască şi să folosească motorul de căutare Google Chrome. 

Elevii vizionează materialele acasă (Power Point, You Tube, texte etc.), iar la şcoală discută, 

colaborează în echipe sau perechi, rezolvă aplicaţiile practice sau alocă timp pentru realizarea 

unui proiect. În situaţiile în care elevii rămân în urmă, pot relua conţinuturile oricând online. 

Spre deosebire de lecţia tradiţională, timpul alocat elevilor acasă pentru studiu este mai scurt. 

Pot fi accesate instrumente TIC variate, atât pe telefon (descărcarea aplicaţiilor din Magazin 

Play), cât şi pe laptop, pentru integrarea lor în diferite momente ale lecţiei. 

Există studii recente în domeniul educației care au dovedit că mutarea unei părți a  

demersului  didactic în mediul virtual, utilizarea e-learning împreună cu tehnologia  

informației și comunicațiilor, oferă posibilitatea îmbunătățirii semnificative a procesului  

educațional. În contextul pandemiei de COVID-19, e-learning a devenit o alternativă viabilă 

la metodele de educație tradiționale, astfel că a fost adoptat de către toate unitățile de 

învățământ din țara noastră.  

Metoda poate fi aplicată la mai multe clase şi la mai multe discipline. Eu mă voi opri 

la disciplina Geografie la nivelul clasei a V – a, unde voi exemplifica pentru lecția:  

Structura internă a Terrei - Din ce este alcătuită scoarța terestră? 

Pentru a implementa cât mai eficient metoda aceasta, vom parcurge următoarele 

etape: 
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Înaintea lecției de geografie – ACASĂ 

Profesorul le postează elevilor pe platforma educațională Google Classroom sarcina 

de a viziona câteva filme scurte din manualul de geografie dar și de pe canalul Youtube. 

Totodată, li se solicită să schimbe idei online despre materialele ce se află postate la 

următoarele adrese: 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Geografie/ART/#book/u3-p42-43 

https://www.scientia.ro/univers/40-terra/778-cate-tipuri-de-roci-exista-pe-terra.html 

În timpul lecției de geografie –  ȘCOALĂ 

15 minute: profesorul și elevii revăd tema; se fixează obiectivele și schița lecției. 

 Profesorul prezintă mostre de roci și minerale în faţa clasei. Elevii indică tipurile de 

minerale și de roci în funcţie de modul de formare identificat în filmele demonstrative. 

30 minute, în cadrul unui atelier de lucru: elevii consolidează și aprofundează noile 

cunoștințe, colaborează, dau feedback colegilor, profesorul este printre ei și monitorizează 

activitățile ce se desfășoară; 

https://nearpod.com/t/science/3rd/types-of-rocks-L101298064 

https://app.nearpod.com/command?puid=e39633c53b04530b67066108f3426001-

1&sid=123e50dc5dcc9cd813a7028edfc8bda9&origin=Store%20Preview%20Page 

Către sfârșitul timpului de lucru, în cadrul atelierului vor avea de rezolvat în cinci  

minute o fișă de lucru ce va conține itemi referitor la ceea ce au descoperit și dobândit în 

cadrul lecției: 

 Cum se numesc corpurile naturale ce alcătuiesc scoarța terestră? 

 Ce sunt mineralele? 

 Ce sunt rocile? 

 Care sunt principalele categorii de roci? 

 Dați exemple de roci magmatice sau eruptive. 

 Dați exemple de roci sedimentare. 

 Dați exemple de roci metamorfice. 

La finalul lecției – ÎN CLASA DE LA ȘCOALĂ (5 minute) 

Li se va comunica elevilor că vor avea de realizat acasă două sarcini: una în comun 

cu alți colegi, sub forma unui proiect, iar alta singuri, cu ajutorul părinților: 

- formați trei echipe având următoarele nume: ROCILE MAGMATICE, ROCILE 

SEDIMENTARE și ROCILE METAMORFICE. Fiecare echipă va avea ca sarcină să 

realizeze un proiect care va conține informații despre cum s-au format, unde sunt întâlnite și 

modul de utilizare a rocilor corespunzătoare echipei; 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Geografie/ART/#book/u3-p42-43
https://www.scientia.ro/univers/40-terra/778-cate-tipuri-de-roci-exista-pe-terra.html
https://nearpod.com/t/science/3rd/types-of-rocks-L101298064
https://app.nearpod.com/command?puid=e39633c53b04530b67066108f3426001-1&sid=123e50dc5dcc9cd813a7028edfc8bda9&origin=Store%20Preview%20Page
https://app.nearpod.com/command?puid=e39633c53b04530b67066108f3426001-1&sid=123e50dc5dcc9cd813a7028edfc8bda9&origin=Store%20Preview%20Page
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- discută cu părinții tăi despre materialele din care este construită locuința voastră și anumite 

obiecte decorative din interior sau din curte; identifică cel puțin trei roci prezente în orizontul 

local. 

  

 

 

Figura 1: Lecția Structura internă a Terrei - Din ce este alcătuită scoarța terestră?  

(clasa a V-a)  

Ca orice strategie, metodă sau tehnică folosită în educație, Flipped Classroom 

prezintă avantaje și dezavantaje. Astfel, dacă în modul tradițional al instruirii școlare predarea 

este activitate în sala de clasă, învățarea este activitatea gândită pentru acasă iar evaluarea este 

activitate în sala de clasă, în cazul clasei răsturnate vom lua în calcul următoarele:  

 predarea este activitate realizată în afara clasei;  

 tema de acasă a elevilor constă în angajarea lor cu eforturi proprii și creative în 

procesul cunoașterii;  

 temele date clasic pentru aplicarea și consolidarea conținuturilor se efectuează în 

activitatea comună din sala de clasă;  

 evaluarea este integrată în proces și în același timp formativă; în timp ce urmăresc 

lecția  acasă, elevii au acces la chestionare online și la alte activități care le verifică 

progresul în  procesul de învățare și le oferă un răspuns corect cu privire la rezultatele 

învățării;  

 în activitățile din sala de clasă elevii valorifică materialele de învățare urmărite acasă 

și  rezolvă provocările lansate de profesor pentru conținuturile accesate deja; folosesc 

timpul în clasă pentru a interacționa și a face aplicații practice.  
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Profesorul de geografie vine și susține demersul didactic prin oferirea unor resurse 

pentru acasă, cum ar fi:  

 resurse educaționale de tip deschis;  

 fișiere video create de profesor sau de elevi pe o temă dată;  

 platforme educaționale verificate de profesor, pe care elevii le pot utiliza pentru 

creșterea performanțelor școlare.  

Avantajele metodei „Flipped Classroom”: 

 predarea se concentrează în jurul elevului; 

 crește interacțiunea între elevi și profesorul de geografie; 

 elevii pot să repete părţi ale prezentării pe care nu le-au înţeles cu uşurinţă de prima 

dată; 

 toți elevii sunt implicați în procesul de învățare deoarece aceștia își asumă o mare 

parte din responsabilitatea pentru propria lor învățare; 

 elevii pot pregăti întrebări pentru profesori, la care le vor răspunde în următoarea 

lecţie; 

 dispozitivul electronic poate fi folosit pentru accesarea lecției, oricând și oriunde;  

 profesorul de geografie este stimulat să inoveze și să creeze; poate evada din rutina 

lecției tradiționale și nu se mai lovește de slaba implicare a elevilor.  

Totuși, există şi dezavantaje de care ar trebui să ţină cont, cum ar fi: 

 imposibilitatea participării la aceste lecții a unor elevi deoarece nu toți elevii au 

dispozitive performante sau acces la internet;   

 spaţiul de învăţare poate fi uneori neadecvat; 

 timpul mai mare alocat alegerii materialelor pentru elevi şi realizării unei arhitecturi 

eficiente a lecţiei, adaptată la nevoile elevilor;  

 slaba motivare a elevilor în rezolvarea temelor;  

 neimplicarea tuturor elevilor în parcurgerea materialelor și conţinuturilor acasă; 

 comoditatea şi refuzul de a crea activități sau materiale atractive; 
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 atitudinea unor părinți care nu sunt de acord cu folosirea îndelungată a dispozitivelor  

și a internetului;  

 încărcarea timpului cadrelor didactice pentru pregătirea acestei metode. 

În concluzie, reuşita aplicării acestei metode este determinată de flexibilitatea şi 

abilitatea profesorului de a personaliza activităţile astfel încât elevii să lucreze în ritmul 

propriu, deoarece profesorul are libertatea de a selecta riguros cele mai adecvate instrumente 

în diferite etape ale lecţiei. Astfel, metoda „Flipped Classroom” reliefează un aspect important 

și adecvat în schimbarea mentalităților privind desfășurarea atât a procesului didactic, cât și a 

procesului de învățare. Tehnologia de astăzi îl determină pe profesorul de geografie să fie 

inovativ și îi permite să o valorifice pentru a promova o învățare eficientă și prietenoasă, 

pregătind elevii nu doar pentru examene, ci și pentru provocările vieții. 
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Prof. Mariana Mirela Damian 

Clasa: a VII-a A    

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Călărași 

Disciplina: Consiliere și orientare școlară 

Tema: Munca în grup – acționând împotriva violenței școlare 

Scopul: Informarea elevilor cu privire la violență: definire, forme de manifestare, cauze, 

efecte, statistici privind gradul de escaladare a fenomenului în școala românească, forme de 

prevenție, modalități de intervenție. 

Competențe generale: 

1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos 

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare 

Competențe specifice: 

1.2 Autoevaluarea stilului de viață sănătos în raport cu mediul de viață 

2.1 Manifestarea empatiei în raport cu diferențele individuale și de grup 

Obiective operaționale: 

O1. Să definească noţiunile de „violenţă”, „agresivitate” și „risc”; 

O2. Să conștientizeze urmările pe care le are adoptarea unui comportament violent asupra 

dezvoltării propriei personalități; 

O3. Să identifice modalități de prevenire și combatere a situațiilor conflictuale ce pot genera 

acte de violență; 

Strategia didactică 

 Metode și procedee: expunerea sistematică, conversația euristică, exercițiul, 

dezbaterea 

 Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, individuală 

 Metode și tehnici de evaluare: interevaluarea, observarea sistematică, chestionarea 

orală, aprecierea verbală. 

Resurse:  

 Umane: 19 elevi ai clasei a VII-a ; 

 Materiale/mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, fișe de lucru 

 De timp: 50 de minute. 

Locul desfășurării activității: sala de clasă. 
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Scenariu didactic 

Moment organizatoric 

 Stabilirea prezenţei elevilor în clasă; 

 Repartizarea elevilor în patru grupe de câte patru elevi; 

 Pregătirea materialelor necesare; 

 Distribuirea materialelor utile elevilor. 

Captarea atenției 

Profesorul propune elevilor un exercițiu de spargere a gheții – Îmi place de tine pentru că 

ești........... , discutat în grup. Elevii participă la exercițiu, fac aprecieri unii despre alții, 

evidențiind trăsături de caracter și cât de bine se cunosc. 

Anunțarea temei și a obiectivelor 

Profesorul anunță tema lecției „Munca în grup – Acționând împotriva violenței școlare” și 

prezintă obiectivele operaționale. 

Prezentarea conținutului și dirijarea învățării 

 Profesorul împarte dicționare elevilor și solicită fiecărei grupe de elevi să definească 

una din noțiunile: „violență”, „agresivitate”, „risc”, „bullying”; 

 Elevii caută noțiunile în dicționar și completează cerința în fișa de lucru a grupei; 

 Reprezentantul fiecărei grupe formulează răspunsul în fața colectivului; 

 Profesorul discută cu elevii și îi ajută să înțeleagă noțiunile prezentate; 

 În urma discuțiilor purtate cu elevii se identifică modalitățile prin care se poate 

gestiona un conflict, în funcție de importanța acestuia: 

Ignoră situația - Ignorarea poate fi extrem de utilă în cazul în care conflictul este unul minor, 

fără o mare importanță, sau dacă partenerii implicați în conflict se află pe poziții total diferite 

(elev mai mic - elev de vârstă mai mare, elevi cu dezvoltare fizică diferită, elev-profesor, 

elev-părinte). Este indicat să se apeleze la această formă și dacă unul din partenerii la conflict 

se simte amenințat fizic și realizează că este depășit de situația respectivă. 

Discută problema - Discuția este cea care poate rezolva conflictul încă din faza incipientă, 

înainte chiar de apariția propriu-zisă a acestuia; o discuție calmă poate revela ambele 

„adevăruri” ajutând astfel la aplanarea stării conflictuale. 

Solicită ajutor - Solicitarea ajutorului de la o altă persoană (sau alte persoane) este necesar 

atunci când conflictul nu poate fi rezolvat prin metodele mai sus amintite de către cei 

implicați în conflict. Este o metodă utilă care poate rezolva în condiții mult mai bune situația 

apărută. De exemplu, conflictele dintre copii pot fi rezolvate sigur și rapid de persoanele 

adulte (cu condiția să fie obiective, să nu se implice emoțional în conflictul respectiv - cazul 

unui părinte care ar ține partea propriului copil fără să țina cont de situația respectivă). 

Elevii primesc o fișă de lucru iar profesorul le cere să citească textul și să răspundă la 

întrebări. (Anexa)   
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Evaluarea activității 

Profesorul solicită elevilor să-şi exprime opiniile despre activitate, folosind metoda A, B, C: 

Am învăţat..…....…. 

Bine a fost că........... 

Cred că......................  

Anexa 

Citiți cu atenție textul de mai jos: 

Maria este elevă în clasa a VII-a. Orele de curs tocmai s-au încheiat dar, pentru că nu 

a terminat de copiat rezolvarea problemei de fizică, nu a plecat acasă împreună cu colegele ei, 

așa cum se întâmpla de obicei. Când să iasă pe poarta școlii a fost acostată de un elev 

necunoscut care i-a cerut să plătească o taxă de trecere. Speriată, Maria i-a explicat că nu are 

bani la ea. Baiatul s-a repezit la ea, a luat-o de gulerul hainei și, când se pregătea să o lovească 

peste față, s-a auzit un glas: 

Las-o, măi! Pe ea o lăsăm să treacă, e colegă cu mine. 

Scăpată din strânsoare, fetița a luat-o la fugă spre casă, plângând. Nu-i venea să 

creadă că a scăpat. Și tocmai Mihai, „repetentul” clasei, să o ajute... Nu s-ar fi așteptat... Dar 

acum ce-i de făcut? Să-i spună mamei? Să-i spună doamnei diriginte? Asta nu ar însemna că-l 

pârăște pe colegul ei? 

Răspundeți la următoarele întrebări alegând răspunsul pe care -l considerați corect: 

1. Voi cum ați proceda dacă ați fi în locul Mariei? 

 M-aș certa cu respectivul băiat; 

 L-aș îmbrânci cu putere și aș încerca să fug înapoi în școală, să cer ajutor; 

 I-aș oferi inelul sau cerceii în locul banilor ceruți; 

 L-aș implora să mă lase să trec; 

 Altă propunere: ................................................................................................ 

2.  Este Mihai un bun coleg? 

 Da, pentru că și-a ajutat colega aflată în necaz; 

 Nu, pentru că pune în pericol viața elevilor din școala în care învață, aducând elevi 

străini în școala în care învață; 

 Altă părere: ......................................................................................................... 

3.  Prietenele Mariei au procedat corect plecând și lăsând-o singură? 

 Nu, pentru că nu s-au gândit că va trebui să meargă singură acasă; 

 Da, pentru că scrie prea încet; 

 Altă părere: .......................................................................................................... 

4. Cum ar trebui să procedeze Maria? 
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 Să-i spună mamei ce s-a întâmplat; 

 Să-i mulțumească lui Mihai și să încerce să-i devină prietenă; 

 Să-i mulțumească lui Mihai și să-l plătească din banii ei de buzunar ca s-o păzească de 

„băieții răi”; 

 Să ascundă întâmplarea pentru că nu o să se mai întâmple să întârzie; 

 Să-i povestească dirigintei care, împreună cu directorul școlii, ar ști ce măsuri trebuie 

luate; 

 Să le povestească colegelor ei întâmplarea ca s-o aștepte să meargă împreună; 

 Să uite ce s-a întâmplat; 

 Altă părere: ........................................................................................................... 

5.  S-ar supăra mama Mariei dacă nu ar afla întâmplarea? 

 Nu, pentru că a fost un incident minor, fără mare importanță; 

 Da, pentru că fiica sa s-a aflat într-o situație ce risca să-i pună viața în pericol; 

 Da, pentru că este normal ca părinții să știe tot ceea ce se întamplă cu copilul lor la 

școală sau, în general, în societate; 

 Nu, pentru că Maria a fost învățată de părinți să-și rezolve singură problemele, să se 

descurce în orice situație; 

 Altă părere: ............................................................................................................. 

6.  Este obligatoriu ca această întâmplare să fie adusă la cunoștința dirigintei și 

conducerii școlii? 

 Da, pentru că aceștia sunt în măsură să ia măsurile ce se impun pentru siguranța 

elevilor în cadrul școlii; 

 Da, pentru că altfel situația se poate repeta și cu alți elevi; 

 Da, este o situație ce poate genera conflicte majore sau  poate pune în pericol viața 

elevilor; 

 Nu este treaba acestora și, oricum, nu este frumos să pârăști; 

 Altă părere: ............................................................................................................. 

Situația descrisă în textul de mai sus se referă la un tip de conflict ce poate apărea 

între elevi, în cadrul clasei sau în afara acesteia. Există situații în care elevul poate să fie 

implicat într-un conflict cu alte persoane din cadrul școlii sau din afara ei: cu un profesor, cu 

un părinte al altui elev, cu propriul părinte, cu o persoană străină, necunoscută elevului. 

Identificați și exemplificați astfel de situații și găsiți, împreună cu colegii și dirigintele, 

modalități de soluționare a acestora! 
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Prof. Adriana Gabriela Constantin 

Unul dintre scopurile importante ale cursului  Effective classroom Management 

Strategies and Ideas for teachers de la Bologna, Italia, a fost acela de cunoaștere și de 

însușire a unor metode inovatoare de predare-învățare, care să conducă la activizarea elevilor 

și eficientizarea procesului instructiv-educativ. Tema metodologiei didactice și a partajării de 

bune practici în domeniul metodelor moderne de predare-învățare a revenit și în schimbul de 

experiență (Job Shadowing) pe care l-am avut la Rivery, în Franța, la Colegiul Jules Vernes. 

Din multitudinea de metode și procedee care au făcut obiectul prezentării, analizei și 

dezbaterilor din cadrul activităților, mă voi referi numai la câteva. 

1. Harta conceptuală. Harta conceptuală a revenit în discuție de mai multe ori. Ea 

era folosită de profesorii francezi din Rivery. În calitate de metodă de predare, ei o numeau  

La charte mentale, ceea ce, stricto sensu, este incorect. Se folosea modelul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

În centru se nota noțiunea fundamentală, iar în dreptunghiurile din lateral se notau 

noțiunile aflate în legătură logică cu cea mai importantă. Se dădeau explicații legate de fiecare 

noțiune. 

În fapt, harta conceptuală reprezintă un instrument care îi permite cadrului didactic să 

pună în lumină nu atât cunoştinţele pe care le deţin elevii, cât, mai cu seamă, relaţiile pe care 

aceştia le stabilesc între diverse concepte. În alcătuirea unei hărți conceptuale, este important 

să se cunoască bine textul pentru a identifica noțiunile și tipul de relații care se stabilesc între 

ele (de exemplu, relația de cauzalitate sau raporturile de ordonare între noțiuni).  

2. Metoda Cubului. Este o metodă menită să pună în evidență capacitățile 

intelectuale ale elevului. Profesorul enunță tema pe care o supune discuției și trece la 

parcurgerea unei unități de conținut. Clasa este împărțită în șase grupe de elevi. Pe fețele unui 

cub cu latura de 50 cm se înscriu principalele operațiuni mentale sub forma unui verb la 

imperativ, respectiv descrie, compară, asociază, analizează, aplică sau argumentează, în 

funcție de specificul temei aflată în discuție. Fiecare grupă de elevi analizează tema din 

punctul de vedere al procedeului mental care i-a revenit prin rostogolirea cubului. Liderul  
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fiecărei echipe prezintă rezultatele la care a ajuns echipa, iar ceilalți elevi iau notițe. 

Profesorul intervine și realizează integrarea rezultatelor prezentate. 

Este foarte valoroasă pentru că este în strânsă legătură cu taxonomia lui Bloom și 

țintește în mod nemijlocit facultățile mentale – analiza, sinteza, comparația, abstractizarea sau 

generalizarea problemei. Se observă că învățământul gimnazial este dominat de evaluarea 

formativă, nu de cea sumativă, ceea ce înseamnă că scopul principal nu este, neapărat, acela 

de a acumula multe cunoștințe, ci de a forma și de a dezvolta capacități intelectuale.  

3. Metoda  R.A.I. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă –

Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau al unei secvenţe de lecţie, 

profesorul, împreună cu elevii săi, investighează rezultatele obţinute în urma predării-

învăţării, printr-un joc de aruncare a unui obiect mic şi uşor (minge) de la un elev la altul. 

Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. Cel 

care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi o aruncă mai departe altui coleg, punând o 

nouă întrebare. Evident, interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. 

Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a 

pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o 

întrebare. În cazul în care cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la 

propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea 

celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un răspuns conduce treptat la 

rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, 

pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se verifică lecţia anterioară, înaintea începerii 

noului demers didactic, în scopul descoperirii de către profesorul ce asistă la joc a 

eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor.  

Ca avantaje, putem enumera: caracterul formativ şi creativ, stimularea motivaţiei, 

cultivarea interesului pentru activitatea intelectuală etc. Ca dezavantaje, menționăm timpul 
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necesar din partea profesorului pentru pregătirea materialului preliminar. Apoi, elevii sunt 

tentaţi să-i scoată din „joc” pe unii colegi sau să se răzbune pe alţii, adresându-le întrebări 

prea dificile pentru ei. 

Expunerea cu oponent este una dintre cele mai interesante și atractive metode. Nu 

este greu de pus în practică și nu presupune resurse deosebite. Este o formă dramatizată a 

expunerii și presupune prezența unui al doilea cadru didactic care să participe la oră. 

Profesorul predă în mod obișnuit folosind prelegerea și, în cadrul acesteia, explicația sau 

metoda euristică. În anumite momente ale prelegerii, cel de-al doilea cadru didactic intervine 

cu precizări, completări, întrebări, formulări de probleme care sunt clarificate de primul 

profesor sau împreună de cei doi. 

Astfel, se înviorează expunerea și capătă aspectul unei dezbateri mult mai atractivă 

pentru elevi, mai persuasivă.  Eficiența învățării este mai mare. Dificultatea constă în lipsa 

disponibilității reale a cadrelor didactice de a face un efort suplimentar de pregătire și de 

predare. 
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Prof. Elena Camelia Iordache 

Participând la mobilitatea Job shadowing la Colegiul „Jules Verne” din Rivery de 

lângă Amiens, Franța, în cadrul Programului  Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – Mobilități în 

domeniul educației școlare, am observat numeroase aspecte privind învățământul din Franța.  

Rigurozitatea și complexitatea caracterizează cât se poate de bine sistemul francez de 

învățământ. În Franța, colegiul este echivalent cu nivelul gimnazial din România. De-a lungul 

celor 4 ani de studiu în colegiu, copiii își pun bazele cunoștințelor generale, studiind: 

franceza, matematica, istoria, geografia, arte/muzică, educație fizică, educație civică, științe, 

educație tehnologică și 2 limbi străine.  

Sistemul de notare din Franța este singurul care nu a fost modificat de mai bine de 

170 de ani și nu s-a simțit nevoia vreunei schimbări până acum. Nota maximă este 20/20, iar 

10/20 este nota de trecere. La finalul colegiului se susține examenul pentru obținerea 

Diplomei Naționale de Brevet (echivalentul Evalurii Naționale). Examenul constă în probe 

orale și scrise. Una din probele orale s-a desfășurat în perioada prezenței noastre în colegiu și 

am asistat și noi, în calitate de observatori, la susținerea de către elevi a probei, care a constat 

în prezentarea unui proiect interdisciplinar. 

Iată câteva repere teoretice cu privire la metoda proiectului ca metodă alternativă de 

învățare/evaluare, care poate fi folosită cu succes în lecții, indiferent de obiectul de studiu. 

Mai mult decât atât, prin utilizarea acestei metode la clasă, se va asigura principiul 

interdisciplinarității, deoarece, pentru realizarea unui proiect, elevii utilizează cunoștințele 

dobândite în cadrul mai multor discipline. În contextul demersului bazat pe competenţe, 

proiectul constituie, datorită complexităţii sale, un instrument de evaluare reprezentativ. Este 

o metodă complexă de evaluare recomandată mai ales în cadrul evaluării sumative. Se poate 

realiza individual sau în grup. Implică abordarea completă a unei teme la nivelul 

particularităților de vârstă. De obicei cuprinde o parte teoretică și o parte practică,  

experimentală. În cazul în care, datorită specificului disciplinei, partea experimentală este 

redusă sau nu se poate realiza, îmbracă forma referatului. Proiectul permite identificarea și 

evaluarea unor cunoștințe și capacități superioare ale elevilor, fiind în același timp o 

modalitate de evaluare cu puternice valențe în direcția stimulării motivației învățării.   

Ca şi în cazul altor metode alternative de evaluare, şi în cazul proiectului trebuie să 

se aibă în vedere o serie de determinanţi, precum: vârsta elevilor, motivaţia acestora pentru un 

anumit domeniu de cunoaştere, varietatea experienţelor de învăţare pe care elevii le-au 

acumulat în timp, rezistenţa acestora la efort. Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări 

provocatoare care nu pot primi răspunsuri prin învăţarea bazată pe memorare. Prin proiecte, 

elevii îşi asumă roluri active. Proiectele servesc unor obiective educaţionale specifice, 

semnificative; ele nu sunt diversiuni sau adaosuri la curriculumul „real”. 
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Prin intermediul proiectului se pot evalua capacități precum: 

 capacitatea de a selecta din surse variate lucrările care conțin informații utile realizării 

proiectului și de a le valorifica în mod creator; 

 priceperea de a identifica metodele de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor; 

 abilitatea de a utiliza corespunzător materialele, echipamentele, instrumentele din 

dotare; 

 capacitatea de a gândi soluții alternative și de a o alege pe cea mai potrivită; 

 abilitatea de a finaliza produsul; 

 priceperea de a opera generalizări; 

 competența de a prezenta proiectul realizat, punând în valoare aspectele relevante. 

Tema proiectului este propusă inițial de profesor, dar după ce elevii se deprind cu 

acest gen de activitate pot să își aleagă singuri temele. Proiectul trebuie să fie axat pe o temă 

care să favorizeze transferul de cunoștințe, priceperi, deprinderi, abilități, abordarea 

interdisciplinară, consolidarea capacitații operaționale a cunoștințelor și abilităților sociale.  

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea mai multor etape: 

 identificarea temei; 

 colectarea, organizarea, prelucrarea și evaluarea informațiilor legate de temă; 

 elaborarea de ipoteze privitoare la soluția problemei; 

 efectuarea proiectului; 

 prezentarea proiectului. 

Evaluarea proiectului se face pe baza unor criterii ce vizează calitatea proiectului ca 

produs și a unor criterii ce vizează calitatea procesului prin care s-a ajuns la produsul 

respectiv, activitatea depusă de elev. 

 Validitatea proiectului vizează modul în care acesta acoperă unitar și coerent, logic și 

argumentat, tema propusă. 

 Completitudinea proiectului se reflectă în felul în care au fost evidențiate 

cunoștințele și perspectivele interdisciplinare ale temei, competențele și abilitățile de 

ordin teoretic și practic și maniera în care acestea servesc conținutului științific. 

 Elaborarea și structura proiectului privește acuratețea, rigoarea și coerența 

demersului științific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea concluziilor. 

 Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, bogăția și varietatea surselor 

de informare, relevanța și actualitatea acestora, semnificația datelor colectate. 

 Creativitatea vizează gradul de noutate pe care îl aduce proiectul în abordarea temei 

sau în soluționarea problemei. 

  Criteriile ce vizează activitatea elevului se referă la felul în care elevul s-a raportat la 

tema proiectului, în ce măsură a înțeles sarcina, calitatea documentării în problema 

respectivă, modul de prelucrare și valorificare a informației obținută din diverse surse  

bibliografice, de abordare a temei: empiric, factual sau analitic, explicativ, 
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argumentativ. De asemenea, se vor avea în vedere rezultatele, concluziile la care a 

ajuns autorul, relevanța proiectului, utilitatea conexiunii interdisciplinare, precum și 

modul de prezentare a acestuia, claritate, coerență, capacitate de sinteză etc. 

Benoît Dumas și Mélanie Leblond indică trei roluri asumate de profesor în 

realizarea proiectului: de motivator – favorizează angajarea, perseverarea şi implicarea 

elevilor în soluţionarea unei probleme complexe, concrete, semnificativă pentru ei, adaptată la 

capacităţile lor; de mediator – soluţionează conflictele cognitive şi sociocognitive prin 

întrebări care stimulează interesul elevilor pentru rezolvarea problemei propuse; de ghid – pe 

toată perioada desfăşurării proiectului, profesorul facilitează stabilirea unui cadru propice 

învăţării, asigură legătura dintre proiect şi programul de studii. Catherine Reverdy, citându-l 

din nou pe Jean Proulx, descrie un al patrulea rol pentru profesor: de evaluator – oferă 

feedback la aportul fiecărui elev în realizarea proiectului. Această ultimă funcţie a 

profesorului nu se manifestă doar la ultima etapă a proiectului, ci este îndeplinită chiar de la 

lansarea ideii proiectului. Asemeni altor instrumente de evaluare promovate în demersul 

centrat pe competenţe, evaluarea proiectului prezintă dificultăţi, fiind în afara cadrului 

evaluării clasice. Evaluarea poate fi efectuată sub forma evaluării sumative, iar prezentarea 

proiectului poate fi apreciată atât de profesor, cât şi de grupul de elevi. Întrucât proiectul este, 

deseori, un produs colectiv şi implicarea elevilor în realizarea acestuia este diferită, profesorul 

va individualiza notele, în funcție de contribuția fiecărui elev. În acest context, profesorul 

poate profita de grilele de evaluare, pe care le va explica şi le va pune la dispoziţia 

formabililor pe perioada elaborării proiectului. 

Avantajele metodei: 

 Este o metodă alternativă de evaluare ce pune elevii în situaţia de a acţiona şi rezolva 

sarcini în grup sau individual, autotestându-și capacităţile cognitive şi practice; 

 Oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul foloseşte în mod adecvat cunoştinţele, 

instrumentele şi materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse; 

 Se dezvoltă abilităţi de cooperare şi comunicare între elevi; 

 Creşte responsabilizarea elevului faţă de propria învăţare şi faţă de grup; 

 Elevii învaţă unii de la alţii; 

 Învăţarea prin metoda proiectului şi-a câştigat un loc mai sigur în practicile şcolare 

deoarece s-a constatat că elevii devin mai implicaţi în procesul de învăţare atunci când 

au posibilitatea de a analiza, de a cerceta și descoperi singuri informații, situații care se 

aseamănă cu cele din viaţa reală. 

În final, putem spune că învățarea bazată pe proiect este o activitate complexă și utilă 

ce poate fi utilizată în calitate de instrument de evaluare, atât formativă, cât și sumativă. 

Proiectul constituie o activitate individuală și/sau de grup, care încurajează cooperarea și 

dezvoltă competențele de lucru, mai ales în echipă. Avantajul acestei metode alternative de 

învățare/evaluare constă în faptul că oferă elevilor posibilitatea de a lucra de sine stătător, de 

a-și folosi mai bine modul propriu de învățare, precum și posibilitatea de a prelua experiența 

colegilor, de a lua decizii, de comunica și negocia atât în clasă, cât și în afara ei. Într-un 
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cuvânt, proiectul îi ajută pe elevi să participe direct la propria lor formare. Metoda necesită 

pregătirea profesorului și a elevilor în vederea acestei activități inovative. 
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Prof. dr. Lucien Constantin 

Un aspect care a apărut în schimbul de experiență pe care l-am avut la Colegiul 

„Jules Verne” din Rivery, Franța, a fost acela al unor posibile greșeli în evaluarea didactică. 

De aceea, voi face o prezentare succintă și selectivă a principalelor greșeli care apar în notarea 

elevilor la clasă. Profesorii trebuie să le aibă în vedere și să încerce să crească obiectivitatea și 

adecvarea pedagogică și psihologică în notare. Trebuie să se țină seama de faptul că erorile 

despre care va fi vorba sunt legi psihologice ale grupurilor mici, așa că ele sunt aproape de 

neocolit pentru un necunoscător în știința pedagogică. Numai cunoașterea lor temeinică, 

dublată de o atitudine științifică, ne poate duce la rezultate care să nu falsifice și să nu 

deturneze procesul de învățământ. Dintre greșelile tipice, amintim doar pe următoarele: 

a. Efectul „halo” și stereotipiile . Este o greșeală de apreciere și de notare foarte des 

întâlnită. Ea apare atunci când profesorul îl notează pe elev, mai degrabă după impresia 

generală pe care o are despre el, decât în funcție de conținutul concret al răspunsului. Dacă 

impresia generală pe care o avem despre un elev este foarte bună, atunci notarea va fi 

influențată în sensul acordării unei note mai mari decât ar fi meritat efectiv elevul în cauză. 

Dacă elevul este apreciat în general ca fiind „slab”, notarea va fi sub nota pe care o merită el. 

Pe scurt, efectul „halo” se manifestă prin tendinţa evaluărilor de a rămâne constante, chiar 

dacă nivelul performanţelor evaluate înregistrează variaţii.  

A doua manifestare frecvent întâlnită a efectului „halo” este tendinţa de a acorda  

aceleași note sau note apropiate pentru toate caracteristicile evaluate, chiar dacă prestaţia 

elevului nu este egală în raport cu fiecare din criteriile de evaluare. Astfel, dacă un elev este 

considerat superior din punctul de vedere al anumitor caracteristici, de exemplu este ordonat, 

disciplinat, sistematic, riguros, apare tendinţa de a-l evalua în mod similar şi pentru alte 

criterii, de exemplu pentru originalitate, creativitate sau logica abordării. 

b. Stereotipiile sunt și ele forme de manifestare a efectului halo. Ele constau în 

instalarea unei opinii fixe despre un anumit elev, în funcție de care se pune aproape invariabil 

aceeași notă. O primă lucrare mediocră duce la presupunerea că şi a doua va fi la fel de 

mediocră; dacă aceasta se confirmă, tendinţa de a acorda o notă mediocră şi celei de-a treia 

lucrări creşte mai mult şi aşa mai departe. 

Ca ilustrare a abaterilor la care poate conduce stereotipia, Gilbert de Landsheere 

citează cazul unui profesor care a menţinut constantă nota acordată unui elev chiar şi atunci 

când, sub numele acelui elev, au fost plasate lucrări ale celui mai bun elev din clasă, apoi ale 

celui mai bun elev din şcoală şi apoi ale unui licenţiat în domeniul respectiv, dar „nota nu a 

variat nici măcar cu o jumătate de punct din douăzeci”. 

Efectul halo şi stereotipia se întâlnesc atât în aprecierea elevilor, cât și în aprecierea 

claselor de elevi, în funcţie de părerea generală despre fiecare clasă. Unele sunt considerate 

clase bune, iar altele clase slabe. În funcție de aceste aprecieri generale, sunt acordate note 

care nu reflectă realitatea mai mari la clasele „bune” și mai mici la clasele „slabe” 
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c. Efectul Pygmalion este un efect asemănător cu efectul „halo”. Acordarea notelor 

de către evaluator e este puternic influențată de părerea că elevii trebuie să fie distribuiți în 

clasă după curba lui Gauss. După mai multe probe de evaluare, elevul își însușește poziția de 

pe curba lui Gauss în care a fost introdus, altfel decât după criteriul meritului și tinde să își 

reproducă statutul. Efectul Pygmalion, intuit de Gheorghe Zapan, a fost folosit în construcția 

așa-numitei metode de autoapreciere obiectivă, sau metoda Zapan. Ea constă în estimarea 

repetată a poziției proprii în ierarhia clasei de elevi înainte de probele de evaluare. În cele din 

urmă se observă că elevul începe să aprecieze corect locul său în ierarhia clasei. În realitate, 

este vorba despre faptul că elevul tinde să reproducă statutul intelectual în clasă, fapt care nu 

este neapărat expresia adevăratelor raporturi de înzestrare intelectuală, ci a presiunii 

psihologice din cadrul clasei de elevi ca unitate psihologică și socială. Cu alte cuvinte, metoda 

Zapan este opusul a ceea ce profesorul trebuie să facă la clasă! Profesorul trebuie să stimuleze 

valorificarea superioară a potențialului elevului, dincolo de poziția pe care acesta o are la un 

moment dat în cadrul clasei. 

d. Efectul blând constă în tendința profesorului de a-l nota cu mai multă blândețe pe 

un elev cunoscut decât pe unul necunoscut. Noii veniți sunt întâmpinați cu o oarecare rezervă 

și trebuie să depună un oarecare „efort” pentru a deveni, în timp, la fel de bine văzuți ca și 

ceilalți elevi ai clasei. 

e. Eroarea de generozitate se instalează atunci când profesorul care notează are 

anumite „motive” pentru a da note mai mari la clasă decât s-ar cuveni, după rezultatele reale 

ale învățării. Prin eroarea de generozitate, cadrul didactic urmărește să ascundă anumite 

lucruri care nu l-ar avantaja. Realitatea care stă în spatele erorii de generozitate este foarte 

diversă. Dintre „motivele” care îl determină pe profesor să nu facă o evaluare corectă le 

amintim numai pe următoarele: 

- nu s-a predat sau predarea nu a întrunit toate cerințele calitative;  

- are conștiința că el însuși nu este bine pregătit (mai ales în primii ani de carieră); 

- nu are întocmite documentele de planificare, iar eventuale reclamații ar atrage după 

ele și verificări de acest gen; 

- profesorul nu este concentrat pe activitatea de la clasă, ci pe alte laturi ale vieții 

sociale: condiții de locuit, probleme în familie, probleme de sănătate, completarea studiilor, 

publicarea unor articole sau cărți etc; 

- existența unor presiuni din partea conducerii școlii, a inspectoratului școlar sau din 

partea părinților; 

- există o tradiție păguboasă în acest sens, ca la muzică, desen sau sport; 

- nu dorește să strice prestigiul clasei etc. 

Identificarea efectului blând și mai ales a erorii de generozitate, care este chiar mai 

primejdioasă, se face cu ajutorul metodelor statistice și prin analiza graficelor întocmite la 

nivel de clasă pe fiecare disciplină de învățământ.  

Dacă distribuția elevilor în clasă, după notele obținute la diferite intervale de timp, nu 

respectă curba lui Gauss, fie și numai în linii generale, cu procentele respective pentru fiecare 

segment din această curbă, iar media generală a clasei este foarte mare, avem motive să 
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credem că la disciplina respectivă de învățământ notarea a fost afectată de eroarea de 

generozitate. Cu cât sunt mai deosebite graficele întocmite de graficele făcute pe baza notelor 

obținute la alte materii, cu atât mai mult putem să bănuim că la materia respectivă s-a instalat 

eroarea de generozitate.  

Îndreptarea erorii de generozitate se poate face umblând la cauzele mai sus arătate, 

înlăturându- le. În principiu, creșterea gradului de competență profesională este mai puțin 

compatibilă cu eroarea de generozitate. De asemenea, se impune asigurarea unui climat legal 

și regulamentar în școală și în societate, pentru a nu mai favoriza instalarea mai mult sau mai 

puțin inconștientă a erorii de generozitate. De exemplu, dacă un profesor se simte amenințat 

de părinți în cazul în care evaluează elevii numai în funcție de cunoștințele, abilitățile și 

priceperile dobândite, va proceda la mărirea notelor, pentru a nu avea „probleme”. Dacă intră 

oricine în școală și agresează fie și verbal pe cine vrea, este de așteptat ca să se instaleze 

eroarea de generozitate. De aceea, trebuie luate măsuri organizatorice și legislative pentru a 

face practic imposibil un asemenea demers.  

f. Ecuația personală a evaluatorului este o greșeală ce își are rădăcina în felul de a 

fi al profesorului, în caracterul și în tipul său de personalitate. Astfel, unii profesori sunt din 

fire mai exigenți, iar alții acordă cu o mai mare ușurință note mari. De aceea, elevi care au 

aceeași performanță școlară sunt apreciați în mod diferit de diferiți profesori. 

Ea ține de concepția practică a fiecăruia despre rolul și funcțiile procesului de 

predare – învățare – evaluare, de concepţia sa generală privind nota: fie ca mijloc de 

stimulare, fie ca instrument de sancţiune. Influenţele acestei concepţii sunt mai evidente în 

acordarea notelor foarte mari şi a notelor foarte mici. De regulă, profesorii care văd în nota 

şcolară un mijloc de stimulare, de încurajare, acordă cu mai multă uşurinţă notele mari. Ei 

notează mai mult progresul elevilor, decât performanţa absolută. Nivelul cel mai mic al 

notelor se află rareori sub patru. Profesorii care consideră nota ca instrument de sancţiune, de 

avertisment sau ameninţare, acordă în mod frecvent note foarte mici, de trei, doi sau chiar unu 

şi mai rar note mari, note care ar pune la adăpost elevul faţă de o eventuală corigenţă.  

Ecuația personală a examinatorului nu rămâne totuși constantă. Unii sunt mai 

exigenți la începutul anului școlar și mai generoși la sfârșit, iar alții sunt mai exigenți în 

acordarea notelor bune, pe când alții sunt mai exigenți când este vorba despre notele mici. 

Identificarea ecuaţiei personale a examinatorului şi atenuarea diferenţelor sunt relativ simplu 

de realizat, prin analiza statistică a evaluărilor şi aplicarea unor procedee de moderare. 
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 Prof. Carmen Lăpădat 

 

Motivația este un proces intern sau extern, care determină o persoană să acționeze 

pentru a atinge un scop. Motivația intrinsecă se referă la motivația care este condusă de un 

interes sau plăcere și există în interiorul individului, mai degrabă decât să se bazeze pe orice 

presiune externă. 

Elevii sunt motivați intrinsec în cazul în care ei: 

 atribuie rezultatele lor educaționale unor factori interni, controlabili, precum cantitatea 

de efort necesară pentru a atinge scopul propus; 

 sunt interesați de a stăpâni un subiect, pentru a se descurca într-o situație concretă de 

viață și nu numai pentru a obține note bune. 

Motivația extrinsecă vine din afara individului. Factorii extrinseci sunt recompensele, 

precum banii și notele, constrângerea și amenințarea sau pedeapsa. Concurența este un factor 

extrinsec al motivației, care încurajează elevul să câștige și să fie unul dintre cei mai buni. 

Așadar, motivația rezultă din interacțiunea ambilor factori interni și externi, cum ar fi: 

 intensitatea dorinței sau de nevoie; 

 stimulent sau o recompensă de valoare pentru a atinge obiectivul; 

 aşteptările elevului. 

Implicarea elevilor în activitățile educaționale reprezintă deseori o provocare, 

îndeosebi când se confruntă cu lipsa motivației de a învăța. Participarea susținută de motivația 

intrinsecă, curiozitatea manifestată prin cunoaștere și explorare reprezintă idealul. Cum ne 

adaptăm și cum abordăm nativii digitali cu scopul de a-i stimula și de a le stârni interesul în 

era digitală? Integrarea jocului în demersul didactic, a metodelor interactive și a resurselor 

digitale contribuie la stimularea și motivarea elevilor cu destinația formării competențelor 

cheie. 

Jocurile educaționale au un impact pozitiv asupra dezvoltării emoționale și 

intelectuale ale copiilor, contribuie la dezvoltarea deprinderilor și a abilităților necesare pentru 

dezvoltarea personală și profesională, precum colaborarea, spiritul competitiv, munca în 

echipă, comunicarea, argumentarea, negocierea, creativitatea, gândirea creativă și luarea 

deciziilor.  

Spiritul competitiv este promovat în activitățile ludice, implicarea tuturor elevilor 

reprezintă un indicator al măiestriei profesorului. Dificultatea apare în momentul în care 

suntem nevoiți să selectăm materialele, jocurile, activitățile interactive şi instrumentele 

Web.2.0. 

Există similitudini între situaţii educaţionale și jocuri, ambele fiind proiectate ca şi 

etape sau activităţi succesive cu scop precis, interactiv, care stimulează interesul şi se situează 

în orizontul experienţei şi aşteptărilor elevilor. 



           Educație de calitate și management eficient pentru o școală de succes 

                                         Manual de bune practici Erasmus+ 

56 

 

Învățarea bazată pe joc se referă la integrarea pedagogică a jocurilor în educație. 

Învățarea bazată pe joc este o abordare centrată pe elev, în care jocurile conduc la atingerea 

rezultatelor așteptate ale învățării, dezvoltându- le elevilor capacitatea de a învăța, înțelege, 

reține și împărtăși noi cunoștințe. Jocurile educaționale reprezintă o modalitate plăcută pentru 

elevi de a achiziționa informații sau a dezvolta abilități și atitudini, fiind interesante, 

provocatoare, generând concurență, formând competențe de cooperare, colaborare și abilități 

de negociere, oferind feedback și recompense imediate. 

Valoarea unui joc, din perspectiva activității de învățare, a condus la apariția unui 

nou concept, respectiv gamificarea. 

Gamificarea semnifică „utilizarea mecanicii bazate pe joc, estetica şi gândirea jocului 

pentru a implica oamenii, a motiva acţiunea, a promova învăţarea şi a rezolva problemele într-

un context non-joc” ( Karl Kapp, 2013). 

Gamificarea integrează elementele de joc şi gîndirea în activităţile educative. 

Caracteristicile care joacă un rol cheie în gamificare sunt următoarele: 

 utilizatori-cursanţi; 

 provocări-sarcini pe care elevii le îndeplinesc şi progresează către obiective diferite; 

În concluzie, jocurile prezintă potențial în motivarea elevilor pentru învățare, 

creșterea interesului, implicare emoțională, dobândirea cunoștințelor într-un mod activ și 

plăcut, accentuându-se faptul că învățarea este un proces exploratoriu și nu de memorare. 

Alegerea sau combinarea diverselor jocuri este determinată de: 

 filosofia didactică a profesorului-perspectiva sa asupra predării-învățării-evaluarii; 

 cerințele de prezentare și structurale ale subiectului abordat sau ale conținutului; 

 imaginația profesorului în identificarea posibilităților de integrare pentru diferite 

media. 

 

Bibliografie 

 Abraham Maslow - A theory of human motivation. Psychological Review  

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm 

 Darina Dicheva, Christo Dichev, Gennady Agre, Galia Angelova - Gamification in 

Education: A Systematic Mapping Study, 2015 

 Gabriela Grosseck și Dana Crăciun - Ghid practic de resurse educaționale și digitale 

pentru instruire online, Editura Universității de Vest, 2021 

  

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm


           Educație de calitate și management eficient pentru o școală de succes 

                                         Manual de bune practici Erasmus+ 

57 

 

Prof. Elena Stancu 

Motto: „Agresivitatea se naște din frică” 
(Nicolae Iorga) 

Agresivitatea este orice formă de conduită orientată cu intenție către obiecte, 

persoane sau către sine, în vederea producerii unor prejudicii, a unor răniri, distrugeri și daune 

(Nicolae Mitrofan, 2003). Violența este o formă de manifestare a agresivității ce presupune 

utilizarea forței pentru a manifesta superioritate. Este o conduită agresivă cu finalitate 

distructivă. Agresivitatea este și o consecință a frustrării, care presupune a lipsi pe cineva de 

un drept sau a înșela așteptările cuiva, a nu te ține de cuvânt. 

Violența școlară este doar una dintre manifestările violenței cotidiene. Ea a devenit 

oficial o problemă politică, în urma unei întâlniri a experților, organizată de Comisia 

Europeană la Utrecht, în anul 1997. Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenție acestui 

subiect, contribuind la conștientizarea fenomenului, dar și la o mai consistentă sensibilizare a 

guvernanților și a societății civile. S-a renunțat la stereotipul conform căruia școala este un 

spațiu autonom necorelat (sau prea puțin corelat) la dinamica socială. Școala este parte 

integrantă a comunității, cu o permeabilitate crescută și putere de asimilare a tensiunilor și 

disfuncționalităților societății, atât pe plan intern cât și internațional. Globalizarea, creșterea 

numărului device-urilor care asigură legătura cu lumea întreagă, abundența de modele 

negative din media, au contribuit la conturarea unui sentiment de insecuritate, a unor noi 

forme de frică, ce sugerează că violența poate izbucni oriunde, în familie, pe stradă, pe 

stadioane, în școli. În spațiul școlar se confruntă valorile și practicile tradiționale cu sisteme 

de valori mai ample și mai dificil de supus controlului social, generate de media care intervine 

ca un agent formator, dar cu un potențial de atractivitate superior. 

 Forme ale violenței: 

 Violență verbală: injurii, batjocură, jigniri, certuri, conflicte, amenințări, intimidare, 

hărțuire; 

 Violență nonverbală: mimică amenințătoare, mimică ironică, gesturi obscene, 

reducerea spațiului dintre persoane, refuzul contactului social; 

 Violență fizică: lovire, împingere, aruncarea cu obiecte, ciupit, tras de păr, bătaie, 

refuzul ajutorului; 

 Violență morală: bârfa, intriga, calomnia, intimidare, amenințare, dominare, asuprire; 

 Violență economică: distrugeri, degradări, devastări, furturi, spargeri; 

 Violență electronică sau cyberbullying : intimidare prin dispozitive tehnologice, prin 

intermediul cărora se provoacă umilire, șantaj, defăimare, determinarea suicidului. 

Este un comportament agresiv și intenționat cu scopul de a provoca disconfort, durere, 

izolare. Se manifestă repetitiv și continuu: acasă, la școală, în weekend, în vacanță, 

ziua sau noaptea. Este cu atât mai nociv cu cât se manifestă public, iar 

agresorul/agresorii sunt greu de identificat. Cele mai răspândite forme de 

cyberbullying sunt: porecle ofensatoare, răspândire de zvonuri false, primire de 
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imagini care nu au fost solicitate, amenințare psihică, distribuire de imagini fără 

consimțământul autorului, hărțuire prin interogații constante (Unde ești? Ce faci?) 

 Violența psihologică sau bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, 

relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu 

intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea 

demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau 

ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează 

aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o 

anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie 

defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile 

personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de 

învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.” 

 (Legea nr. 221/2019 care completează Legea nr. 1/2011) 

 Surse ale conflictelor: 

1. Valori diferite – împărtășesc credințe diferite, tradiții diferite, obiceiuri specifice 

anumitor etnii etc; 

2. Percepții, sentimente, opinii diferite – văd, simt sau gândesc diferit despre un anumit 

lucru; 

3. Interese, obiective, nevoi diferite – preocupări, opțiuni diferite; 

4. Resurse limitate – lucrurile necesare la un moment dat (hrană, apă, adăpost, obiecte 

utile) sunt în cantitate redusă; 

5. Nevoi psihologice – de a ne simți capabili, de a fi acceptați, importanți, sănătoși, 

iubiți, nevoia de  deține controlul, puterea etc; 

6. Stiluri cognitive diferite – stil adaptativ, caracteristic persoanelor rutiniere, mai puțin 

creative, ordonate sau stilul inovativ, caracteristic persoanelor spontane, dezordonate, 

cu o slabă încadrare în timp, care se simt bine într-o sarcină nestructurată; 

7. Lipsă de comunicare; 

8. Existența comportamentului conflictual. Unele persoane sunt conflictuale, dar trebuie 

identificat cine îi declanșează acest comportament. 

Tipologia conflictului 

 Conflictul scop – au țeluri incompatibile; 

 Conflictul cognitiv – intră în contradicție pe idei; 

 Conflictul afectiv – au sentimente contradictorii; 

 Conflict comportamental – cineva face ceva de neacceptat pentru alte persoane. 

Conflictul de maxim pericol este cel afectiv deoarece el iradiază către altceva și se stinge 

greu. De exemplu: conflict scop > conflict cognitiv > conflict afectiv > conflict 

comportamental. 

Cauze ale violenței: 

1. Cauze care țin de elev: dorința de dominare, dorința de putere, căutarea prestigiului 

social, temperament coleric, lipsă/insuficientă dezvoltare a mecanismului de 

autocontrol, dorința de manipulare, lipsa de comunicare, lipsa motivației școlare, 
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neidentificarea valorilor, lipsa aptitudinilor pentru anumite discipline școlare, lipsa 

voinței, lipsa perseverenței, supraestimarea/subestimarea imaginii de sine, lene, 

egoism, insucces școlar, imaturitate, instabilitate emoțională, tendința de victimizare. 

2. Mediul familial: relații tensionate între părinți, atitudini violente ale părinților față de 

copii, lipsa securității afective, neglijența părinților prinși în relații extraconjugale, 

părinți divorțați, părinți absenți (plecați la muncă în străinătate, părinți ce au 

sentimentul eșecului, al devalorizării, familii în situații de risc (alcoolici, drogați, fără 

loc de muncă, sărăcie), abuzuri fizice, emoționale, sexuale, supraprotecția afectivă, 

lipsa regulilor, lipsa de comunicare cu copilul, lipsa de comunicare cu școala. 

3. Mediul social: crize sociale de tip: familial, economic, crize morale, crize de valori 

(dreptate, adevăr,  cooperare); 

4. Managementul defectuos al clasei: dificultăți de comunicare elev-profesor, 

subiectivitate în evaluare, superioritatea, aroganța, ironia manifestate de profesor, 

vârsta și experiența didactică a profesorului, program școlar aglomerat, programă 

școlară încărcată, programă neadaptată cerințelor pieței muncii și aptitudinilor elevilor. 

5. Mass-media: utilizare programe TV/ internet mai mult de 3 ore pe zi, jocuri pe 

calculator și vizionare de filme care incită la violență, modele negative promovate de 

filme, emisiuni, influenceri. 

Institutul pentru Politici Publice București și Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării au realizat un sondaj printre următoarele categorii socio-profesionale: 

 părinți cu copii înscriși în ciclul gimnazial și liceal – 611; 

 profesori din ciclul gimnazial și liceal – 689; 

 reprezentanți ai inspectoratelor școlare județene – 131. 

Aceștia au fost chestionați în legătură cu problematica discriminării, ponderea 

perceperii acesteia în mediul școlar cunoscut de ei, principalele motive ale discriminării și 

forme de manifestare ale acesteia. 

Discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază 

de criterii irelevante pentru un domeniu, având ca efect restrângerea recunoașterii drepturilor 

și libertăților fundamentale sau înlăturarea exercitării acestora, în diferite domenii ale vieții 

publice. 
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Principalele motive ale discriminării: 

Părinți Profesori Reprezentanți ai ISJ 

Aspectul fizic – 30% Elevi cu probleme de 

greutate – 35% 

Elevi de etnie romă – 53% 

Statutul social – 27% Familii sărace – 28% Elevi cu probleme de 

greutate – 51% 

Mediul de proveniență – 

16% 

Etnie romă – 27% Dizabilități psihice (ADHD, 

sindromul Down) – 45% 

Dizabilități fizice/psihice – 

13% 

Dizabilități fizice – 20% Familii sărace – 40% 

Religia – 4% Dizabilități psihice – 13% Dizabilități fizice – 31% 

Etnia – 3% Elevi instituționalizați – 

12% 

Elevi instituționalizați (din 

casa de copii) – 23% 

 

Formele de manifestare ale discriminării: agresiuni verbale, agresiuni fizice, neacceptarea în 

colectiv, defavorizarea la note, ignorarea de către profesor a elevilor discriminați, agresiuni 

verbale ale cadrelor didactice, segregarea elevilor discriminați. 

Implementarea politicilor antidiscriminare 

 abordarea subiectului la orele de dirigenție – 84%; 

 abordarea subiectului la ședințele cu părinții – 74%; 

 dezbateri în consiliul profesoral – 71%; 

 cursuri pentru profesori – 46%; 

 grupuri de sprijin psihologic, cu personal specializat – 46%; 

 promovarea culturii grupurilor minoritare – 37%; 

 stimularea cadrelor didactice în funcție de performanțele elevilor din grupurile 

minoritare – 17% 

Iată deci cum discriminarea generează diferite forme de agresiune. Ceea ce presupune că 

luptând împotriva discriminării reușim să ponderăm și manifestările agresive. 

Pentru a preveni sau a combate manifestările violente este necesar: 

 să ne păstrăm calmul și autocontrolul; 

 să gândim pozitiv; 

 să menținem deschise căile de comunicare; 

 să evităm jignirile și umilirea elevilor, duritatea excesivă și nemotivată; 

 să împlinim nevoile afective ale celuilalt; 

 să acordăm atenție (fiecare vrea să fie acceptat, valorizat, înțeles, respectat); 

 canalizarea resurselor elevului spre activități sportive, de relaxare, distractive; 

 adoptarea negocierii; 

 învățarea unor tehnici de relaxare, respirație, autocontrol; 

 controlul mai strict al lecturilor, al programelor TV urmărite, jocurilor pe calculator, 

ca și al numărului de ore petrecute în fața calculatorului. 



           Educație de calitate și management eficient pentru o școală de succes 

                                         Manual de bune practici Erasmus+ 

61 

 

 

Greșeli de rezolvare a conflictelor 

 Umilirea în fața clasei. Unii elevi își doresc puterea și luptă pentru ea, de aceea 

funcționează bine dacă îi oferi ce își dorește, într-un domeniu nepericulos (îl faci lider 

de grup). Dacă îl umilești, va trece în stadiul următor, revanșa (mi-ai făcut-o, ți-o fac). 

 Ignorarea conflictului. 

 Secretizarea. Ambele sunt abordări sunt greșite pentru că se acumulează presiune. 

 Rezolvarea unilaterală (unul câștigă/altul pierde). Fiecare parte din conflict trebuie să 

câștige puțin și să piardă puțin. 

Cea mai recentă abordare în problema managementului conflictelor, propusă de Clair 

Caufield, lector în conferințele TED, difuzează ideea conflictului ca oportunitate de a te 

înțelege pe tine și pe ceilalți. Să acceptăm că orice conflict are o parte rea, dar are și o parte 

bună și să valorificăm această parte bună. Astfel, el propune trei pași în gestionarea unui 

conflict: 

1. să recunoști despre ce este vorba; 

2. să eviți să te consideri fără vină/să nu rămâi blocat pe ideea nimeni nu are nicio vină; 

3. să vorbești responsabil, urmând câteva jaloane: 

 să mă fac vulnerabil pentru a mă lăsa cunoscut; 

 să-mi conștientizez nevoile și greșelile; 

 să înțeleg în profunzime, să ascult și apoi să exprim ce doresc; 

 să accepți realitatea; 

 să stabilești limite clare (cu ce ești de acord și cu ce nu ești); presupune abilitatea 

de a acorda respect celeilalte persoane. 

Există și recomandări la nivel de comportament individual, menite să ajute elevul să 

facă față conflictelor. Acestea vizează îmbunătățirea tehnicilor de comunicare, precum: 

 folosirea mesajelor la persoana I, care presupun exprimarea opiniei și a emoției 

persoanei respective, evitând atacarea interlocutorului prin folosirea criticii, a 

etichetării și moralizării. Exemplu: Părerea mea este... Eu simt... 

 ascultarea activă bazată pe atenție la mesajul celuilalt, ca și pe încurajarea acestuia de 

a se exprima; 

 mesaje asertive de afirmare a părerilor și nevoilor personale; 

 atenție la mesajele nonverbale și paraverbale ale propriei persoane și ale 

interlocutorului: postură, mimică, gestică, timbrul vocii, intensitatea rostirii, care 

transmit informații despre starea reală a persoanei; 

 folosirea umorului, pentru detensionarea situației; 

 limbaj clar, concis. 

 

Activități de prevenire organizate de școală 

Directorii mai multor unități de învățământ au fost chestionați în legătură cu 

problematica violenței în școală. Ei au identificat ca principală sursă a violenței elevilor, 

familiile acestora. Astfel, elevii au tendința de a prelua modele de relaționare nocivă din 
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familie, condițiile economice precare le afectează comportamentul, ca și nivelul redus de 

educație al membrilor familiei. De asemenea, mai sunt menționate: indiferența sau grija 

insuficientă acordată copiilor și educației lor, lipsa de siupraveghere, în cazul copiilor cu unul 

sau ambii părinți plecați în străinătate, ca și reacții ale copilului la așteptări prea înalte ale 

părinților. 

La solicitarea de a numi acele activități considerate a fi mai eficiente în prevenirea 

violenței școlare, managerii au indicat următoarele: 

 acțiuni de conștientizare de către elevi a efectelor negative ale violenței (91%); 

 organizarea unor întâlniri cu autorități din poliție (86%); 

 organizarea unor întâlniri cu părinții pe această temă (67%); 

 dezvoltarea unor programe de formare a cadrelor didactice privind managementul 

clasei, dezvoltarea abilităților de comunicare, rezolvarea de conflicte (43%) sau chiar 

programe de formare/proiecte destinate prevenirii violenței elevilor; 

 introducerea în CDȘ (curriculum la decizia școlii) a unor teme privind dezvoltarea 

abilitățlor de comunicare, rezolvarea de conflicte, promovarea cooperării (24%); 

 participarea, implicarea elevilor în proiecte care vizează reducerea violenței școlare 

(23%); 

Alte inițiative, indicate de mai puțin de 10% dintre școli, sunt: 

 schimburi de experiență între școli pe tematica prevenirii violenței; 

 activități extrașcolare cu implicarea copiilor de etnii și vârste diferite, în ideea 

promovării intercunoașterii și toleranței; 

 organizarea de spectacole, scenete vizând prevenirea violenței; 

 implicarea comitetului de părinți în angajarea unui gardian al școlii; 

 asigurarea unui sistem de pază și control al perimetrului școlii cu ajutorul paznicilor și 

al Poliției de Proximitate; 

 colaborarea cu organizații non-guvernamentale pentru prevenirea violenței; 

 implicarea bisericii; 

 organizarea „săptămânii toleranței” în școală. 

 

RECOMANDĂRI  GENERALE  

 

I. INTERVENȚII LA NIVEL INDIVIDUAL 

1. Identificarea timpurie a elevilor cu potențial violent și a cauzelor acestor 

manifestări, prin implicarea cadrelor didactice și a personalului specializat: consilieri 

școlari, psihologi, asistenți sociali, mediatori. 

2. Elaborarea și derularea unor programe de asistență individualizată, atât pentru 

agresor cât și pentru victimă, prin care să se urmărească: 

 conștientizarea consecințelor actelor de violență atât asupra propriei persoane, cât 

și asupra celorlalți (colegi, părinți, profesori, prieteni, personal nedidactic sau 

didactic auxiliar); 
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 prevenirea apariției dispozițiilor afective negative: resentimentul, suspiciunea 

excesivă, iritabilitatea, ostilitatea, negativismul; 

 ameliorarea imaginii de sine: atitudine pozitivă față de sine, evaluare corectă a 

calităților și defectelor personale, percepția pozitivă a experiențelor de viață, 

proiectare pozitivă în viitor; 

 dezvoltarea autonomiei: rezistența la așteptările și evaluările celorlalți prin crearea 

unui cadru personal de referință, valori personale pozitive; 

 dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente și a capacității de 

autoanaliză a propriului comportament. 

3. Implicarea activă a elevilor cu potențial violent în programe de asistență derulate în 

parteneriat de către școală cu instituții specializate precum: Poliția comunitară, 

Autoritatea pentru Protecția Copilului și Adopție, autorități locale, biserica etc. 

4. Valorificarea intereselor, aptitudinilor și capacităților elevilor care au comis acte 

de violență prin implicarea acestora în activități școlare și extrașcolare: sportive, 

artistice, cercuri din Palatele copiilor etc. 

5. Responsabilizarea acestor elevi prin aplicarea unor măsuri cu potențial educativ și 

formativ și prin evitarea centrării exclusiv pe sancțiune; 

6. Identificarea și asistarea elevilor care au fost victime ale violenței școlare prin 

implicarea cadrelor didactice și a personalului specializat. 

 

II. INTERVENȚII LA NIVEL RELAȚIONAL 

A. Recomandări privind familia 

1. Informarea părinților cu privire la serviciile pe care le poate oferi școala în 

vederea prevenirii violenței școlare: consiliere, asistență psihologică, mediere;  

2. Acordarea de sprijin familiior care solicită asistență; 

3. Colaborarea școlii cu familiile elevilor cu potențial violent, în toate etapele 

procesului de asistență a acestora; 

4. Identificarea unor părinți - resursă care să se implice în activitățile de prevenire sau 

în rezolvarea cazurilor existente; 

5. Inițierea unor programe destinate părinților, centrate pe conștientizarea și 

informarea cu privire la dificultățile de adaptare ale copiilor la mediul școlar și la 

diferite aspecte ale violenței școlare; 

6. Semnalarea de către școală a cazurilor de familii cu comportament violent față de 

copii și implicarea în rezolvarea acestora (in extremis, participarea la proceduri de 

plasament familial). 

B. Recomandări privind școala 

1. Includerea unor teme legate de violența școlară pe agenda întâlnirilor din 

Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral, Consilul Elevilor, Comitetul de 

Părinți. Acestea vor urmări conștientizarea dimensiunilor fenomenului la nivelul 

instituției respective, vor analiza formele de manifestare, cauzele, ca și actorii 

implicați. 
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2. Elaborarea unor strategii eficiente de prevenire și intervenție , fundamentate pe 

situația specifică instituției; implicarea activă a elevilor ca actori și ca parteneri cheie. 

3. Transformarea regulamentului de ordine interioară al școlii în mijloc real de 

prevenire prin: 

 definirea clară a criteriilor de disciplină și de conduită a tuturor celor implicați 

(elevi, profesori, părinți); 

 adaptarea prevederilor la contextul specific în care funcționează instituția; 

 consultarea tuturor partenerilor – elevi, cadre didactice, părinți – în definirea 

prevederilor, ca și în aplicarea acestora. 

 

III. INTERVENȚII LA NIVEL CURRICULAR 

1. Dezbaterea situațiilor de violență în timpul orelor de consiliere și orientare  

Încurajarea exprimării opiniilor elevilor privind aceste situații, ca și posibile căi de 

rezolvare. 

2. Valorificarea temelor relevante din curriculumul diferitelor discipline : drepturile 

și îndatoririle individului, libertate și normă, decizie și consecințele deciziilor, abilități 

sociale.  

3. Utilizarea unor strategii activ-participative: studiu de caz, joc de rol, 

problematizare, analiza critică a unor mesaje audio-vizuale cu conținut violent, care să 

determine o mai bună conștientizare a implicațiilor violenței în modelarea individului 

și, de asemenea, să contribuie la dezvoltarea unei atitudini critice față de problematica 

violenței. 

4. Programe și activități extrașcolare: săptămâna antiviolență, jocuri, concursuri, 

expoziții tematice, întâlniri cu specialiști (polițiști, avocați, reprezentanți ai CPECA -

agenția antidrog). 

5. Programe de informare a elevilor referitoare la gestionarea situațiilor de criză, 

negocierea conflictelor, comunicare, mijloace de autoapărare, cultivarea toleranței. 

6. Programe de educație parentală pentru îmbunătățirea relației părinți-copii. 

7. Activități de formare profesională a cadrelor didactice  pe problematica violenței. 

8. Creșterea transparenței evaluării ca o modalitate de detensionare a relației profesor-

elev, pe această chestiune. 

9. Eliminarea notării ca mijloc de sancționare a comportamentului sau atitudinilor 

elevilor. 

10. Asigurarea unui mediu școlar adecvat, prin: 

 personal didactic calificat și suficient numeric; 

 evitarea supraaglomerării colectivelor de elevi; 

 descongestionarea programului școlar al elevilor; 

 serviciu de pază permanent; 

 specialiști în domeniul comunicării: mediatori, consilieri, psihologi, asistenți 

sociali. 

11. Prevenirea și controlul manifestărilor de violență aferente zonei din jurul școlii, 

prin implicarea activă a partenerilor locali (Poliția de Proximitate, Jandarmerie, 
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Primărie); eliminarea situațiilor în care spațiul alăturat școlii este utilizat pentru: 

baruri, jocuri de noroc, comerț ambulant necontrolat etc. 

 

            IV. INTERVENȚII LA NIVEL COMUNITAR 

1. Inițierea unor programe de sensibilizare a comunității privind fenomenul de 

violență: Inspectoratul Școlar Județean, Autoritatea pentru Protecția Copilului, Poliția 

de Proximitate, Primărie, ONG-uri, Consilul Național pentru Combaterea 

Discriminării. 

2. Acordarea de sprijin familiilor care solicită asistența. 

 

CONCLUZII 

Conflictul este parte integrantă a existenței umane, dar violența nu neapărat. 

Conflictul derivă din simplul fapt că oamenii sunt diferiți – au origini diferite, nevoi, așteptări, 

dorințe diferite, modalități diferite de comunicare, văd lucrurile din unghiuri diferite, au 

sentimente diferite etc. Fiecare conflict are o parte rea și o parte bună. Important este să 

minimizăm efectele nocive și să maximizăm beneficiile. Este la fel de important să nu se 

ajungă la escaladarea conflictului, deoarece consecințele, atât pentru victimă, cât și pentru 

agresor, sunt mult mai grave. Nu putem opri globalizarea și nici nu putem face din școală o 

enclavă a societății, lipsită de orice permeabilitate. Dar, putem să influențăm într-un mod 

pozitiv reacțiile elevilor, modul lor de comunicare, interacțiunea elev-elev, elev-profesor, 

elev-părinte. Putem limita timpul petrecut pe device-uri, putem promova valorile adevărate și 

putem demasca nonvalorile. Nu putem rezolva conflictele individual, rezolvarea lor 

presupune colaborare. De asemenea este nevoie de un întreg colectiv pentru a preveni și a 

combate manifestările violente. 
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Prof. Mariana Mirela Damian 

Managementul clasei poate fi înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de 

gestionare a relaţiei profesor-elev în condiţii date. De asemenea, ar trebui amintit că această 

gestionare trebuie să posede întotdeauna valenţe educative şi că tot ceea ce se întâmplă în 

această zonă trebuie subordonat educativului. Wilford Alexander Weber definea 

managementul clasei astfel: „setul de activităţi prin intermediul cărora profesorul promovează 

comportamentul adecvat al elevului şi elimină comportamentul inadecvat, dezvoltă relaţii 

interpersonale bune şi un climat socio-emoţional pozitiv în clasă, stabileşte şi menţine o 

organizare eficientă şi productivă a clasei.”  

Romiță Iucu defineşte managementul clasei de elevi ca: „domeniul de cercetare în 

ştiinţele educaţiei care studiază atât perspectivele de abordare ale clasei de elevi (didactică si 

psihosocială) cât şi structurile dimensionale ale acesteia (ergonomică, psihologică, 

psihosocială, normativă, relaţională, operaţională şi creativă) în scopul facilitării intervenţiilor 

cadrelor didactice în situaţii de criză „microeducaţională” (indisciplina, violenţa,  non-

implicare ) şi a evitării consecinţelor negative ale acestora, prin exerciţiul microdeciziilor 

educaţionale”.  

Managementul clasei se diferențiază de managementul școlii sau a altor medii 

educaționale prin relația profesor-elevi în scopul formării/dezvoltării personalității acestora. 

Mediul social al clasei, motivarea socială a învățării, climatul de muncă, tipurile de relații 

interpersonale influențează planificarea, organizarea, realizarea educației. Rezultatele învățării 

sunt dependente și de performanțele grupului, de echilibrarea obiectivelor formării, de 

climatul psiho-social al clasei, de afirmarea unor lideri, de îndeplinirea rolului de lider al 

clasei de către profesor. 

Managementul clasei a fost întotdeauna văzut ca un exemplu de sprijin 

comportamental bun pentru elevii cu probleme de disciplină. Școlile au nevoie de cei mai 

buni profesori care au o mai bună înțelegere a abordărilor de management al clasei, astfel 

încât să poată avea un efect pozitiv asupra performanței elevilor. În plus, elevii ar putea învăța 

cum să demonstreze atitudini pozitive observând comportamentele și rezultatele pozitive ale 

celorlalți din jurul lor. Managementul clasei ar trebui privit ca o dimensiune importantă a 

predării eficiente. Profesorii aleg, de asemenea, curriculumul, oferă instruire, evaluează elevii 

și influențează atitudinile elevilor. 

Strategiile de instruire sunt tehnici pe care profesorii le folosesc pentru a-și ajuta 

elevii să devină elevi independenți. Ele facilitează învățarea elevilor în toate domeniile de 

conținut și sunt concepute pentru a fi utilizate de către toți profesorii. Strategiile de instruire 

sunt grupate după următoarele criterii: înțelegere, vocabular, fluență și ortografie. Mai mult, 

profesorii de la clasă trebuie să determine cele mai eficiente strategii de instruire pentru elevii 

lor. Pentru a avea succes, elevii au nevoie de alte elemente importante, cum ar fi instruirea pas 

cu pas a strategiei, o varietate de abordări educaționale și materiale de învățare, oportunități 
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de a fi independenți și de a arăta ceea ce știu, suport adecvat care include modelare, practică 

ghidată și practică independentă, conexiuni semnificative între aptitudini și idei și situații din 

viața reală, încurajarea auto-monitorizării și autocorectării, instrumente pentru reflectarea și 

evaluarea propriei învățări. Este important să ținem cont de faptul că strategiile de instruire 

sunt extrem de utile; de exemplu, dacă sunt utilizate într-un mod adecvat, aceste strategii pot 

motiva elevii și îi pot ajuta să-și concentreze atenția. Mai mult, ele ajută la organizarea 

informațiilor pentru înțelegere și reamintire și monitorizează și evaluează învățarea. Prin 

aplicarea consecventă a procedurilor și regulilor, se va menține un comportament adecvat și 

va crește implicarea elevilor la lecții. Este foarte important să fie păstrată o atmosferă pozitivă 

în clasă și să se evite orice comportament neadecvat. Uneori, profesorii sunt prinși în multe 

probleme de comportament ale elevilor. Dacă știu să treacă peste aceste probleme, vor 

construi un climat pozitiv și elevii vor ști ce trebuie să îmbunătățească. 

Primul pas este stabilirea unui climat pozitiv în clasă bazat pe respect și încredere. 

Baza acelui climat este reprezentată de relația dintre profesor și elevii săi și, de asemenea, 

dintre elevi. Un astfel de climat poate fi atins prin comunicarea așteptărilor pozitive elevilor, 

lăudând performanța și folosind recompense suplimentare. 

Un alt aspect important al managementului clasei este reprezentat de relațiile 

eficiente dintre profesor și elev. O relație eficientă ar putea fi cheia care permite ca celelalte 

aspecte să funcționeze bine. Dacă un profesor are o relație bună cu elevii săi, atunci toate 

regulile și procedurile sale vor fi acceptate de aceștia. Fără baza unei relații bune, elevii se vor 

comporta inadecvat.  

Cercetătorii au încercat să identifice câteva caracteristici generale ale profesorilor 

care duc la relații bune. Profesorii ar trebui să fie instructori eficienți, precum și coordonatori 

de ajutor. Ar trebui să fie capabili să empatizeze cu elevii, să îi înțeleagă și să îi asculte. 

Profesorii buni nu sunt nesiguri, indeciși sau confuzi în felul în care comunică cu elevii lor. 

Nu sunt nemulțumiți, agresivi sau sarcastici. Un alt aspect important în relațiile dintre 

profesor și elev îl reprezintă nevoile diferitelor tipuri de elevi. Cei mai eficienți manageri de 

clasă aplică diferite tipuri de strategii cu diferite tipuri de elevi. Ei nu tratează toți elevii la fel, 

în special în situațiile care implică probleme de comportament. Unii elevi trebuie încurajați, 

alții au nevoie de o atenție specială, în special cei timizi, în timp ce alți elevi ar putea necesita 

intervenții disciplinare. Profesorii ar trebui să dezvolte un set de abilități, angajate cu diferite 

tipuri de elevi. 

Managementul clasei de elevi are funcţii similare cu cele ale managementului 

educaţional: de proiectare, organizare, coordonare, consiliere, conducere, evaluare a activităţii 

educaţionale şi a factorilor educaţionali la nivelul clasei de elevi, fiind o reflectare a 

managementului educaţional la specificitatea clasei de elevi. Ioan Jinga (1998) consideră că în 

esenţă managementul pedagogic (educaţional) poate fi definit ca ştiinţa și arta de a pregăti 

resursele umane, de a forma personalităţi potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de 

societate. Elena Joiţa (2000) consideră managementul educaţiei ca fiind teoria şi practica, 

ştiinţa și arta proiectării, organizării, coordonării, evaluării, reglării elementelor activităţii 

educative, ca activitate de dezvoltare liberă, integrală, armonioasă a individualităţii umane, în 
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mod permanent pentru afirmarea autonomă şi creativă a personalităţii sale, conform idealului 

stabilit la nivelul politicii educaţionale. 

Analizând comparativ cele două concepte constatăm : 

 Managementul educaţional se referă la întreg sistemul educaţional, la toate nivelele 

instituţionale, la relaţia dintre instituţiile educaţionale, la relaţia dintre actorii implicaţi 

în contextul educaţional. 

 Managementul clasei de elevi se referă la clasa de elevi, la coordonarea tuturor 

resurselor umane, materiale şi financiare ale acesteia cu scopul creşterii eficienţei 

educaţionale. 

 Cele două tipuri de management sunt intercorelate, managementul clasei de elevi fiind 

parte componentă a managementului educaţional. 

 Managementul educaţiei şi managementul clasei de elevi ca discipline pedagogice 

interdisciplinare sunt din punct de vedere epistemologic la intersecţia dintre ştiinţă, 

tehnologie si artă. 

 Criteriul eficienţă educaţională constituie nucleul celor două tipuri de management. 

Managementul clasei de elevi nu poate fi separat de managementul educaţional deşi 

el se raportează la resursele umane, materiale şi financiare ale clasei de elevi. Managementul 

clasei de elevi este eficient prin activismul său, prin descentralizarea reală, prin situarea 

elevului în centrul activităţii educaţionale, prin motivarea adecvată a profesorilor şi elevilor, 

prin îmbinarea rolurilor profesorului cu funcţiile sale manageriale. Managerul clasei de elevi – 

profesorul – nu execută doar deciziile centrale de politică educaţională, nu administrează doar 

resursele clasei, nu gestionează doar spaţiul şi timpul educaţional. El are o viziune de 

ansamblu asupra învăţământului şi educaţiei, iniţiază proiecte educaţionale, organizează 

activităţi didactice şi educaţionale, coordonează resursele umane, materiale şi financiare, ia 

decizii împreună cu cei implicaţi în procesul educaţional, rezolvă situaţiile conflictuale, 

consiliază elevii cu probleme, dirijează procesul de învăţare creativă a elevilor etc. Un bun 

manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, climatul şi 

instrucţia tuturor copiilor în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii 

democratice, să introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, 

sporirea încrederii în forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să 

realizeze şi să utilizeze în procesul didactic proiecte ale clasei.  
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                     Prof. Carmen Lăpădat  

Zi de zi, observăm faptul că internetul și rețelele sociale ne acaparează viața.  

Poveștile, emoțiile și gândurile din viața reală sunt transferate printr-un proces natural de 

transformare și ne făurim o identitate virtuală. O zi fără „social media” pare a fi de 

neconceput. Primul pas pe care trebuie să-l parcurgem este de a recunoaște și de a defini 

această transformare digitală. Este necesar să devenim cetățeni digitali responsabili, cu un 

parcurs digital în siguranță, fiind responsabili de identitatea noastră digitală. Comentariile, 

filmele și fotografiile pe care le distribuim pot fi transferate către persoane necunoscute într-o 

lume ce poate fi cu greu controlată.  

Sprijinirea copiilor și tinerilor să participe în siguranță, eficient, critic și responsabil 

într-o lume care abundă de social media și tehnologii digitale este o prioritate pentru 

educatorii din întreaga lume. Noțiunea de cetățenie digitală cuprinde o serie de competențe, 

atribute și comportamente care valorifică beneficiile și oportunitățile pe care mediul online le 

oferă, în același timp consolidând rezistența la potențialele pericole. 

Tinerii de astăzi trăiesc într-o lume care a fost transformată de tehnologiile digitale, 

permițând fără efort conectarea prin intermediul rețelelor sociale și accesul la cantități mari de 

informații. Înțelegerea acestor informații foarte bogate și implicarea eficientă și responsabilă 

ridică un întreg set de noi provocări. Copiii și tinerii petrec mult timp conectați la tehnologia 

digitală. Deși sunt încă cetățeni ai țării lor, ei au devenit și cetățeni ai rețelei globale cunoscute 

sub numele de lumea online. 

Cetățenia digitală 

Cetățenia digitală se referă la capacitatea de a se angaja pozitiv, critic și competent în 

mediul digital, bazându-se pe abilitățile de comunicare și creație eficiente, de a practica forme 

de participare socială care respectă drepturile și demnitatea omului prin utilizarea responsabilă 

a tehnologiei. 

 O definiție mai elaborată a cetățeniei digitale este: 

 Implicarea competentă și pozitivă în tehnologiile digitale (crearea, distribuirea, 

socializarea, investigarea, jocul, comunicarea și învățarea); participarea activă și responsabilă 

(valori, abilități, atitudini, cunoștințe) în comunități (locale, naționale, globale) la toate 

nivelurile (politic, economic, social, cultural și intercultural); implicarea într-un proces de 

învățare pe tot parcursul vieții (în medii formale, informale și non-formale) și apărarea 

continuă a demnității umane. 

Competențele pentru Cultura Democratică ale Consiliului Europei (Consiliul 

Europei, 2016) oferă punctul de plecare pentru această abordare a cetățeniei digitale, prin care 

competențele pe care cetățenii trebuie să le dobândească dacă doresc să participe efectiv la o 

cultură a democrației nu sunt dobândite automat ci trebuie învățate și practicate. Ca atare, 
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educația are un rol vital  în pregătirea tinerilor pentru a fi cetățeni activi și pentru a-i ajuta să 

dobândească abilitățile și competențele necesare. 

Pentru a comunica, a învăța, a lucra și a se juca în mod responsabil în acest mediu, ei 

trebuie să dezvolte o întreagă gamă de competențe care să le permită să valorifice beneficiile 

și oportunitățile și să depășească eventuale capcane pe care le vor întâmpina. 

 Utilizarea zilnică a internetului a devenit pentru mulți un eveniment obișnuit; cu 

toate acestea, lipsește o înțelegere mai profundă a cetățeniei digitale și a drepturilor digitale. 

Participarea informată a tuturor cetățenilor la ceea ce este cunoscut ca mediul digital 

depinde de o dezvoltare mai vastă a competențelor de utilizare. Aceasta include abilitatea de a 

analiza critic diversitatea informațiilor la care suntem expuși (conținutul audio-vizual), de a 

forma opinii independente, de a fi implicați activ în soluționarea problemelor comunității și de 

a ne însuși noi forme de interacțiune socială. Mai mult decât atât, a fi cetățean digital 

înseamnă a fi capabil de a utiliza instrumente web și de a înțelege problemele legate de viața 

privată în mediul online. 

Există nouă elemente din care se constituie cetățenia digitală: 

 accesul digital 

 consumul digital 

 comunicarea digitală 

 competențele digitale de utilizare 

 eticheta digitală 

 dreptul digital 

 drepturile și responsabilitățile digitale 

 sănătatea și bunăstarea digitală 

 securitatea digitală 

Indiferent de structura cetățeniei digitale, este evident faptul că toți utilizatorii 

internetului au responsabilitatea și datoria de a acționa responsabil atunci când utilizează 

internetul și tehnologiile de comunicație. 

Amprenta digitală reprezintă datele rămase în urma utilizării serviciilor digitale. O 

amprentă digitală pasivă este creată atunci când datele sunt colectate fără ca proprietarul să 

cunoască acest lucru, în timp ce amprentele digitale active sunt create atunci când datele cu 

caracter personal sunt eliberate din propria voință a unui utilizator, în scopul partajării de 

informații cu privire la propria persoană, prin intermediul site-urilor web sau al rețelelor 

sociale. 

Identitatea digitală reprezintă o informație utilizată pentru a reprezenta persoane, 

organizații sau echipamente în sistemele și rețelele informatice. 

Educația digitală 

Alfabetizarea digitală reprezintă cunoștințele, competențele și comportamentele 

necesare pentru a utiliza o gamă variată de dispozitive digitale precum telefoanele mobile, 

tabletele, laptop-urile și calculatoarele de birou. Pe măsura ce internetul continuă să evolueze 

în paralel cu dezvoltarea rețelelor fără fir (wireless), o importanță tot mai mare va fi acordată 
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capacității oamenilor de a utiliza tehnologia actuală pentru a recepționa și transmite informații 

în mod eficient, într-un mod care transcede atât competențele mediatice cât și competențele de 

utilizare a internetului. 

Drepturile digitale 

Consiliul Europei  a elaborat un ghid privind „Drepturile omului pentru utilizatorii 

de internet”, care explică drepturile și responsabilitățile digitale și subliniază faptul că 

drepturile omului se aplică în mod egal, atât în mediul online, cât și offline.Termenul 

„drepturi digitale” descrie drepturile omului care permit persoanelor să acceseze, utilizeze, 

creeze și publice medii digitale sau să acceseze și utilizeze și alte dispozitive electronice sau 

rețele de comunicații. Termenul se referă îndeosebi la protecția drepturilor existente, cum ar fi 

dreptul la viața privată, în contextul noilor tehnologii digitale.  

Confidențialitatea 

De ce este importantă confidențialitatea? Internetul facilitează comunicarea cu 

familia, cu prietenii și cu toți ceilalți oameni.Trimitem mesaje, distribuim fotografii și facem 

transmisii live, uneori fără să ne gândim la cine ne poate vedea, fie în acel moment, fie în cu 

totul alt moment. O poză sau o postare, despre care credem că este amuzantă și inofensivă, ar 

putea fi văzută și înțeleasă greșit de oameni despre care nu am crezut că o pot vedea – acum 

sau în viitor. Putem răni emoțional. Cineva care nu pricepe gluma ar putea crede că suntem 

rău-intenționați, doar pentru că nu ne cunosc. Odată ce am postat ceva acolo, este greu să mai 

retragem, oamenii le pot copia, pot face captură de ecran și le pot distribui. 

Nu uitați: 

 Ceea ce postați sau distribuiți poate fi văzut de oameni pe care nu i-ați întâlnit 
niciodată. 

 Atunci când ceva despre voi este online, poate rămâne acolo pentru totdeauna- dacă 
altcineva face doar o captură de ecran și o distribuie. Este ca un marker permanent: 

urmele pe care le lasă sunt foarte greu de șters. 

 Toate la un loc, mulți biți de informații publice și greu de șters, alcătuiesc o reputație –

ceea ce cred oamenii despre voi. Așadar, trebuie să aveți cât mai mult control posibil 
asupra a ceea ce postați. 

De aceea este importantă confidențialitatea. Este bine de știut când să nu postați 

deloc-să nu reacționați la postarea cuiva, la o fotografie sau comentariu care poate să nu fie 

adevărat (chiar dacă este doar o glumă), o distribuire excesivă sau o postare cu informații cu 

caracter personal. Modul în care respectați confidențialitatea informațiilor cu caracter 

personal, proprii, dar și ale altor persoane, înseamnă să vă gândiți la ceea ce este bine să 

postați, cine ar putea să vadă postarea, ce efect ar putea avea asupra voastră și a altora. 

Discuții cu elevii 

 De ce nu trebuie să postați niciodată numele întreg, adresa, telefonul și alte date cu 

caracter personal în mediul online?  

 Este bine să împărtășiți secretul altcuiva sau informațiile sale cu caracter personal? Și 

dacă voi credeți că este o glumă? 
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 Dar dacă este vorba despre o persoană la care țineți și care postează ceva privat ce vă 

determină să credeți că este în pericol, ați distribui așa ceva? În caz afirmativ, este bine 

să îi spuneți acelei persoane că vă faceți griji? 

Activitate  

1. Inventează un secret. 

Asigură-te că este un secret inventat și nu unul real. 

2. Împărtășește acel secret cu colegul tău.  

Aveți secrete? Haideți să formăm echipe de câte 2, să ne împărtășim secretele și să 

dezbatem următoarele 3 întrebări: 

Ați împărtăși acest secret cu cineva? 

Cu cine ați împărtăși secretul vostru și de ce?  

Cum v-ați simți dacă cineva ar împărtăși secretul vostru tuturor, fără permisiunea 

voastră? 

3. Împărtășiți cu clasa  

La final, fiecare elev dezvăluie secretul inventat și cum s-a simțit când l-a împărtășit cu 

clasa. Desenați un emoticon care să reflecte starea pe care ați avut-o în acel moment. 

Alt tip de informații pe care nu trebuie să le postați niciodată online: 

 Adresa de domiciliu și numărul de telefon  

 E-mailul  

 Parolele  

 Numele complet  

 Clasa și școala 
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