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Exemplele de activități, experiențele, ideile care fac parte din acest ghid au fost elaborate de 

cadre didactice din învățământul primar din județul Dâmbovița. Prezentarea lor s-a realizat în urma 

desfășurării de activități online cu elevii claselor primare. 
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ȘCOALA ONLINE –  EXPERIENȚE DE SUCCES 

 

 

 

CUPRINS: 

1. Școala online...Cum? Cu ce? De unde? De ce?  

2. Experiențe de succes pentru școala online în învățământul primar  

3. Lecții învățate 
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1. Școala online...Cum? Cu ce? De unde? De ce? 
 

 

INSTRUMENTE DE PREDARE ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ce voi folosi? 

WHATSAPP 

GOOGLE 

CLASSROOM 

TEAMS 

EDU24 

CLASS  

DOJO 

ZOOM 

HANGOUTS 

MEETING 

LEARNING- 

APPS 

ChatterPix Nasa 

Selfies 
wordwall.net    Kahoot 

Școala 

Intuitext 

Facebook Mozaik3D Pinterest Krokotak Twinkl  

EDMONDO 

Book 

Creator 

Comic  

Creator 
Canva WordCloud       Quizizz 
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Criterii de alegere a instumentelor:  

 gratuit/ cu plata;  

 număr de participanți;  

 timp pus la dispoziție;  

 opțiuni de predare (partajarea ecranului, deschiderea unor web-site-uri, a unor jocuri interactive, 

a manualelor digitale etc.); 

 gradul de dificultate – alegem acele instrumente care ne sunt utile și ușor de manevrat. 

 

Idei/ Sugestii: 

 Class Dojo - https://www.classdojo.com/ 

 Quizizz - https://quizizz.com/admin 

 Wordwall - https://wordwall.net/ 

 Zoom - https://us04web.zoom.us/ 

 Wizer.me - https://app.wizer.me 

 Learningapps - https://learningapps.org/ 

 WhatsApp - www.whatsapp.com 

 Google Forms - https://docs.google.com/forms 

 YouTube - https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro 

 https://www.manuale.edu.ro  

 https://www.scoalaintuitext.ro 

 https://www.descopera.ro/cultura/18991195-muzee-pe-care-le-puteti-vizita-online; 

 https://wordwall.net 

 wordart.com  

 www.twinkl.ro 

 https://www.teatrultandarica.ro 

 https://indreptardigital.ro/  

 https://www.noi-orizonturi.ro/resurse-gatadepredat/  

 https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resour…  

 https://www.scoalaintuitext.ro/. 
 

 

 

Tutoriale:  

GOOGLE MEET: https://www.youtube.com/watch?v=KFBCP12yyYI  

GOOGLE HANGOUTS: https://youtu.be/nxXPgMUg_OQ  

ZOOM: https://youtu.be/ArrVeAUjHd0  

EDMONDO: https://youtu.be/JpwEq-ATX6Y 

Instrumentul CANVA: https://youtu.be/D8Pz2faJcA8  

Edu Apps: https://formare.eduapps.ro/cursuri/google/formare-despre-notiunile-de-baza/. 

 

 

 

 

 

 

https://www.classdojo.com/
https://quizizz.com/admin
https://wordwall.net/
https://us04web.zoom.us/
https://app.wizer.me/
https://learningapps.org/
http://www.whatsapp.com/
https://docs.google.com/forms
https://www.youtube.com/?gl=RO&hl=ro
https://www.manuale.edu.ro/
https://www.scoalaintuitext.ro/
https://www.descopera.ro/cultura/18991195-muzee-pe-care-le-puteti-vizita-online
https://wordwall.net/
http://www.twinkl.ro/
https://www.teatrultandarica.ro/
https://indreptardigital.ro/
https://www.noi-orizonturi.ro/resurse-gatadepredat/
https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resour…
https://www.scoalaintuitext.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=KFBCP12yyYI
https://youtu.be/nxXPgMUg_OQ
https://youtu.be/ArrVeAUjHd0
https://youtu.be/JpwEq-ATX6Y
https://youtu.be/D8Pz2faJcA8
https://formare.eduapps.ro/cursuri/google/formare-despre-notiunile-de-baza/
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2. Experiențe de succes pentru învățământul primar 
 

2.1. Clasa pregătitoare 

 

Experiența 1 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ALEXANDRU  Antoneta 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu    

Clasa:  clasa pregătitoare 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Excursie virtuală 

Descrierea experienței 

de succes 

Am propus elevilor să meargă în vizită la muzeul ”Casa argintarului” - 

linkul http://www.360x.ro/muzee   împreună cu părinţii. Le-am explicat cum 

să procedeze şi ce sarcini au de îndeplinit (găsirea unei săli, descoperirea şi 

numărarea unor obiecte, alegerea unui tablou şi reproducerea lui).  

Pași: 

 Dați click pe linkul muzeului.  

 Dați click pe săgeata albă, intrați în muzeu și căutați ”Sala de conferințe”.  

 Rotiți ecranul telefonului dreapta/stânga/ sus/jos și numărați lumânarile 

aprinse din sală.  

 Alegeți un tablou de pe pereții sălii și desenați-l.  

La următoarea întâlnire au prezentat tabloul, argumentând alegerea. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Au fost atrași să intre în atmosfera culturală a muzeului printr-o vânătoare 

de indicii. Au înţeles ce înseamnă o expoziţie.  Copiii au fost încurajați să 

emită teorii legate de felul în care gândea pictorul când a realizat tabloul ales. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Muzeele pot deveni spații perfecte pentru orele de studiu interactive. 

 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

            
 

 

http://www.360x.ro/muzee
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Experiența 2 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: MIRICIOIU Carmen Alexandra 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște  

Clasa: clasa pregătitoare 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea 

experienței de succes 

Fișă de lucru interactivă 

Descrierea experienței 

de succes 

Surprinde-ți elevii cu fișe de lucru inteligente! Wizer.me este o 

platformă unde profesorii construiesc fișe de lucru online, frumoase și 

antrenante. 

Fișa de lucru permite inserarea de poze, linkuri, videoclipuri. Poate 

lua forma unei ore cu toți pașii de predare-învățare-evaluare. 

Elevii își pot crea conturi și pot rezolva fișa direct pe platformă. 

Astfel, în contul cadrului didactic se adaugă fiecare material lucrat de 

către elevi. Acesta poate să intervină, adăugând comentarii, corectând, 

adăugând feedback.  

În special pentru elevii de vârste mai mici, cadrul didactic încarcă 

un link (exemplu: https://app.wizer.me/preview/36NNJ7) pe platforma 

pe care lucrează cu elevii. 

Acesta este linkul către platformă https://app.wizer.me/. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi      Cerințele pot fi încărcate audio. Astfel, elevul poate auzi vocea 

învățătorului. Este util pentru elevii de clasa pregătitoare care nu știu să 

citească. 

     Sarcinile pot fi interactive, diversificate, pot include numeroase 

exerciții-joc, antrenante, captivante pentru elevi. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

     Poate fi o variantă foarte utilă pentru încărcarea unei lecții, respecând 

toate etapele acesteia.  

     Poate fi utilizată și după începerea școlilor pentru realizarea de schițe 

de lecții. 

     Poți crea un material, dar se găsesc și deja realizate. 

     Wizer.me este una dintre variantele cu care am lucrat cel mai mult cu 

elevii mei. Am încărcat linkurile de la fișele create cu wizer.me pe 

ClassDojo. Elevii au lucrat sarcinile și și-au creat niște portofolii Dojo 

utile pentru înregistrarea progresului fiecărui elev.  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

Fișe de lucru interactive create pentru elevii mei de la clasa pregătitoare 

M.E.M._Adunarea numerelor 0-20, fără  trecere peste ordin  - 

https://app.wizer.me/preview/36NNJ7 

M.E.M._Adună, numărând în continuare :) - https://app.wizer.me/preview/4IUF2X 

https://app.wizer.me/preview/36NNJ7
https://app.wizer.me/
https://app.wizer.me/preview/36NNJ7
https://app.wizer.me/preview/4IUF2X
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M.E.M._Distractiv :) - https://app.wizer.me/preview/J3B762 

Adunarea numerelor de la 0 la 20, fără trecere peste ordin - https://app.wizer.me/preview/J3B762 

Ziua Internaţională a Cărţilor pentru copii - https://app.wizer.me/preview/ZQ812V 

Muzică și mișcare -https://app.wizer.me/preview/2MQZWQ 

Sunetul „f”. Litera „f” mic de tipar - https://app.wizer.me/preview/K4LBRR 

Sunetul „f”. Litera „F” mare de tipar -https://app.wizer.me/preview/KO41NL  

Compararea și ordonarea numerelor naturale de la 20 la 31- https://app.wizer.me/preview/TPS0HU 

A.V.A.P. Welcome SUN!*Colaj - https://app.wizer.me/preview/6X9IVO 

M.E.M._Anotimpurile - https://app.wizer.me/preview/HO7RTU  

Sunetul „z” și literele „Z” mare și mic de tipar - https://app.wizer.me/preview/3H9CVJ 

   

 

 

https://app.wizer.me/preview/J3B762
https://app.wizer.me/preview/J3B762
https://app.wizer.me/preview/ZQ812V
https://app.wizer.me/preview/2MQZWQ
https://app.wizer.me/preview/K4LBRR
https://app.wizer.me/preview/KO41NL
https://app.wizer.me/preview/TPS0HU
https://app.wizer.me/preview/6X9IVO
https://app.wizer.me/preview/HO7RTU
https://app.wizer.me/preview/3H9CVJ
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Experiența 3 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: STOIA Mariana 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște   

Clasa: clasa pregătitoare   

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Înregistrarea unei secvențe de predare (Adunarea numerelor în 

concentrul 0-31, cu trecere peste ordin) 

Descrierea experienței 

de succes 

Înregistrarea secvenței de predare a adunării numerelor cu trecere 

peste ordin, folosind tabla adunării, jetoane de două culori, jetoane cu 

operații de adunare. Trimiterea secvenței video pe grupul clasei de 

facebook. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi Explicațiile și informațiile din filmul video pot fi accesate ori de câte 

ori este nevoie. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Fiind o lecție de predare, am ales să o înregistrez mai întâi și apoi să 

consolidez cunoștințele în sesiunile de întâlnire on-line Meet pentru a 

avea siguranța că toți copiii au înțeles, fiecare dintre ei în ritmul propriu. 

Cei care au nevoie de mai multe explicații, pot vedea filmul de câte ori 

au nevoie. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 4 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: TUDOR Gabriela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște    

Clasa:   clasa pregătitoare  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Povestea de seară - audiție  

Descrierea experienței de 

succes 

În fiecare seară, elevii primesc, pe Classroom, o poveste în format 

audio, de 5-10 minute. După audierea poveștii, elevii trebuie să spună 

povestea părinților. Sunt înregistrați și pot să asculte apoi cum au povestit. 

Mesajul, acțiunea sau personajele sunt reprezentate printr-un desen sau 

colaj, iar din aceste imagini se va realiza o carte cu povești în imagini. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Această modalitate de lucru îi ajută pe elevi să-și formeze competențele: 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi 

rar și 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în 

contexte de comunicare cunoscute. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Elevii de la clasa pregătitoare trec cu ușurință de la atenția voluntară la 

cea involuntară, o păstrează pentru puțin timp, putând fi ușor distrași. Am 

considerat această perioadă un moment bun pentru elevi ca să învețe să 

păstreze atenția concentrată pentru mai mult timp. Poveștile sunt scurte, 

citite de actori, oferind și un model de prezentare, de exprimare. Mesajul 

audio, fără suportul unor animații video sau imagini, îl determină pe elev să 

se concentreze mai mult pentru a-l înțelege.  

Elevul demonstrează că înțelege mesajul oral atunci când realizează un 

desen sau colaj. Încă de la această vârstă, elevul înțelege raportul dintre 

evenimente și fenomene, poate reconstitui fapte și evenimente, poate face 

deducții simple. Deși operațiile gândirii au un caracter concret, apare și 

spiritul critic. Elevii exprimă, prin culoare sau compoziție, emoțiile pe care 

le au după audierea mesajului, simt nevoia de a încadra personajele și 

acțiunile în  categoriile de Bine și Rău. 

În acest proces am avut în vedere că un mesaj se poate formula în mai 

multe feluri, chiar dacă transmite aceleaşi informaţii, precum şi faptul că 

fiecare elev îşi formulează mesajul în forma sa proprie, pentru că transmite 

sentimentele, atitudinile sale. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 5 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ALEXANDRU  Antoneta 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu    

Clasa:  clasa pregătitoare 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

”Experimente cu reacţie şi distracţie” 

Descrierea experienței 

de succes 

Fiecare copil a fost anunţat ce materiale trebuie pregătite. Pe ZOOM, 

am realizat 2 experimente: eruperea unui vulcan şi combinarea culorilor 

primare. Copiii experimentau în acelaşi timp. Paşii au fost parcurşi 

gradual, însoţiţi de explicaţii astfel încât să le fie stimulată curiozitatea 

pentru ştiinţă. Am accentuat că pentru unele experimente copiii au 

nevoie de sprijinul adulţilor.  Imediat după sesiunea ZOOM, mulţi dintre 

ei au realizat şi alte experimente care au fost împărtăşite pe grupul de 

WhatsApp. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi Cea mai bună combinație de joacă, socializare și învătare! Copiii au 

învăţat cât de ofertante sunt natura și mediul înconjurător. Implicarea 

directă a îmbogăţit cunoştinţele despre fenomene ,,neobişnuite”. Au pus 

întrebări, au speculat, au văzut ce și cum se întmplă practic. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Abordând teme ce țin de natură și mediul înconjurător pe înțelesul 

celor mici, am reuşit să analizăm și să tragem concluzii pe baza 

observațiilor făcute în timpul experimentelor.  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 6 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ALEXANDRU  Antoneta 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu    

Clasa:  clasa pregătitoare 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

”Călătoresc în Univers” 

Descrierea experienței 

de succes 

Activitatea a urmărit să înţelegem cum se formează ziua, noaptea şi 

anotimpurile. Ne-a fost de ajutor Paxi. Am vizionat videoclipul 

https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co. Am folosit aplicaţia 

Nasa Selfies şi am devenit cu toţii cosmonauţi. Activitatea a continuat cu  

realizarea unui copac care să treacă prin toate cele patru anotimpuri.  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Au descoperit că Soarele este sursă de lumină şi căldură. Au înţeles 

de ce apar schimbările în natură. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Predarea integrată se dovedește, încă o data, că este cea mai bună 

soluție de a depăşi cadrul formal al şcolii. A învăța să știi, a învăţa să faci, 

a învăţa să munceși împreună cu ceilalți, a învăţa să fii creativ, a învăţa să 

împărtăşeşti reuşitele, a învăţa să înveţi de la alţii constituie profilul 

cadrului didactic în societatea de astăzi. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

     

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X22p7YK2-Co
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Experiența 7 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: COBIANU Cristina 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

Clasa:   clasa pregătitoare 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Schimbarea formei corpurilor: deformare  

Descrierea experienței de 

succes 

      La întâlnirea stabilită pe Zoom, i-am rugat pe elevi să fie pregătiți cu un 

balon/ jucărie (de plastic/metal), plastilină, aluat, pix, un burete de vase. 

     Au  audiat  poezia Sfatul jucăriilor, de Mache Iliuț, prin intermediul 

canalului youtoube, sheruit. Elevii au dat răspunsuri la întrebări despre 

conţinutul poeziei audiate (elevul numit își deschidea microfonul) - De ce 

sunt supărate jucăriile?; -De ce s-a dezumflat mingea?. 

       Am dirijat verbal elevii în realizarea fiecărui experiment în parte: 

1. Apăsați ușor fiecare dintre obiectele pe care le aveți pregătite (burete, 

pix, plastilină/aluat). Ce observați? Ce credeți că se va întâmpla dacă 

apăsați cu mai multă forță? Apăsați! 

        Elevii au executat mișcările cerute. Au emis ipoteze cu privire la 

efectele utilizării unei forțe mai mari. 

2. Răsuciți obiectele cu o singură mâna, apoi dati-le drumul.  

3. Întindeți obiectele ușor cu o mână, apoi mai tare. Și-au schimbat 

forma? Ramân schimbate după ce nu mai acționăm asupra lor? 

       Răspunsuri primite: Pixul a rămas la fel. Buretele și-a schimbat forma, 

dar apoi și-a revenit. Cel mai mult s-a modificat plastilina/aluatul. 

       Concluzii: Care obiecte, după ce am acționat asupra lor, au rămas 

neschimbate? Care și-au schimbat forma? Ce anume influențează 

deformarea? Unde întâlnim în viața de zi cu zi deformarea? 

       Concluzionează: Contează în ce fel acționăm, din ce e făcut corpul, dar 

și cât de mare e forța cu care apăsăm sau tragem. 

      Au exemplificat: modelarea plastilinei, a aluatului, a lutului, 

accidentarea mașinilor (au făcut și experiment cu ele). 

      Elevii au cântat cântecelul: ,,Brutarii”, asociind cuvintele din text cu 

mișcările potrivite. Am sheruit pe ecranul tuturor canalul youtoube, apoi i-

am  invitat să modeleze plastilina/ aluatul în pâinici și covrigi, stabilind 

ordinea desfășurării unor acțiuni pentru obținerea unui produs. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi      Elevii au avut posibilitatea de a alege obiectul, de a face experimente, de 

a observa deformarea lor. De asemenea, au avut posibilitatea notării tuturor 

observațiilor (printr-un simbol) într-un tabel, pe fișa transmisă de mine pe 

platforma Moodle. Și-au exprimat propriile păreri/observații, au modelat și 
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au cântat împreună, dar la distanță (online). 

      Copiii au folosit competenţele de la matematică, de la comunicare 

(întrebări și răspunsuri) şi au realizat propriile pâinici/covrigi.   

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

  Pentru mine, acest mod de lucru on-line mă face să descopăr în elevii mei 

talente ascunse, dorința lor de a se exprima fără inhibiții. Îi observ cum 

socializează și cum își dezvoltă relațiile de prietenie, de colaborare și 

comunicare și la distanță. 

 Îmi dau seama că  imaginația și creativitatea elevilor sunt nemăsurate, că 

pot să devină oricând o resursă pentru orice tip de activitate.  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 8 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: MIRCESCU Angelica 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni   

Clasa:  clasa pregătitoare 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Aplicația Zoom 

Descrierea experienței de 

succes 

Am folosit cu succes aplicația ZOOM, în această perioadă, pentru 

a-mi desfășura activitățile cu elevii mei de clasă pregătitoare. 

Aplicația se descarcă facil de pe Internet pe calculator sau telefon. 

Mie mi se pare mai convenabil de folosit un calculator/ laptop, întrucât 

se pot vizualiza mai ușor toți interlocutorii. 

Se lansează o invitație membrilor grupului clasei de pe WhatsApp 

- se obține un link, generat automat de aplicație, care se trimite pe grup. 

Fiecare membru al grupului accesează linkul și intră în contact 

vizual direct cu toți colegii din grup. 

Din butonul „Share screen” elevii pot vizualiza toate materialele 

pe care profesorul le deschide din calculator și, astfel, pot vedea diverse 

materiale de lucru: imagini, povestiri, PPT-uri, fișe de lucru etc. 

Elevii pot interveni în discuții, pot răspunde la întrebări, pot 

efectua lucrări practice chiar  în timpul sesiunii online. 

O sesiune durează 40 de minute, un interval foarte convenabil 

pentru elevii claselor mici. După o scurtă pauză în care se pot relaxa, 

inițiem o nouă sesiune de lucru. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Pentru elevii mei, a fost foarte ușoară comunicarea în acest fel, s-au 

conectat toți fără probleme, au intervenit în discuții, au răspuns, și-au 

exprimat opiniile, au citit, au audiat lecturi, au participat la fel ca la 

activitățile derulate în clasă, și-au manifestat, la început, o ușoară 

temere, iar apoi  entuziasmul și dorința de a lucra în continuare. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Am înțeles o dată în plus: 

- că domeniul didactic este într-o continuă dinamică și tot timpul trebuie 

să studiem pentru a fi la nivelul așteptărilor partenerilor noștri 

educaționali; 

- necesitatea și importanța derulării inițierii unor cursuri IT pentru toate 

cadrele didactice, care să ne familiarizeze cu aceste tipuri de aplicații; 

- importanța managerierii cu success a unei astfel de situații prin crearea 

unor rețele între colegi, care să permită împărtășirea bunelor practici – 

ex. Grupul „Învățământ primar Dâmbovița” de pe Facebook, care a fost 

manageriat în spirit mobilizator, provocator, cooperant. 
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 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 9 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: PREDA Ancuța Nicoleta 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Răscăeți   

Clasa: clasa pregătitoare 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Confecționarea unor jucării folosind materiale reciclabile 

Descrierea experienței de 

succes 

Această activitate a fost desfășurată în cadrul programului „Să știi 

mai multe, să fii mai bun!”.   

Pentru confecționarea jucăriilor, elevii au folosit următoarele 

materiale: capace de plastic, carton, șosete, hârtie, pet-uri, nasturi, 

foarfecă, lipici.  

Ne-am întâlnit online (cu ajutorul aplicației ZOOM și pe grupul de 

WhatsApp al clasei) unde am explicat etapele necesare obținerii unor 

astfel de jucării. Le-am trimis câteva fotografii pentru inspirație, iar 

rezultatele s-au dovedit a fi cele așteptate. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Confecționarea unor jucării din materiale reciclabile a avut un rol 

major în dezvoltarea creativității copiilor, dezvoltându-le în același timp 

și spiritul de competiție. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Am învățat că cei mici pot realiza lucruri deosebite, chiar și de la 

distanță. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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2.2. Clasa I 

 

Experiența 10 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BARBU Daniela 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Cazaci- Nucet 

Clasa: I 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

“Jocul emoţiilor”  

“Labirintul emoţiilor” 

Descrierea experienței de 

succes 

Ne-am folosit de acest joc pentru a înţelege şi a conştientiza mai bine 

emoţiile. 

Când învăţăm să recunoaştem propriile emoţii, calităţi şi defecte, 

următorul pas este gestionarea lor, deoarece nu trebuie să ne lasăm conduşi 

de acestea. Este important să ne exprimăm corect gândurile şi emoţiile, 

astfel încât să le înțeleagă şi ceilalţi. 

Acest joc se joacă cu ajutorul unor zaruri și a unor pioni, însă l-am 

adaptat astfel încât să-l putem juca în această perioadă din faţa 

calculatorului prin intermediul aplicaţiei Zoom. 

Sarcinile jocului au fost decupate, împachetate şi introduse într-un bol 

din care am extras eu câte un bileţel pentru fiecare elev. Elevii mei au fost 

foarte încântaţi și dornici să primească şi să rezolve sarcinile. Au fost 

sarcini ce vizau cunoaşterea colegilor şi autocunoaşterea. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi Deoarece elevii mei sunt clasa I, încerc să mă folosesc cât pot de mult 

de sentimentul de siguranţă, încredere şi acceptare pe care le conferă 

contextual jocul, astfel încât copiii să îşi exprime  mai uşor emoţiile, să-şi  

asume riscuri, să încerce să experimenteze, să descopere lucruri noi  şi mai 

ales să treacă mai uşor peste  dezamăgiri sau nereuşite. 

 Prin intermediul acestor jocuri de autocunoaştere şi de dezvoltare 

personală, elevii învaţă să-şi exprime valorile personale, emoţiile, se 

descoperă pe ei, îi descoperă pe ceilalţi şi mediul în care trăiesc. 

Calităţile şi aptitudinile descoperite sunt cele care îi vor ajuta să-şi 

formeze o imagine de sine realistă ce va sta la baza dezvoltării unei 

personalităţi armonioase. 

Când se joacă, elevii experimentează posibilitatea de a deveni mai 

flexibili în gândirea lor şi în rezolvarea situaţiilor problematice, dobândesc 

abilităţi sociale îndeplinind diferite roluri sociale, învață să vadă  lumea din 

perspectiva altor persoane,  conștientizează  propriile sentimente, gânduri. 

Reflecțiile mele/ Lecții Întotdeauna am plecat de la ideea ca este foarte important să ne 
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învățate  cunoaştem elevii. Cu cât îi cunoaştem şi îi înţelegem mai bine, cu atât mai 

uşoară ne este sarcina de adult în preajma copilului. 

La fel de important este să le arătăm că sunt importanţi pentru noi, 

fiecare copil are nevoie să ştie că el este cineva special. 

Dacă îi încurajăm şi îi lăudăm pe copii, o să-i vedem înflorind! 

Lăudându-i, le stimulăm simţul valorii personale şi al demnităţii, imaginea 

pozitivă de sine şi doar atunci vor îndrăzni să încerce. Orice copil merită să 

simtă acest lucru. 

Să nu ne pierdem umorul ,,oamenii de umor sunt oameni de suflet”, 

dacă râdem şi glumim cu copiii, stimulăm căldura umană şi prietenia dintre 

noi şi copii, încurajăm colaborarea în sala de clasă.  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 11 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BAUER Ramona Oana 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Şerban Cioculescu Găeşti 

Clasa:   I  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Proiectare pentru  perioada on-line 

Descrierea experienței de 

succes 

Pentru a compensa imposibilitatea de a derula activitățile din această 

perioadă în forma propusă inițial, am  găsit  modalități de introducere a 

unor activități de comunicare, de relaxare și învățare prin non-formal în 

programul pe care l-am convenit împreună cu copiii şi părinţii. 

Am simţit nevoia să reorganizez activitatea, ţinând cont de faptul că 

elevii mei sunt clasa I şi nu au acasă toţi posibilităţi pentru efectuarea 

activităţilor de învăţare propuse online, în mod independent. Am adaptat 

proiectarea unităţii de învăţare la CLR astfel încât sarcinile propuse să fie 

sub formă de provocări, interdisciplinare, să aibă legătură şi cu formarea de 

competenţe digitale.  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - Au participat cu entuziasm la sesiunile on-line. 

- Au ştiut din timp ce urmează să lucrăm, ce materiale trebuie pregătite, ce 

link-uri trebuie accesate, ce aplicaţii descărcate, neavând pentru asta limită 

de timp şi beneficiind de ajutorul părinţilor pentru a realiza aceste activități. 

- Au respectat regulile de a fi prezenţi la timp la activităţi, de a trimite 

temele efectuate pe WhatsApp până la ora stabilită. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- Organizarea aceasta mi-a dat o perspectivă asupra activităţii  din întreaga 

săptămână; 

- Știu în acest fel ce urmează să planific şi să recuperez în perioada 

următoare; 

- M-am focalizat cu preponderenţă pe competenţele şi conţinuturile de la 

CLR pentru că mi se pare important să insist pe cunoaşterea literelor 

alfabetului/ scrierea acestora/ citirea; 

- Competenţele de la MEM şi AVAP, MM, DP pot fi consolidate şi 

recapitulate pornind de la un text suport bun, ales cu atenţie; 

- Provocările au implicat lucrul în pereche, conexiune cu familia, fapt ce a 

provocat bună-dispoziţie şi a redus nivelul de stres al copiilor; 

- Am pus accent pe rezilienţă în situaţii critice, am acordat feedback pozitiv, 

atât copiilor cât şi părinţilor.   

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Ne mișcăm, ne plimbăm, călătorim 

ZIUA Comp. Activități de învățare 
Detalieri de 

conținut 

Resurse materiale și 

procedurale 
Evaluare 

Linkuri pentru 

MEM ŞI AVAP 

ZI
U

A
 1

 

1.3.  

3.2.  

4.2.  

– stabilirea poziţiei şi a 

ordinii cuvintelor din 

propoziţii de    3-5 cuvinte 

(1.3.); 

– analiza legăturii dintre 

text şi imaginea care îl 

însoţeşte (3.2.); 

– citirea unor „cuvinte 

cheie” (3.2.); 

– citirea selectivă a unor 

cuvinte şi enunţuri dintr-un 

 Grupurile de 
litere „che, Che” 
de tipar 

 Resurse materiale: 
manualul tipărit/digital, , 
text suport „La cabană” 

 Resurse procedurale: 
conversaţia, explicaţia, 
dialogul, exercițiul 

 Resurse online: 
Aplicaţia Meet – video 
conferinţă 10.30- 11.10 

Evaluarea după 

rezolvarea 

sarcinilor de 

învățare:  

 Test on line 
https://wordwall.n
et/resource/94056
6/cuvinte-cu-
grupuri-de-litere-
g%c4%83se%c8%9
9te-perechea 

MEM - 

Anotimpurile- 

LB engleza  

https://youtu.b

e/ZIkTLp_5uWk 

https://youtu.b

e/h81i1YlyDf4 

https://youtu.b

e/rMgWs6zEAJk 

 

https://wordwall.net/resource/940566/cuvinte-cu-grupuri-de-litere-g%c4%83se%c8%99te-perechea
https://wordwall.net/resource/940566/cuvinte-cu-grupuri-de-litere-g%c4%83se%c8%99te-perechea
https://wordwall.net/resource/940566/cuvinte-cu-grupuri-de-litere-g%c4%83se%c8%99te-perechea
https://wordwall.net/resource/940566/cuvinte-cu-grupuri-de-litere-g%c4%83se%c8%99te-perechea
https://wordwall.net/resource/940566/cuvinte-cu-grupuri-de-litere-g%c4%83se%c8%99te-perechea
https://wordwall.net/resource/940566/cuvinte-cu-grupuri-de-litere-g%c4%83se%c8%99te-perechea
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZIkTLp_5uWk%3Ffbclid%3DIwAR267nfBocyHn_3p1QunTzNXrBJ81ZPYH4O-EpXeNvi8KGkhhvaJPV5yhmE&h=AT0u66_Hr-i9QX1CQHg7uDfz4UzaQH_jozjCsBde5Oi3zTogwW4e4fj7JYhwWFTVrm3iGjrZ99TzPqHHbvEcjHbLamG8KPonetG7ksWlcrDBLW0RPfeqFCbs5LmgMaJBc04&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZIkTLp_5uWk%3Ffbclid%3DIwAR267nfBocyHn_3p1QunTzNXrBJ81ZPYH4O-EpXeNvi8KGkhhvaJPV5yhmE&h=AT0u66_Hr-i9QX1CQHg7uDfz4UzaQH_jozjCsBde5Oi3zTogwW4e4fj7JYhwWFTVrm3iGjrZ99TzPqHHbvEcjHbLamG8KPonetG7ksWlcrDBLW0RPfeqFCbs5LmgMaJBc04&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh81i1YlyDf4%3Ffbclid%3DIwAR1VFmOQf_pO_tCzLWHjDEbbsz8mxCSyod7ZETCjH81-lmFmTlyU5aoL2q8&h=AT1MxgnDe_VsowkQeXMPn1A_9epzpfV0SnwzquTXrWtPLfq2B7BJwHXlPnMT3KUlyC-ghfWTMn_gs1kqYfwP7e4ee46klDZPSHbYbLRJVlyHiYhrjpG9Pve9vc4stoWmBII&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh81i1YlyDf4%3Ffbclid%3DIwAR1VFmOQf_pO_tCzLWHjDEbbsz8mxCSyod7ZETCjH81-lmFmTlyU5aoL2q8&h=AT1MxgnDe_VsowkQeXMPn1A_9epzpfV0SnwzquTXrWtPLfq2B7BJwHXlPnMT3KUlyC-ghfWTMn_gs1kqYfwP7e4ee46klDZPSHbYbLRJVlyHiYhrjpG9Pve9vc4stoWmBII&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrMgWs6zEAJk%3Ffbclid%3DIwAR2WHlNs-OzXpwAWglWt6-MhNT7TGq4UIIgFkrmDCrWSXTqM26n8va0d8lI&h=AT0AqxrBrMQ4bWhWg_wp6JLzQq_ev4z5TSn_dUhwk5Rh2XJ2Y-sks23CCDHIDI4p_kzXv_vbTHzyKDmCBIu9ZeCENqgQJVH8ysMQKGW13Th6Efa56gwUzxuYJ5FHDFf4jPY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrMgWs6zEAJk%3Ffbclid%3DIwAR2WHlNs-OzXpwAWglWt6-MhNT7TGq4UIIgFkrmDCrWSXTqM26n8va0d8lI&h=AT0AqxrBrMQ4bWhWg_wp6JLzQq_ev4z5TSn_dUhwk5Rh2XJ2Y-sks23CCDHIDI4p_kzXv_vbTHzyKDmCBIu9ZeCENqgQJVH8ysMQKGW13Th6Efa56gwUzxuYJ5FHDFf4jPY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
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text scurt (3.2.); 

– stabilirea valorii de adevăr 

a unor afirmaţii despre 

conţinutul unor enunţuri 

sau al unui text scurt (3.2.); 

2.2.  

3.3.  

4.2.  

– completarea unor 

enunţuri care solicită 

realizarea acordului 

gramatical (2.2.); 

– punerea în 

corespondenţă a imaginilor 

cu enunțuri/ cuvinte 

corespunzătoare (3.3.); 

– scrierea unor cuvinte, 

propoziţii cu ajutorul 

computerului (4.2.); 

– alcătuirea şi scrierea unor 

enunţuri scurte, având 

suport vizual (4.2.). 

 Grupurile de 
litere „che, Che” 
de mână 
 

 Resurse materiale: 
manualul tipărit/digital, 
caiet auxiliar – 
Ed. Intuitext  

 Resurse procedurale: 
conversaţia, explicaţia, 
observarea dirijată, 
demonstrația, exerciţiul 

 Resurse online 
Aplicaţia Meet – video 
conferinţă 11.20- 12.00 
- Elevii vor scrie în 
aplicaţia word, 
individual, apoi voi 
share-ui ecranul pentru 
participanţi. (4.2) 

Interevaluare 
– aprecieri cu 
privire la calitatea 
scrisului în funcţie 
de criterii date 

WhatsApp – fiecare 
copil va trimite 
poza cu tema 
efectuată şi va 
primi feedback 
individual 
 
 
 

AVAP+ 

Explorarea 

Mediului- 

omuletul de 

zăpadă - 

observare 

topirea 

https://youtu.b

e/rMgWs6zEAJk 

 

ZI
U

A
 2

 

1.3.  

3.2.  
4.2.  

– identificarea unor cuvinte 

date după criterii precum: 

număr de sunete, sunet 

iniţial, sunet final (1.3.); 

– analiza legăturii dintre 

text şi imaginea care îl 

însoţeşte (3.2.); 

– citirea selectivă a unor 

cuvinte şi enunţuri dintr-un 

text scurt (3.2.); 

– stabilirea valorii de adevăr 

a unor afirmaţii despre 

conţinutul unor enunţuri 

sau al unui text scurt (3.2.); 

– scrierea unor cuvinte, 

propoziţii cu ajutorul 

computerului (4.2.); 

 Grupurile de 
litere „che, Che” 
de tipar -
consolidare 
 

 Resurse materiale: 
manualul tipărit/digital, 
text suport „Cu 
telecabina” 

 Resurse procedurale: 
conversaţia, explicaţia, 
dialogul, exercițiul 

 Resurse online 
Aplicaţia Meet – 
videoconferinţă 10.30- 
11.10 

Evaluarea după 

rezolvarea 

sarcinilor de 

învățare:  

 Aplicaţia Word 
Cloud – redactarea 
unor mesaje scurte 
folosind literele de 
tipar învăţate (4.2) 
sau transcrierea in 
word a unor 
propoziţii din text 

explorarea 

mediului - 

transformari 

ale apei + 

experimente 

https://youtu.b

e/mylCQjryPiU 

https://youtu.b

e/U9W0bc7Z03

s 

https://youtu.b

e/mOy92_1Uu

DI 

 

 2.2.  

3.3.  

4.2.  

– punerea în 

corespondenţă a imaginilor 

cu enunțuri/ cuvinte 

corespunzătoare (3.3.); 

– alcătuirea şi scrierea unor 
enunţuri scurte, având 
suport vizual (4.2.); 
– adăugarea unor cuvinte în 
enunţuri eliptice (4.2.); 
– ordonarea cuvintelor care 

formează un enunţ şi 

scrierea acestuia (4.2.). 

– exerciţii de completare a 

unor rebusuri în care 

 Grupurile de 
litere „che, Che” 
de mână -
consolidare 
 

 Resurse materiale: 
manualul tipărit/digital, 
caiet auxiliar – 
Ed. Intuitext  

 Resurse procedurale: 
conversaţia, explicaţia, 
observarea dirijată, 
demonstrația, exerciţiul 

 Aplicaţia Meet – 
videoconferinţă 11.20- 
12.00 

Evaluare 
– aprecieri cu 
privire la calitatea 
scrisului în funcţie 
de criterii date 

https://wordwall.n
et/resource/93912
1/che-sau-ce- 
 

MEM- 
calendarul- 
https://wordwa
ll.net/resource/
938835/mem-
clasa-i 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrMgWs6zEAJk%3Ffbclid%3DIwAR2WHlNs-OzXpwAWglWt6-MhNT7TGq4UIIgFkrmDCrWSXTqM26n8va0d8lI&h=AT0AqxrBrMQ4bWhWg_wp6JLzQq_ev4z5TSn_dUhwk5Rh2XJ2Y-sks23CCDHIDI4p_kzXv_vbTHzyKDmCBIu9ZeCENqgQJVH8ysMQKGW13Th6Efa56gwUzxuYJ5FHDFf4jPY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrMgWs6zEAJk%3Ffbclid%3DIwAR2WHlNs-OzXpwAWglWt6-MhNT7TGq4UIIgFkrmDCrWSXTqM26n8va0d8lI&h=AT0AqxrBrMQ4bWhWg_wp6JLzQq_ev4z5TSn_dUhwk5Rh2XJ2Y-sks23CCDHIDI4p_kzXv_vbTHzyKDmCBIu9ZeCENqgQJVH8ysMQKGW13Th6Efa56gwUzxuYJ5FHDFf4jPY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmylCQjryPiU%3Ffbclid%3DIwAR00zZxKa0z-CbYgP4BhTbilVlirsmcIDZnz2hXumNpJ60bcg4UuyiNHsho&h=AT2d3VGqDoBRIC1P1bwgG_MFcMVn9AbqKiqeHD6434vK65c9EPIDiGoT34ASKXQEPDWpDmcVOsvPtx7bM8i-1Aqz5QBq0_RNtPq0v1j8EbNwLWK4wUR3etqKwjfP5E4M2CI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RDSO-6jNO2tjc0asN9HXL06fZGnR-HFgQF_oM8iIFvhEVe97giAeFR3G-BK1AsFlx2_ww6C3avOpvV5nLtGuBi_J8zRKyKrKkI6yFM_5DJulLoNEcteLhU-jveYpTDBqG-9Y6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmylCQjryPiU%3Ffbclid%3DIwAR00zZxKa0z-CbYgP4BhTbilVlirsmcIDZnz2hXumNpJ60bcg4UuyiNHsho&h=AT2d3VGqDoBRIC1P1bwgG_MFcMVn9AbqKiqeHD6434vK65c9EPIDiGoT34ASKXQEPDWpDmcVOsvPtx7bM8i-1Aqz5QBq0_RNtPq0v1j8EbNwLWK4wUR3etqKwjfP5E4M2CI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RDSO-6jNO2tjc0asN9HXL06fZGnR-HFgQF_oM8iIFvhEVe97giAeFR3G-BK1AsFlx2_ww6C3avOpvV5nLtGuBi_J8zRKyKrKkI6yFM_5DJulLoNEcteLhU-jveYpTDBqG-9Y6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FU9W0bc7Z03s%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2HI-DBc_YytT0N-e1ojYc4ViK7f23kcCBGoDsxfSK4JlZzmPdXxuCfmIu-iQLb6rWva-15QsLKOi9wzEv7JnwQWajktjq_B8Am3T8qH2RkTjXkQflWlS_xlSA4Qs_h7Wc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RDSO-6jNO2tjc0asN9HXL06fZGnR-HFgQF_oM8iIFvhEVe97giAeFR3G-BK1AsFlx2_ww6C3avOpvV5nLtGuBi_J8zRKyKrKkI6yFM_5DJulLoNEcteLhU-jveYpTDBqG-9Y6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FU9W0bc7Z03s%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2HI-DBc_YytT0N-e1ojYc4ViK7f23kcCBGoDsxfSK4JlZzmPdXxuCfmIu-iQLb6rWva-15QsLKOi9wzEv7JnwQWajktjq_B8Am3T8qH2RkTjXkQflWlS_xlSA4Qs_h7Wc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RDSO-6jNO2tjc0asN9HXL06fZGnR-HFgQF_oM8iIFvhEVe97giAeFR3G-BK1AsFlx2_ww6C3avOpvV5nLtGuBi_J8zRKyKrKkI6yFM_5DJulLoNEcteLhU-jveYpTDBqG-9Y6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FU9W0bc7Z03s%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2HI-DBc_YytT0N-e1ojYc4ViK7f23kcCBGoDsxfSK4JlZzmPdXxuCfmIu-iQLb6rWva-15QsLKOi9wzEv7JnwQWajktjq_B8Am3T8qH2RkTjXkQflWlS_xlSA4Qs_h7Wc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RDSO-6jNO2tjc0asN9HXL06fZGnR-HFgQF_oM8iIFvhEVe97giAeFR3G-BK1AsFlx2_ww6C3avOpvV5nLtGuBi_J8zRKyKrKkI6yFM_5DJulLoNEcteLhU-jveYpTDBqG-9Y6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmOy92_1UuDI%3Ffbclid%3DIwAR0QNzFfqmxf_sM8LS8ih92vVeJkL1WKfeWwj_LrC2HPD7mqpZB9Xpfm0HI&h=AT3LS5NlsIZC24IESuDg7QZgjg7mPdegd90RIKg793phibE8UIGJwDUG5elJe6odhcSZU4Y0OvsUvLkTVsiool6gEn8FaRYA8aaDriNbOylf7CZhofAQ1tfgUwLDQvADtzU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RDSO-6jNO2tjc0asN9HXL06fZGnR-HFgQF_oM8iIFvhEVe97giAeFR3G-BK1AsFlx2_ww6C3avOpvV5nLtGuBi_J8zRKyKrKkI6yFM_5DJulLoNEcteLhU-jveYpTDBqG-9Y6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmOy92_1UuDI%3Ffbclid%3DIwAR0QNzFfqmxf_sM8LS8ih92vVeJkL1WKfeWwj_LrC2HPD7mqpZB9Xpfm0HI&h=AT3LS5NlsIZC24IESuDg7QZgjg7mPdegd90RIKg793phibE8UIGJwDUG5elJe6odhcSZU4Y0OvsUvLkTVsiool6gEn8FaRYA8aaDriNbOylf7CZhofAQ1tfgUwLDQvADtzU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RDSO-6jNO2tjc0asN9HXL06fZGnR-HFgQF_oM8iIFvhEVe97giAeFR3G-BK1AsFlx2_ww6C3avOpvV5nLtGuBi_J8zRKyKrKkI6yFM_5DJulLoNEcteLhU-jveYpTDBqG-9Y6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmOy92_1UuDI%3Ffbclid%3DIwAR0QNzFfqmxf_sM8LS8ih92vVeJkL1WKfeWwj_LrC2HPD7mqpZB9Xpfm0HI&h=AT3LS5NlsIZC24IESuDg7QZgjg7mPdegd90RIKg793phibE8UIGJwDUG5elJe6odhcSZU4Y0OvsUvLkTVsiool6gEn8FaRYA8aaDriNbOylf7CZhofAQ1tfgUwLDQvADtzU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RDSO-6jNO2tjc0asN9HXL06fZGnR-HFgQF_oM8iIFvhEVe97giAeFR3G-BK1AsFlx2_ww6C3avOpvV5nLtGuBi_J8zRKyKrKkI6yFM_5DJulLoNEcteLhU-jveYpTDBqG-9Y6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F939121%2Fche-sau-ce-%3Ffbclid%3DIwAR00zZxKa0z-CbYgP4BhTbilVlirsmcIDZnz2hXumNpJ60bcg4UuyiNHsho&h=AT0ugPoq3rUJaIq0TIYg0jA6bwEKNJDV4RmDnxXjOkV6xt-6BcNZO7jxQQETiqkAreISBo6Yibg3EPpwS6ohnG6QiLXPyUyjpXLyj__L6Fp103t2XH9ZV0HeFZWGhJRBifE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hFzbKUQoJ4CXTKQ10W5UdXgiEaKuz1mqvcoWo6NWvww3p2BkWURPNdzIh6FVm6kvvqkNNKYbXlqMLRh5nfCrnmAIVWBMcBky96gp8fszv4fSSfCsqdLIQVMBX9AFMdlKwf5o6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F939121%2Fche-sau-ce-%3Ffbclid%3DIwAR00zZxKa0z-CbYgP4BhTbilVlirsmcIDZnz2hXumNpJ60bcg4UuyiNHsho&h=AT0ugPoq3rUJaIq0TIYg0jA6bwEKNJDV4RmDnxXjOkV6xt-6BcNZO7jxQQETiqkAreISBo6Yibg3EPpwS6ohnG6QiLXPyUyjpXLyj__L6Fp103t2XH9ZV0HeFZWGhJRBifE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hFzbKUQoJ4CXTKQ10W5UdXgiEaKuz1mqvcoWo6NWvww3p2BkWURPNdzIh6FVm6kvvqkNNKYbXlqMLRh5nfCrnmAIVWBMcBky96gp8fszv4fSSfCsqdLIQVMBX9AFMdlKwf5o6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F939121%2Fche-sau-ce-%3Ffbclid%3DIwAR00zZxKa0z-CbYgP4BhTbilVlirsmcIDZnz2hXumNpJ60bcg4UuyiNHsho&h=AT0ugPoq3rUJaIq0TIYg0jA6bwEKNJDV4RmDnxXjOkV6xt-6BcNZO7jxQQETiqkAreISBo6Yibg3EPpwS6ohnG6QiLXPyUyjpXLyj__L6Fp103t2XH9ZV0HeFZWGhJRBifE&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hFzbKUQoJ4CXTKQ10W5UdXgiEaKuz1mqvcoWo6NWvww3p2BkWURPNdzIh6FVm6kvvqkNNKYbXlqMLRh5nfCrnmAIVWBMcBky96gp8fszv4fSSfCsqdLIQVMBX9AFMdlKwf5o6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F938835%2Fmem-clasa-i%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2WvN9i9WaFZiDHNWEsb1VFmHzXrzp7gTsWlUCi43R9g-zdoGdejUNptlDeYRtMTQVw_ouY58v-IQGOCS8EttbH_LV6bC0xfYwyxzOjPFOCT85neAL__2U-VxGxtji5djc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hFzbKUQoJ4CXTKQ10W5UdXgiEaKuz1mqvcoWo6NWvww3p2BkWURPNdzIh6FVm6kvvqkNNKYbXlqMLRh5nfCrnmAIVWBMcBky96gp8fszv4fSSfCsqdLIQVMBX9AFMdlKwf5o6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F938835%2Fmem-clasa-i%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2WvN9i9WaFZiDHNWEsb1VFmHzXrzp7gTsWlUCi43R9g-zdoGdejUNptlDeYRtMTQVw_ouY58v-IQGOCS8EttbH_LV6bC0xfYwyxzOjPFOCT85neAL__2U-VxGxtji5djc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hFzbKUQoJ4CXTKQ10W5UdXgiEaKuz1mqvcoWo6NWvww3p2BkWURPNdzIh6FVm6kvvqkNNKYbXlqMLRh5nfCrnmAIVWBMcBky96gp8fszv4fSSfCsqdLIQVMBX9AFMdlKwf5o6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F938835%2Fmem-clasa-i%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2WvN9i9WaFZiDHNWEsb1VFmHzXrzp7gTsWlUCi43R9g-zdoGdejUNptlDeYRtMTQVw_ouY58v-IQGOCS8EttbH_LV6bC0xfYwyxzOjPFOCT85neAL__2U-VxGxtji5djc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hFzbKUQoJ4CXTKQ10W5UdXgiEaKuz1mqvcoWo6NWvww3p2BkWURPNdzIh6FVm6kvvqkNNKYbXlqMLRh5nfCrnmAIVWBMcBky96gp8fszv4fSSfCsqdLIQVMBX9AFMdlKwf5o6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F938835%2Fmem-clasa-i%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2WvN9i9WaFZiDHNWEsb1VFmHzXrzp7gTsWlUCi43R9g-zdoGdejUNptlDeYRtMTQVw_ouY58v-IQGOCS8EttbH_LV6bC0xfYwyxzOjPFOCT85neAL__2U-VxGxtji5djc&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hFzbKUQoJ4CXTKQ10W5UdXgiEaKuz1mqvcoWo6NWvww3p2BkWURPNdzIh6FVm6kvvqkNNKYbXlqMLRh5nfCrnmAIVWBMcBky96gp8fszv4fSSfCsqdLIQVMBX9AFMdlKwf5o6
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definiţiile sunt date prin 

desene/simboluri (3.3.). 

ZI
U

A
 9

Y
IU

A
 #

 

 

1.2.  
2.1.  

3.3.  

– formularea de enunţuri 

pornind de la titlul unei 

povești aleasă de învățător 

pentru a fi laudiată, ce 

abordează tematica unității 

(predicții referitoare la 

subiectul textului ce 

urmează a fi audiat) (2.1.); 

– formularea de întrebări și 

răspunsuri referitoare la 

conținutul textului audiat 

(1.2.); 

– realizarea unor mesaje, 

utilizând simboluri din 

mediul apropiat (3.3.); 

– plasarea în spaţiul clase/ 

casei a unor jetoane sau 

afişe care transmit mesaje 

(reguli de conduită în timpul 

deplasărilor în afara școlii, în 

excursii, drumeții, mesaje 

ale copiilor sau ale 

profesorului etc.) (3.3.).  

 Textul. Titlul 
 

 Resurse materiale: 
computer, coli albe, 
foarfece, lipici, carioci,  

 Resurse procedurale: 
conversaţia, dialogul, 
lectura cu predicții 

 Resurse on-line 

 Aplicaţia Meet – 
video conferinţă 10.30- 
11.10 şi 11.20-12.00 

 Smart Tv- canalul you 
tube  
 
- Omida mâncăcioasă – 

Eric Carle 
https://m.youtube.com/

watch?v=aEoJRhpfAFE&f

eature=yout  

 

Observarea 

sistematică: 

comportamentul de 

ascultător activ 

 Listă de 
verificare (da, nu): 

 manifestarea 
interesului față de 
mesajele orale 
transmise de 
învățător; 

 formularea de 
răspunsuri 
adecvate la 
întrebări ce țin de 
conținutul textului 
audiat. 

 WhatsApp – 
fiecare copil va 
trimite poza cu 
tema efectuată şi 
va primi feedback 
individual 

https://www.all

kidsnetwork.co

m/crafts/bugs/b

utterfly-life-

cycle-craft.asp 

https://www.ea

sypeasyandfun.

com/3d-

butterfly-life-

cycle-craft 

https://www.ea

sypeasyandfun.

com/how-to-

draw-a-

caterpillar/ 

https://wordwal

l.net/resource/9

40566/cuvinte-

cu-grupuri-de-

litere-

g%c4%83se%c8

%99te-perechea 
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1.3.  

2.2.  

3.2.  

– jocuri de pronunţie a 

cuvintelor care încep/se 

termină/ conţin sunetele 

învățate (1.3.); 

– identificarea unor cuvinte 

cu înțeles asemănător (1.3.); 

– identificarea personajelor, 

locului şi timpului unei 

întâmplări prezentate în 

textul citit (3.2.); 

– formularea unor 

răspunsuri orale la întrebări 

despre conţinutul textului 

citit (3.2.); 

– completarea unor 

enunţuri care solicită 

realizarea acordului 

gramatical (2.2.);  

Recapitulare 

 Sunetele (f, ș 
ț, z, che, chi) 

 Literele „f, F,  
ș, Ș, ț, Ț, z, Z” de 
tipar și de mână 

 Grupurile de 
litere „che, Che, 
chi, Chi” de 
tipar și de mână 

 Cuvinte cu 
sens 
asemănător 

 Resurse materiale: 
manualul tipărit/digital 

 Resurse procedurale: 
conversaţia, dialogul, 
metoda fonetică, 
analitico-sintetică 

 Resurse on-line 

 Aplicaţia Meet – 
video conferinţă 10.30- 
11.10 şi 11.20-12.00 

 Aplicaţia Chatter-pix 
– transmiterea de 
informaţii (3.2.); - Tu ce 
meserie ai vrea să ai? 

 Aplicaţia Kids – o 
afacere de succes 
 

Evaluarea după 

rezolvarea 

sarcinilor de 

învățare:  

 Tehnica 
„răspunsului la 
minut” 
https://learningapp

s.org/display?v=puv

ekspc320 

 

Chatter Pix 

Kids-o afacere 

de succes! 

https://youtu.b

e/bxFHUFh81T

Q 

https://youtu.b

e/p7I7mWw7N

5E 

https://youtu.b

e/kkUR9peE-6k 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F940566%2Fcuvinte-cu-grupuri-de-litere-g%25c4%2583se%25c8%2599te-perechea%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2qX3yjPgWCPrStknR7nmntr2_DlJuK5-BWtKLUtweV2Rq88HhlTu1M_Que8bJA174q7hSKS6MAbpdPTwlPnoF_GubvTYfP-u5-SA6w58Xh0-HGbNljrQ8FzxuT40xN4wk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tTvlknJ0WYYVIGWaXYUQAe66Gt1c3QeRxNmYF_9vqYTBRutMtWvDXE_VCtl7-2PEbo5LUBvodjfQ4aSthBGVWDqf4qlEAoGNT6SNYoFzL0umCtXyIeqaa0xztsJAgI_lLDYm6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fresource%2F940566%2Fcuvinte-cu-grupuri-de-litere-g%25c4%2583se%25c8%2599te-perechea%3Ffbclid%3DIwAR0DXZ_jdqFMuZ7ctscZZjIswn6OR_ZllGEybjofKyCLMGtfQnJNcvyOExc&h=AT2qX3yjPgWCPrStknR7nmntr2_DlJuK5-BWtKLUtweV2Rq88HhlTu1M_Que8bJA174q7hSKS6MAbpdPTwlPnoF_GubvTYfP-u5-SA6w58Xh0-HGbNljrQ8FzxuT40xN4wk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tTvlknJ0WYYVIGWaXYUQAe66Gt1c3QeRxNmYF_9vqYTBRutMtWvDXE_VCtl7-2PEbo5LUBvodjfQ4aSthBGVWDqf4qlEAoGNT6SNYoFzL0umCtXyIeqaa0xztsJAgI_lLDYm6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpuvekspc320%26fbclid%3DIwAR0Maz1BeeMqz7OuQiqnBAY-1ineaUoWUP2I-ZXlQvTKtQiuz4x81FAkaxE&h=AT0ZutEBd8l9yAtkHqpOE_1sz5b8oG9fgnLIjD-BSrHgeJLe5HkRboHs92y3QDBscPeM9-w5K4RkWTpd8rW9zJRRCu6eJcjLV7PsSzKXQ2wxyb-m3E_dnmpTHoHE5PXSq7s&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpuvekspc320%26fbclid%3DIwAR0Maz1BeeMqz7OuQiqnBAY-1ineaUoWUP2I-ZXlQvTKtQiuz4x81FAkaxE&h=AT0ZutEBd8l9yAtkHqpOE_1sz5b8oG9fgnLIjD-BSrHgeJLe5HkRboHs92y3QDBscPeM9-w5K4RkWTpd8rW9zJRRCu6eJcjLV7PsSzKXQ2wxyb-m3E_dnmpTHoHE5PXSq7s&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dpuvekspc320%26fbclid%3DIwAR0Maz1BeeMqz7OuQiqnBAY-1ineaUoWUP2I-ZXlQvTKtQiuz4x81FAkaxE&h=AT0ZutEBd8l9yAtkHqpOE_1sz5b8oG9fgnLIjD-BSrHgeJLe5HkRboHs92y3QDBscPeM9-w5K4RkWTpd8rW9zJRRCu6eJcjLV7PsSzKXQ2wxyb-m3E_dnmpTHoHE5PXSq7s&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbxFHUFh81TQ%3Ffbclid%3DIwAR1VFmOQf_pO_tCzLWHjDEbbsz8mxCSyod7ZETCjH81-lmFmTlyU5aoL2q8&h=AT3g5EVYHTGnJa32IOjxf3F3ehZoTCPXmZMYecvIcXcAw084DrEmeLPWGqpPATwsoXQhy_oJDyGn2cP1T7S1Bh2Ps_QSR0Pm4sFhv0LRBnvfoJARNXvbqMbQzDgyJAr2zHY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UbEwPBQYwB6rRIr84sCb3TeKkJFoGNN4ZSuz1rCq9Kyg1Cp3q4B6VaBDZT8j-LOtQW2wMSSk0KEHwHfLV5CinundqdRCm_ruVduO0cdZGXYhBzGJ8reIfVvPhB_gRv8PyoaeN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbxFHUFh81TQ%3Ffbclid%3DIwAR1VFmOQf_pO_tCzLWHjDEbbsz8mxCSyod7ZETCjH81-lmFmTlyU5aoL2q8&h=AT3g5EVYHTGnJa32IOjxf3F3ehZoTCPXmZMYecvIcXcAw084DrEmeLPWGqpPATwsoXQhy_oJDyGn2cP1T7S1Bh2Ps_QSR0Pm4sFhv0LRBnvfoJARNXvbqMbQzDgyJAr2zHY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UbEwPBQYwB6rRIr84sCb3TeKkJFoGNN4ZSuz1rCq9Kyg1Cp3q4B6VaBDZT8j-LOtQW2wMSSk0KEHwHfLV5CinundqdRCm_ruVduO0cdZGXYhBzGJ8reIfVvPhB_gRv8PyoaeN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbxFHUFh81TQ%3Ffbclid%3DIwAR1VFmOQf_pO_tCzLWHjDEbbsz8mxCSyod7ZETCjH81-lmFmTlyU5aoL2q8&h=AT3g5EVYHTGnJa32IOjxf3F3ehZoTCPXmZMYecvIcXcAw084DrEmeLPWGqpPATwsoXQhy_oJDyGn2cP1T7S1Bh2Ps_QSR0Pm4sFhv0LRBnvfoJARNXvbqMbQzDgyJAr2zHY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UbEwPBQYwB6rRIr84sCb3TeKkJFoGNN4ZSuz1rCq9Kyg1Cp3q4B6VaBDZT8j-LOtQW2wMSSk0KEHwHfLV5CinundqdRCm_ruVduO0cdZGXYhBzGJ8reIfVvPhB_gRv8PyoaeN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp7I7mWw7N5E%3Ffbclid%3DIwAR32VZ7lTbj8YrReSOHON0hyvI8WeDF2U8AfIrFuYpRbZetVGNxCvUBGsw4&h=AT1LMlwFPl7vXdjgcSgriiQUoeuaCQF8HtOot-GzEDBRPu0aPOvJTptij_HE_32xP6__YouJ7ENARMvaWV_uVo3LN0Op-T9ur7Iql3fqZhQXmVWTm2UtX0o0V0IFA6KZgXU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UbEwPBQYwB6rRIr84sCb3TeKkJFoGNN4ZSuz1rCq9Kyg1Cp3q4B6VaBDZT8j-LOtQW2wMSSk0KEHwHfLV5CinundqdRCm_ruVduO0cdZGXYhBzGJ8reIfVvPhB_gRv8PyoaeN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp7I7mWw7N5E%3Ffbclid%3DIwAR32VZ7lTbj8YrReSOHON0hyvI8WeDF2U8AfIrFuYpRbZetVGNxCvUBGsw4&h=AT1LMlwFPl7vXdjgcSgriiQUoeuaCQF8HtOot-GzEDBRPu0aPOvJTptij_HE_32xP6__YouJ7ENARMvaWV_uVo3LN0Op-T9ur7Iql3fqZhQXmVWTm2UtX0o0V0IFA6KZgXU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UbEwPBQYwB6rRIr84sCb3TeKkJFoGNN4ZSuz1rCq9Kyg1Cp3q4B6VaBDZT8j-LOtQW2wMSSk0KEHwHfLV5CinundqdRCm_ruVduO0cdZGXYhBzGJ8reIfVvPhB_gRv8PyoaeN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp7I7mWw7N5E%3Ffbclid%3DIwAR32VZ7lTbj8YrReSOHON0hyvI8WeDF2U8AfIrFuYpRbZetVGNxCvUBGsw4&h=AT1LMlwFPl7vXdjgcSgriiQUoeuaCQF8HtOot-GzEDBRPu0aPOvJTptij_HE_32xP6__YouJ7ENARMvaWV_uVo3LN0Op-T9ur7Iql3fqZhQXmVWTm2UtX0o0V0IFA6KZgXU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UbEwPBQYwB6rRIr84sCb3TeKkJFoGNN4ZSuz1rCq9Kyg1Cp3q4B6VaBDZT8j-LOtQW2wMSSk0KEHwHfLV5CinundqdRCm_ruVduO0cdZGXYhBzGJ8reIfVvPhB_gRv8PyoaeN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkkUR9peE-6k%3Ffbclid%3DIwAR2Pher89aqk7I8cUGDI-J3qW8LVx8i7XRu75Q2BmuM_xku0SFXenf_JkLE&h=AT1daJCBXkReKN9-t3tPau4YXYLXaD8isiOpFH5fkg_k6qFWtfyx5vvAlTv23zhb1NQl0cbUcCFV-0_WSgNa-_gJo0O7rV0RxWRARHnQpH81WaX8WERcy5OvC3AjjJwuKQw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UbEwPBQYwB6rRIr84sCb3TeKkJFoGNN4ZSuz1rCq9Kyg1Cp3q4B6VaBDZT8j-LOtQW2wMSSk0KEHwHfLV5CinundqdRCm_ruVduO0cdZGXYhBzGJ8reIfVvPhB_gRv8PyoaeN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkkUR9peE-6k%3Ffbclid%3DIwAR2Pher89aqk7I8cUGDI-J3qW8LVx8i7XRu75Q2BmuM_xku0SFXenf_JkLE&h=AT1daJCBXkReKN9-t3tPau4YXYLXaD8isiOpFH5fkg_k6qFWtfyx5vvAlTv23zhb1NQl0cbUcCFV-0_WSgNa-_gJo0O7rV0RxWRARHnQpH81WaX8WERcy5OvC3AjjJwuKQw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1UbEwPBQYwB6rRIr84sCb3TeKkJFoGNN4ZSuz1rCq9Kyg1Cp3q4B6VaBDZT8j-LOtQW2wMSSk0KEHwHfLV5CinundqdRCm_ruVduO0cdZGXYhBzGJ8reIfVvPhB_gRv8PyoaeN
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Orar vesel pentru copii cuminţi 
 

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 
Aplicaţia Meet – 

videoconferinţă  

10.30- 12.00 

Aplicaţia Meet – 

videoconferinţă  

10.30- 12.00 

Aplicaţia Meet – 

videoconferinţă  

10.30- 12.00 

Aplicaţia Meet – 

videoconferinţă 

10.30- 12.00 

Aplicaţia Meet – 

videoconferinţă 

10.30- 12.00 

CLR 

Vom studia din 

manual 

Veţi lucra un test 

online 

CLR 

Aplicaţia Word 

Cloud – de instalat 

pe telefon sau 

tabletă 

CLR 

Chatter Pix -

descarcă această 

aplicaţie 

Tu ce meserie ai 

vrea să ai? 

CLR 

- Omida 

mâncăcioasă – 

Eric Carle 
https://m.youtube.c

om/watch?v=aEoJ

RhpfAFE&feature=

yout  

CLR 

Ne vom măsura 

foţele printr-un test 

on line! 

 

MEM 

Vom recapitula 

Anotimpurile 

Accesaţi link-

urile: 

https://youtu.be/ZIk

TLp_5uWk 

https://youtu.be/h8

1i1YlyDf4 

https://youtu.be/rM

gWs6zEAJk 

MEM 

Apa se poate 

transforma? 

https://youtu.be/my

lCQjryPiU  

https://youtu.be/U9

W0bc7Z03s  

https://youtu.be/mO

y92_1UuDI  

MEM 

Ştim să citim 

calendarul? 

MEM 

Banii- 

recapitulare 

https://youtu.be/bx

FHUFh81TQ 

https://youtu.be/p7I

7mWw7N5E 

https://youtu.be/kk

UR9peE-6k 

MEM 

Kids-o afacere de 

succes! 

Chatter Pix -

descarcă această 

aplicaţie 

 

Lb engleză 

Anotimpurile 

AVAP  

Omul de zăpadă 

Construieşte pe o 

farfurie un om de 

zăpadă, apoi 

observa cum se 

topeşte 

Ed fizică 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Nc

SwGeZ65aY 

AVAP 

https://www.allkids

network.com/crafts/

bugs/butterfly-life-

cycle-craft.asp 

https://www.easype

asyandfun.com/3d-

butterfly-life-cycle-

craft 

https://www.easype

asyandfun.com/ho

w-to-draw-a-

caterpillar/ 

Religie 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaEoJRhpfAFE%26feature%3Dyout%26fbclid%3DIwAR3k_NnOOQ2Pl5bRv2E1F5bepbLlOlC6lrUWyne_0Ji-qjqhyJN2sRPXyjA&h=AT3A_2YQMgj0UR-wFypwecU_UdioJ-0ddelurSxS2sFJHbNfuzWAimILPyZyI18GnZGNvvskfLBytEdr1Q-gCPQt6F99eUyZrZNET6nMODH4r5L2S5ddGLLK72gXkCtj5Hs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tTvlknJ0WYYVIGWaXYUQAe66Gt1c3QeRxNmYF_9vqYTBRutMtWvDXE_VCtl7-2PEbo5LUBvodjfQ4aSthBGVWDqf4qlEAoGNT6SNYoFzL0umCtXyIeqaa0xztsJAgI_lLDYm6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaEoJRhpfAFE%26feature%3Dyout%26fbclid%3DIwAR3k_NnOOQ2Pl5bRv2E1F5bepbLlOlC6lrUWyne_0Ji-qjqhyJN2sRPXyjA&h=AT3A_2YQMgj0UR-wFypwecU_UdioJ-0ddelurSxS2sFJHbNfuzWAimILPyZyI18GnZGNvvskfLBytEdr1Q-gCPQt6F99eUyZrZNET6nMODH4r5L2S5ddGLLK72gXkCtj5Hs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tTvlknJ0WYYVIGWaXYUQAe66Gt1c3QeRxNmYF_9vqYTBRutMtWvDXE_VCtl7-2PEbo5LUBvodjfQ4aSthBGVWDqf4qlEAoGNT6SNYoFzL0umCtXyIeqaa0xztsJAgI_lLDYm6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaEoJRhpfAFE%26feature%3Dyout%26fbclid%3DIwAR3k_NnOOQ2Pl5bRv2E1F5bepbLlOlC6lrUWyne_0Ji-qjqhyJN2sRPXyjA&h=AT3A_2YQMgj0UR-wFypwecU_UdioJ-0ddelurSxS2sFJHbNfuzWAimILPyZyI18GnZGNvvskfLBytEdr1Q-gCPQt6F99eUyZrZNET6nMODH4r5L2S5ddGLLK72gXkCtj5Hs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tTvlknJ0WYYVIGWaXYUQAe66Gt1c3QeRxNmYF_9vqYTBRutMtWvDXE_VCtl7-2PEbo5LUBvodjfQ4aSthBGVWDqf4qlEAoGNT6SNYoFzL0umCtXyIeqaa0xztsJAgI_lLDYm6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaEoJRhpfAFE%26feature%3Dyout%26fbclid%3DIwAR3k_NnOOQ2Pl5bRv2E1F5bepbLlOlC6lrUWyne_0Ji-qjqhyJN2sRPXyjA&h=AT3A_2YQMgj0UR-wFypwecU_UdioJ-0ddelurSxS2sFJHbNfuzWAimILPyZyI18GnZGNvvskfLBytEdr1Q-gCPQt6F99eUyZrZNET6nMODH4r5L2S5ddGLLK72gXkCtj5Hs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tTvlknJ0WYYVIGWaXYUQAe66Gt1c3QeRxNmYF_9vqYTBRutMtWvDXE_VCtl7-2PEbo5LUBvodjfQ4aSthBGVWDqf4qlEAoGNT6SNYoFzL0umCtXyIeqaa0xztsJAgI_lLDYm6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZIkTLp_5uWk%3Ffbclid%3DIwAR267nfBocyHn_3p1QunTzNXrBJ81ZPYH4O-EpXeNvi8KGkhhvaJPV5yhmE&h=AT0u66_Hr-i9QX1CQHg7uDfz4UzaQH_jozjCsBde5Oi3zTogwW4e4fj7JYhwWFTVrm3iGjrZ99TzPqHHbvEcjHbLamG8KPonetG7ksWlcrDBLW0RPfeqFCbs5LmgMaJBc04&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZIkTLp_5uWk%3Ffbclid%3DIwAR267nfBocyHn_3p1QunTzNXrBJ81ZPYH4O-EpXeNvi8KGkhhvaJPV5yhmE&h=AT0u66_Hr-i9QX1CQHg7uDfz4UzaQH_jozjCsBde5Oi3zTogwW4e4fj7JYhwWFTVrm3iGjrZ99TzPqHHbvEcjHbLamG8KPonetG7ksWlcrDBLW0RPfeqFCbs5LmgMaJBc04&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh81i1YlyDf4%3Ffbclid%3DIwAR1VFmOQf_pO_tCzLWHjDEbbsz8mxCSyod7ZETCjH81-lmFmTlyU5aoL2q8&h=AT1MxgnDe_VsowkQeXMPn1A_9epzpfV0SnwzquTXrWtPLfq2B7BJwHXlPnMT3KUlyC-ghfWTMn_gs1kqYfwP7e4ee46klDZPSHbYbLRJVlyHiYhrjpG9Pve9vc4stoWmBII&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh81i1YlyDf4%3Ffbclid%3DIwAR1VFmOQf_pO_tCzLWHjDEbbsz8mxCSyod7ZETCjH81-lmFmTlyU5aoL2q8&h=AT1MxgnDe_VsowkQeXMPn1A_9epzpfV0SnwzquTXrWtPLfq2B7BJwHXlPnMT3KUlyC-ghfWTMn_gs1kqYfwP7e4ee46klDZPSHbYbLRJVlyHiYhrjpG9Pve9vc4stoWmBII&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0PBZ6jDjhrsT4S-epuAzZqlLU4C_KVT3TKXDiT3TI59SzMxSSx4zwR9xQdhVWSGeV8ZMmftpKMCSDNsjw8681cMmttkYY9xSyzxGQ2ugBDC7vmTHh6s-xc1-3XC-EEr9x9u9_r
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.easypeasyandfun.com%2Fhow-to-draw-a-caterpillar%2F%3Ffbclid%3DIwAR0XLkwzd5p6XoWzGxY_g95u-rYmh3yUTrVzr4-NzPZPTw9yUSo5n3cVCwQ&h=AT1aJUg84W2csmZkr_eYjItDEVaQ8vkF7VbYl-cFX9QTv-jezWKKCmgp9qj2XWs9bYroEQ2Mj6Fk7AUOX28UwAg8Vupror0oVHRJ_hMol6nrVqackh5FfzldwGgeY5790fM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0tTvlknJ0WYYVIGWaXYUQAe66Gt1c3QeRxNmYF_9vqYTBRutMtWvDXE_VCtl7-2PEbo5LUBvodjfQ4aSthBGVWDqf4qlEAoGNT6SNYoFzL0umCtXyIeqaa0xztsJAgI_lLDYm6
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Experiența 12 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: DINU Florina 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa   

Clasa: I 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

       Crearea design-ului unui tricou. Tema: Totul va fi bine! (Școala Altfel) 

Descrierea experienței de 

succes 

       Elevii au avut de pictat, desenat, decorat un tricou cu tema: Totul va fi 

bine!. Instrucțiunile, recomandările le-au fost transmise pe Google 

Classroom. 

Materialele de care au avut nevoie: 

 un tricou alb sau colorat, simplu; 

 carioci/ acuarele/ markere/ pastă corectoare; 

 pensule; 

 creion simplu; 

 șablon cu modele sau litere; 

 pentru decor (opțional): paiete, nasturi, mărgele, fire de ață etc. 

Pregătirea: Pentru a evita impregnarea vopselei pe spatele țesăturii, 

elevii au fost sfătuiți să atașeze un suport în interiorul tricoului (o placă din 

spumă poliuretanică, o placă din pal sau un carton mai gros). 

Crearea design-ului: 

Pentru crearea design-ului li s-a recomandat să aleagă una dintre cele 3 

modalități: 

1. trasarea design-ului după contur - crearea desenului/logoului mai 

întâi pe o hârtie pe care să o așeze apoi sub tricou.; 

2. pictura cu mâna liberă - această tehnică distractivă le-a oferit 

libertate în exprimarea imaginației; 

3. pictura după șablon - obținerea design-ul cu ajutorul unui șablon 

care este cea mai sigură metodă pentru un rezultat curat; această 

tehnică au creat-o cu ajutorul unui șablon prestabilit, din hârtie sau 

plastic, pe care l-au aplicat pe tricou. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi La final, elevii s-au bucurat de un tricou personalizat, cu un design 

realizat chiar de ei, într-un stil pe care probabil tricourile din comerț nu îl 

pot oferi. Și-au putut picta mesajul favorit și s-au putut mândri cu talentul 

lor artistic. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

       În această perioadă de izolare, de distanțare socială, copiii au reușit cu 

ajutorul mesajelor de pe tricouri să coloreze puțin aceste zile. Ele parcă ne-

au transmis tuturor dincolo de Totul va fi bine!: Izolați… dar împreună! 

Acasă… dar plini de speranță! La distanță… dar aproape! #Stațiacasă. 
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 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 Experiența 13 

   
 

Numele și prenumele cadrului didactic: FLAIDER Elena 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Târgoviște 

Clasa: I 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Pe aripile vântului 

Descrierea experienței 

de succes 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Conținutul vizat: Surse de energie.Vântul 

Disciplina integrată: Arte vizuale și abilități practice  

Activitate aplicativă: Morișca 

Resurse digitale utilizate: 

- dispozitive electronice: calculator/laptop/tabletă/telefon cu conexiune la 

internet;  

- Platforma educațională ZOOM, pentru videoconferință: https://zoom.us/; 

- Manualul digital Matematică și explorarea mediului, clasa I, Editura  

Intuitext  

http://manuale.intuitext.ro/manualedigitale/MEM_ClasaI_vol2/index.html; 

-Platforma educațională ȘcoalaIntuitext 

 https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor; 

- Platfotma educațională ClassDojo, pentru postarea produselor activității și 

completarea portofoliilor individuale  https://www.classdojo.com/ 

Resurse materiale necesare: carton colorat, un pai din plastic sau un creion, 

piuneză, foarfece, caiete. 

     Activitatea se desfășoară mixt (sincron și asincron). Elevii vizionează 

filmul de predare despre sursele de energie 

(https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor), explorează conținutul 

aferent din manualul digital 

 (http://manuale.intuitext.ro/manualedigitale/MEM_ClasaI_vol2/index.html). 

exemplifică sursele de energie, identifică efecte pozitive și negative ale 

vântului, redau prin desen efecte enumerate anterior, iar la final se realizează 

o morișcă, ca aplicație practică pentru a releva forța vântului, conform 

indicațiilor din manualul Intuitext. Copiii îi verifică funcționalitatea prin 

producerea curenților de aer prin suflare sau cu un evantai. Produsele 

realizate vor fi adăugate în portofoliile electronice individuale 

(https://www.classdojo.com). 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi Elevii învață cu plăcere, se implică activ, îmbină activitatea teoretică cu 

cea practic-aplicativă, sunt utilizate platformele și aplicațiile educaționale on-

https://zoom.us/
http://manuale.intuitext.ro/manualedigitale/MEM_ClasaI_vol2/index.html
https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor
https://www.classdojo.com/
https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor
http://manuale.intuitext.ro/manualedigitale/MEM_ClasaI_vol2/index.html
https://www.classdojo.com/
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line, își dezvoltă competențele digitale. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Am abordat învățarea interdisciplinar. 

Am utilizat mijloacele educaționale digitale. 

Școala on-line presupune resurse de timp suplimentare pregătirii 

procesului educativ. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 14 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: PETRESCU Rebiana 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni  

Clasa: I 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Oră online de predare a lecției despre ”Transformări ale apei” 

Descrierea experienței de 

succes 

Lecția a debutat printr-o întâlnire cu elevii mei prin intermediul 

aplicației Zoom Cloud Meetings. Pentru situațiile în care prezența 

elevilor nu este 100%, dar și pentru ca elevii să aibă acces continuu la 

materiale, să solicite răspuns la întrebări, să posteze temele lor, eu 

postez materialele, temele, chestionarele, link-urile etc. și pe platforma 

classroom.google, acolo unde am creat clasa în cadrul căreia funcționăm 

online încă din 15 martie 2020.  

Activități desfășurate/sarcini de lucru: 

- citirea poeziei ”Vine ploaia!”, de George Coșbuc; 

- prezentarea pe globul pământesc a suprafeței pe care o ocupă apa; 

discuții, răspunsuri la întrebări; 

- clip video: Paxi – Circuitul apei în natură 

(https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU); discuții pe 

marginea clipului; 

- clip video realizat cu aplicația TikTok, care evidențiază stările de 

agregare ale apei (lichidă, solidă, gazoasă); 

- experiment pentru a observa fenomenul de evaporare (Materiale 

necesare: apă, sare, pensulă, coală colorată. Mod de lucru: în vasul 

cu apă se adaugă câteva linguri de sare, astfel încât să rezulte o 

soluție concentrată. Cu pensula înmuiată în această soluție se 

pictează pe coala colorată – peisaje, plante, personaje etc. Se lasă la 

uscat. Se prezintă rezultatul final – apa se evaporă, pe coala 

colorată rămânând urmele de sare care încadrează cele pictate) 

- exemplificări ale stărilor de agregare în care observăm apa în 

natură; 

- muncă independentă – de completat pe caietele de temă propoziții 

care solicită termenii învățați și utilizați în această oră.  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Lecția este valoroasă, în primul rând deoarece elevii vor dobândi 

noi cunoștințe într-o manieră modernă, accesibilă, ușor de monitorizat și 

de asigurat un feedback rapid. Elevii vor identifica stările de agregare 

ale apei, etapele circuitului apei în natură, prin dezvoltarea gândirii 

critice și a atenției, precum și (mai ales) prin dezvoltarea capacităților de 

explorare/investigare a realității prin observarea și experimentarea unor 

https://www.youtube.com/watch?v=mylCQjryPiU
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fenomene fizice. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Îmi face plăcere să păstrez legătura cu elevii mei în condițiile 

actuale, le ofer și îmi oferă stabilitate și motivație. Apreciez faptul că 

educația se continuă, prin Școala Online, într-un mod util și eficient. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 15 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ROȘOIU Iulia Maria 

Unitatea de învățământ:    Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

Clasa: I   

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Comunicare în limba română prin integrarea teatrului în lecţii 

Descrierea experienței 

de succes 

- Jocuri de mișcare pentru exersarea corectă a actului respirator; 

- Exerciții-joc de dicție; 

- Jocuri pentru activizarea și îmbogățirea vocabularului: DICȚIONARUL: 

un copil inventează un cuvânt, altul inventează o definiție pentru 

cuvântul respectiv, alt copil alcătuiește o propoziție folosind cuvântul 

dat; 

- CUVÂNT- ACȚIUNE: pornind de la o temă dată și trei cuvinte se 

creează o poveste. Atunci când copiii aud cuvintele cheie date la 

început, ei trebuie să realizeze diferite mișcări; 

- 3 CUVINTE: fiecare elev primește trei cuvinte și trebuie să alcătuiască 

o poveste într-un interval de timp limitat – 30 de secunde; 

- Improvizarea unor povestiri plecând de la cuvinte alese aleatoriu, de la 

teme familiare copiilor;  

- Crearea unor poveşti orale pornind de la idei date de copii; 

- Joc de rol LA TELEVIZOR: Copiii prezintă diferite emisiuni: meteo, 

sport, culinar, religie, divertisment, muzică, desene animate. Învățătorul 

va folosi o telecomandă cu ajutorul căreia va schimba canalele. Regula 

de bază este ca ultimul cuvânt rostit de prezentator să fie preluat și 

folosit primul în prezentarea tipului de program ales de învățător; 

- Crearea unei povești respectând succesiunea evenimentelor, modificarea 

finalului, introducerea unor personaje etc.; 

- Crearea propriului cântec pornind de la un cuvânt dat; 

- Improvizarea unor mișcări pe baza unui fundal sonor. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi - deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în 

contexte de comunicare familiare. 

- manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte 

familiare. 

- manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile 

neînţelegerii mesajului audiat. 

- adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de 

partenerul de dialog. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Aceste activități pot dezvolta interesul, curiozitatea, spontaneitatea, 

deschiderea la nou, tendința de a îmbina realul cu fantasticul. Prin toate 

aceste componente ale personalității creative, elevii se  eliberează de 

propriile anxietăți acumulate; dezvoltă abilitați de comunicare și inserție 
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socială; elaborează involuntar strategii de rezolvare a conflictelor; aduc 

propriile interogații în fața unei situații problematice și își cultivă libertatea 

de exprimare. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 16 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: Roșoiu Iulia Maria 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Coresi Targoviste 

Clasa:   I  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

 Întâlnirea de seară 

Descrierea experienței 

de succes 

O dată pe săptămână este organizată o întâlnire cu elevii, seara. 

Această întâlnire are o temă: Suntem adulți (copiii se îmbracă în 

adulți), La plajă (copiii se îmbracă în costume de plajă), La munte (copiii 

se îmbracă în costumație de munte), Ziua bucătarilor (copiii prepară 

sandviciuri, omlete pentru familiile lor), Ziua pijamalelor (copiii s-au 

întâlnit virtual, îmbrăcați în pijamale). 

1. Calendarul zilei, evenimente din timpul săptămânii, noutăți, zile de 

naștere, zile de nume 

2. Cântece, cântece cu mișcare, jocuri cu mișcare, ritmuri cu mâini și 

picioare, cu obiecte din casă (oale, linguri din lemn, tacâmuri, 

făcăleț), dasuri, flashmob 

3. Jocuri de recunoaștere a emoțiilor 

4. Discuții pe marginea cărților citite, realizarea unor filmulețe despre 

cartea preferată sau rolul lecturii 

5. Jocuri de socializare și de cunoaștere (Ne pictăm cu făină, ne 

îmbrăcăm în hârtie igienică, ne pictăm cu ciocolată, mănâncă 

mere/lămâi fără mâini, pictează cu picioarele sau cu ajutorul gurii, 

pictează o emoție pe burtă cu rujul, ne spălăm pe dinți împreună, 

relizarea unor animale cu ajutorul fructelor). 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi Întâlnirile de seară pot fi momente frumoase și importante pentru copii. 

Reprezintă concluzia unei zile sau a unei săptămâni, prilej de a scoate 

elevii din amorțeală; au o notă de socializare; reprezintă un moment de 

coeziune pentru grup; moment oportun pentru a-și spune părerea cu privire 

la școala online, cu activitățile organizate zilnic; ce le-a plăcut/deranjat/ 

reușite/nereușite, ce au învățat nou, ce vor să se repete în timpul 

videoconferințelor zilnice. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Aceste întâlniri de seară sunt foarte necesare, după părerea mea, 

deoarece au devenit o obișnuință, copiii așteptând cu mare drag să se 

revadă, să discute între ei, să lanseze povocări (jocuri). Este asigurată o 

bună cunoaștere a membrilor grupului și alt mediu decât cel de la orele de 

curs, exersarea unor deprinderi și abilități, menținerea relațiilor de 

colegialitate și amiciție pe perioada suspendării cursurilor, împărtășirea 

unor informații despre experiențele lor într-o perioadă neobișnuită, creează 

o atmosferă pozitivă. 
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 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 17 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BAUER Ramona Oana 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Şerban Cioculescu Găeşti  

Clasa: I  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea 

experienței de succes 

Aplicaţia MEET- utilizarea acesteia pentru realizarea de secvenţe online 

Descrierea experienței 

de succes 

Am utilizat aceasta aplicaţie pentru a realiza webinarii în cadrul 

cursului de formare CRED, cu cadrele didactice din judeţul Dâmboviţa şi 

am văzut ce avantaje oferă pentru realizarea unei sesiuni on-line. 

Am generat link-ul de acces şi am reuşit să invit persoane, din afara 

spaţiului Ministerului Educaţiei, aşa că s-a dovedit a fi o aplicaţie foarte 

fiabilă şi utilă pentru a desfăşura activităţi în această perioadă. 

Este compatibilă cu sistemele android, dar se poate accesa uşor şi cu 

laptop sau calculator de birou, cu condiţia ca acestea să aibă conectate 

microfon şi camera web.  

Exista aplicaţia Meet ce se descarcă pe telefon smart şi se accesează 

foarte uşor linkul –invitaţie sau se pot genera linkuri noi. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi Pot intra în webinar la ora stabilită de pe orice device -  cu condiţia 

ca acestea să aibă microfon şi cameră compatibile. Se acceseaza linkul cu 

un singur click. 

Pot arăta pe ecran un produs în format Word, PPT, Jpeg etc., cu ajutorul 

butonului share screen – şi toţi participanţii pot vedea produsul. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Am constatat că este benefic să utilizez această aplicaţie – cunoscută 

şi testată deja. 

Avantaje: 

- poţi găzdui un număr nelimitat de întâlniri video de înaltă definiție; 

- compatibilitate îmbunătățită pentru întâlniri de max. 250 de persoane; 

- poţi folosi Meet în siguranță: întâlnirile video sunt criptate în tranzit, iar 

măsurile anti-abuzuri ajută să  fie  păstrate  în siguranță; 

- acces ușor:  trebuie doar să trimiți un link, iar invitații se pot conecta cu 

un clic pe browserul web pe computer sau din aplicația mobilă Google 

Meet; 

- permite accesul la ecran pentru a prezenta documente, prezentări și 

multe altele; 

- urmărește mai bine cu ajutorul subtitrărilor în timp real oferite de 

tehnologia de redare în scris a vorbirii de la Google; 

- sesiunea se poate înregistra, veţi primi pe contul de g-mail link-ul cu 

filmul. 
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Beneficiile acesteia: 

- Poţi împărţi/ share-ui ecranul – elevii pot vedea pagina din manual, 

filmul, imaginile, orice tip de document ce se distribuie pentru ei – pe 

propriile ecrane; 

- Pot participa la discuţii în timp real, doar pornesc microfonul atunci 

cand sunt nominalizaţi sau le vine rândul; 

- Poţi vedea participanţii pe popriul ecran, în ferestre individuale. 

stabilind astfel un contact vizual cu toată clasa; 

- Linkul invitaţie se poate genera din opţiunea calendar, stabilind direct 

data şi ora. Se pot programa întâlniri din timp (pe telefoanele smart există 

o aplicaţie care trimite o alarmă de alertă cu 15 minute înainte de 

întâlnire). 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

Paşi pentru crearea unei invitaţii la conferinţă 

MEET - webinar 

Pasul 1 

Deschideți Google și, în partea dreapta sus, pe cele 9 puncte, căutați aplicația HANGOUTS. 

 
 

Pasul 2 

Intrați în aplicație și înregistrați-vă cu un cont gmail. 
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Pasul 3 

Apasați butonul VIDEO CALL, din stânga. 

 
  

Pasul 4 

Apasați butonul JOIN OR START A MEETING. 

 
Pasul 5 

Introduceți un cod simplu. 

 

 



43 

 

Pasul 6 

Apasți JOIN NOW. Copiați, din bara de sus, linkul generat și dați-l participanților. 

Aceştia îl vor accesa, la fel, cu JOIN NOW. 

Pe măsură ce se vor conecta, veți vedea în lista din stânga feţele tuturor, vă veţi vedea şi vă veţi 

auzi. 

O regulă benefică ar fi să aibă microfoanele oprite pentru a nu se crea microfonie. Le pot porni 

individual, cu un click pe butonul de culoare roşie. 
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Experiența 18 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: CĂLIN Gabriela 

Unitatea de învățământ:  Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște   

Clasa: I Step by Step 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

ZOOM-Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars 

Descrierea experienței 

de succes 

 ZOOM reprezintă platforma online ce permite interconectarea virtuală a 

participanților la o sesiune de comunicare/ seminar virtual/ ședință. Pentru 

domeniul educației, ZOOM este modalitatea de întâlnire, în spatiul virtual, a 

elevilor cu profesorul.  

Pentru a accesa ZOOM, este necesar să deții un cont de poștă electronică       

(e-mail, gmail, webmail). Cu ajutorul lui, vei avea un cont personal pe 

ZOOM pe care îl vei activa ulterior. După acest pas, vei  reuși să planifici o 

întâlnire cu elevii, pe care o poți avea activă într-un timp prestabilit sau va fi 

una doar pentru sesiunea curentă. Pe ZOOM, sesiunile planificate au limită 

de timp 40 de minute însă, un cont de e-mail oficial, creat pentru o instituție 

de învățământ conferă timp nelimitat pentru o sesiune. Fiecare sesiune deține 

un ID și, optional, o parolă. Totodată, platforma are opțiuni care îi conferă 

celui ce ține întâlnirea posibilitatea de a oferi/ limita accesul, de a partaja 

documente, videoclipuri, manual, pagini web etc. sau întregul ecran al 

dispozitivului utilizat pentru întâlnire, celor care participă la aceasta.  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Principalul beneficiu pe care îl au elevii este acela de interacțiune 

(vizuală, auditivă) unii cu ceilalți, dar și cu profesorii clasei de la distanță. 

Astfel, ei pot participa efectiv la actul predării-învățării-evaluării.  

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Reflectând asupra utilizării acestei platforme pentru predarea de la 

distanță, am concluzionat că este una deosebit de eficientă, deoarece, în timp 

real, eu  pot prezenta conținutul supus predării/ consolidării/ recapitulării 

elevilor mei și pot interacționa cu aceștia. Eu le solicit să vizualizeze 

materialele proiectate, iar ei pot chiar să le lucreze, cu ajutorul unor 

instrumente de scris puse la dispoziție pe platformă. Aceasta îmi dă mie, 

cadru didactic, posibilitatea ca strategiile utilizate să fie variate, pornind de 

la folosirea unor metode tradiționale de lucru  îmbinate cu cele activ-

participative sau  a unor mijloace didactice inovative cum ar fi aplicațiile 

digitale cu care elevii sunt obișnuiți sau se familiarizează ușor. Toate acestea 

depind, ca și în cazul predării tradiționale, de creativitatea și imaginația 

cadrului didactic. Iar de când există o adresă oficială furnizată de școală, 

întâlnirile cu elevii și chiar ședințe cu părinții desfășurate pe ZOOM sunt 

desfășurate cu eficiență și productivitate (exemplu: nume@colegiul-

mailto:nume@colegiul-cantacuzino.com
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cantacuzino.com)  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nume@colegiul-cantacuzino.com
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Experiența 19 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: DINCĂ Lavinia- Elena 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Petrești- Grozăvești  

Clasa: I 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Utilizarea aplicației ZOOM 

Descrierea experienței de 

succes 

Împreună cu cei 13 elevi ai mei, îmi desfășor activitatea într-o 

școală din mediul rural unde resursele, practicile, dotările la nivel de 

instituție sau individuale, să spunem, nu favorizează desfășurarea facilă a 

alternativei   online a procesului instructiv- educativ, esențial în această 

perioadă. 

Începutul (utilizarea aplicației Zoom) a fost destul de dificil- doar 3 

dintre elevi dispun de laptop în familie, unii dintre părinți au întâmpinat 

probleme la descărcarea aplicației în telefonul mobil. 

Chiar și în aceste condiții, părinții au demonstrat deschidere, 

disponibilitate în ceea ce privește depășirea obstacolelor de ordin 

material și tehnic, iar copiii au primit cu entuziasm această provocare de 

a participa la lecții online. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Elevii au păstrat legătura (audio/video) cu colegii, cu doamna 

învățătoare, acest lucru motivându-i să participe cu plăcere la lecții și 

astfel să nu piardă contactul cu materia de parcurs, lucru mai greu de 

realizat prin utilizarea exclusiv a aplicației WhatsApp. 

Atât elevii cât și părinții au depășit bariere de ordin material și 

tehnic, s-au mobilizat în situații excepționale, au ieșit din zona de confort 

și au căpătat încredere în propriile forțe. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Am apreciat în primul rând eforturile depuse de părinți și elevi, 

faptul că această criză la nivel mondial ne-a adus mai aproape, ne-a făcut 

să conștientizăm valoarea, semnificația raporturilor dintre noi. 

Am înțeles cât este de important să dispui de resurse cât mai variate 

pe care să le scoți la lumină în situații dificile și m-am bucurat totodată 

să văd că eforturile mele în această privință au putut fi acum valorificate 

din plin. 

Am descoperit modalități alternative de realizare a procesului 

instructiv-educativ. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

Elevii au rezolvat sarcinile de învățare trasate, dovezile trimise pe WhatsApp sau adresa personală 

de   e-mail constând în: imagini cu paginile din caietele de clasă, din caietele auxiliare, imagini cu 

produsele realizate- desene, machete, obiecte, înregistrări audio, audio-video. 
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Din mărturisirile elevilor, școala online este distractivă dar… tot mai bine este la școală. 

Sunt în asentimentul lor; așteptăm cu toții revenirea la situația de normalitate. Între timp, căutăm să 

luăm partea plină a paharului, să ne adaptăm și să învățăm lecții prețioase pe care apoi să le aplicăm cu 

succes. 
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Experiența 20 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: DUCEA Marioara-Iuliana  

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Bilciurești   

Clasa:  I 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Conversații în grup pe baza unui text audiat sau a unui text din manual/ 

culegere (Competența 2.4) 

Descrierea experienței de 

succes 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Activitatea se desfășoară pe grupul clasei, prin aplicația WhatsApp.  

Se transmite elevilor un mesaj audio prin care se stabilesc regulile, 

materialele necesare, se solicită răspunsuri simple și se specifică copiilor 

unde găsesc textul/ litera/ grupul (sursa poate fi manual, fișă de lucru, link). 

Se acordă timp copiilor să descopere materialul (au fost încântați de 

povestea Ridichea uriașă). Învățătoarea prezintă textul (înregistrare audio) 

în diferite variante (integral, selectiv). Se solicită citirea individuală, 

înregistrarea și postarea înregistrării audio sau video. În partea a doua a 

activității sunt postate întrebări care vizează conținutul textului. Copiii 

intervin cu răspunsuri pe grup, încarcă înregistrări. Sunt motivați pe rând, 

toți elevii. Se acordă sprijin/ indicații/ precizări pentru completarea paginii 

din caietul special sau din fișa de lucru. Materialele învățătorului și ale 

elevilor sunt încărcate și pe platforma Class Dojo (zilnic, termen ora 18.00).                                                                                                                                                                                    

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - Se urmărește formarea competenței de exprimare a interesului pentru 

lectura unor texte simple, susținute de suport. 

- Primesc feedback pentru toate răspunsurile: audio, video, mesaje 

electronice, fotografii). 

- Învățarea rămâne un proces activ la care elevii participă din mediul lor 

familial, o experiență personală pentru fiecare. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Se continuă în alte condiții modelul comunicativ-funcțional al 

disciplinei, accentul se pune pe comunicare (audio, video, prin mesaje 

electronice) ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a 

mesajului audio și scris, precum și cele de exprimare audio și video. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

povestea ,,Ridichea uriașă” 

https://www.youtube.com/watch?v=A5H208WWw44 

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

https://www.youtube.com/watch?v=A5H208WWw44
https://www.youtube.com/watch?v=VVcjJsPNtbs&feature=youtu.be
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Experiența 21 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ENACHE Adelina Florentina 

Unitatea de învățământ:    Școala Gimnazială Crevedia 

Clasa: I 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Ne mișcăm, ne plimbăm, călătorim – excursie virtuală 

Descrierea experienței de 

succes 

În cadrul unității tematice ”Ne mișcăm, ne plimbăm, călătorim”, am 

dedicat o zi unei excursii virtuale. Pe parcursul întâlnirii on-line, 

împreună cu elevii, am parcurs orele conform orarului: comunicare în 

limba română, matematică și explorarea mediului. La  ora de comunicare 

în limba română am discutat despre sunetul [z], literele ”z” mic de tipar și 

”z” mic de mână, iar la matematică și explorarea mediului despre 

scăderea numerelor cu trecere peste ordin (ZU- U). 

Activitatea prin intermediul platformelor webinar mi-a permis 

parcurgerea tuturor momentelor lecției și a tuturor etapelor de predare a 

unei litere/ operații în mulțimea numerelor naturale. Așadar, ora de 

comunicare în limba română a debutat cu momentul de captare a atenției, 

elevii observând două imagini și desprinzând cuvântul comun ”zebră”. 

Vizualizând imaginile s-a desfășurat metoda fonetică analitico-sintetică, 

respectându-se demersul specific. Au urmat jocuri-exerciții pentru 

identificarea sunetului nou în diferite poziții. Pentru un feedback imediat, 

fiecare copil  a utilizat un semafor. Pentru poziția inițială au indicat 

culoarea verde, mediană cea portocalie și finală roșu. După prezentarea 

literei de tipar, s-a trecut la identificarea acesteia. 

Opțiunea de a distribui imagini, cât și filmulețe prin intermediul 

platformei Zoom, mi-a oferit posibilitatea să utilizez manualul digital și 

filmulețele interactive. Copiii au citit cuvintele, apoi au alcătuit propoziții 

cu acestea. 

A urmat prezentarea literei noi de mână, unde elevii intuiesc 

elementele componente, aceasta fiind formată din linie șerpuită (linia de 

sus a rândului), linie oblică, linie șerpuită (linia de jos a rândului) și linie 

orizontală. Modalitatea de scriere, cât și legătura cu alte litere în cuvinte, 

s-a realizat atât prin demonstrația învățătorului, cât și prin intermediul 

manualului digital. După aceea, fiecare copil a executat litera în aer, pe 

birou, apoi a scris literele din manual. Caietul elevului ne-a oferit 

oportunitatea exersării noii litere conform unui model corect.  

În cadrul momentului de evaluare a cunoștințelor, școlarii au format 

cuvinte utilizând silabe, pe baza imaginilor). Această modalitate mi-a 

oferit un feedback referitor la cunoștințele acumulate. 
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În desfășurarea activității on-line, nu s-a omis momentul recreativ al 

elevilor, astfel încât am accesat platforma de learning wordwall.net prin 

care aceștia au identificat poziția sunetului și au asociat cuvintele 

corespunzătoare imaginilor.  

Cea de-a doua oră de comunicare în limba română, a debutat cu 

citirea textului suport. Au urmat diferite exerciții de citire, înțelegere a 

textului și cultivare a limbii.  

Nu a fost omis niciun moment din desfășurarea lecției, doar scurtat 

momentul pentru scrierea cuvintelor sau a propozițiilor. După trasarea 

literei, scrierea cuvintelor sau a propozițiilor, părinții trimiteau pe 

WhatsApp, astfel încât puteam verifica, existând un feedback continuu. 

În ora de matematică și explorarea mediului s-a discutat despre 

scăderea numerelor cu trecere peste ordin (ZU- U). La fel ca și în cadrul 

orelor anterioare s-au respetat toate etapele și pașii predării noțiunilor 

matematice. 

Lecția a debutat prin reamintirea terminologiei specifice (termeni, 

diferență) și a legăturii dintre cele două operații. 

Captarea atenției s-a realizat prin prezentarea și rezolvarea unei 

probleme.  

A urmat parcurgerea celor trei etape firești pentru însușirea 

cunoștințelor referitoare la scădere. Etapa concretă a fost demonstrată de 

învățător cu ajutorul rigletelor pe flipchart, apoi elevii au executat 

exerciții folosind bețișoarele. Etapa semiconcretă s-a defășurat cu 

sprijinul distribuirii unei fișe prin intermediul platformei Zoom, urmată 

de etapa abstractă, în care se folosesc doar numerele și este exemplificată 

modalitatea de calcul.  

Cu sprijinul manualului digital, am reluat explicațiile, astfel încât 

elevii să înțeleagă modalitatea de calcul a scăderii cu trecere peste ordin. 

De mare ajutor mi-a fost faptul că școlarii au deprinderea de a scădea 

corect și rapid dintr-o zece numerele mai mici decât 10.  

Tot în sprijinul dobândirii de noi cunoștințe, am accesat un tutorial 

video prin care se consolidau explicațiile oferite. 

Odată noțiunile însușite, elevii au rezolvat diferitele tipuri de 

exerciții din manual. Prin corectarea frontală a acestora, am primit un 

feedback prompt. 

Nici în cadrul orei de matematică și explorarea mediului nu s-a omis 

momentul recreativ al elevilor, astfel încât accesând platforma de 

learning wordwall.net aceștia au avut de efectuat scăderi cu trecere peste 

ordin.  

La finalul fiecărei zile, părinții au primit un document word în care 

au fost prezentate etapele de lucru în fiecare oră. Acest document i-a 

ghidat și i-a ajutat să îndrume copiii unde întâmpină dificultăți. 

Tema fiecărui copil a fost trimisă de părinte pe WhatsApp, astfel 

încât puteam verifica, existând un feedback continuu. 
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 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi - creșterea motivației învățării prin utilizarea mijloacelor TIC; 

- încurajarea elevilor timizi. Faptul că, fiecare copil este acasă, într-un 

mediu relaxant îi oferă posibilitatea unei exprimări libere. Elevul nu este 

constrâns de prezența profesorului sau a unor colegi. 

- dobândirea unor competențe specifice programei și nu numai;  

- adaptabilitatea la situații critice. 

- webinarele sunt avantajoase și pentru că imediat după terminarea 

prezentării, acestea rămân arhivate online, astfel încât participanții să 

poată urmări din nou prezentarea, oricând doresc; 

- stabilirea unui orar flexibil, în funcție de disponibilitatea adulților; 

- petrecerea timpului în fața calculatorului într-un mod constructiv. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Din punctul meu de vedere, plierea actului educațional, în timpul 

Situației de Urgență, în funcție de nevoile și accesul copiilor,  a condus la 

conturarea unei startegii care a asigurat reușita școlară.  

În primul rând, de un mare și real ajutor s-a dovedit interesul elevilor 

pentru utilizarea mijloacelor TIC în procesul didactic. Am observat o mai 

mare concentrare a atenției voluntare pe tot parcursul interacțiunii 

sesiunilor video. De asemenea feedback-ul oferit, prin emoticoane sau 

mesaje fiecărui elev, la fiecare temă, l-a motivat. În acest caz, rezultatele 

nu au întârziat să apară, temele trimise fiind corecte, în special cele la 

comunicare în limba română fiind scrise îngrijit, lizibil și respectând 

spaţiul  grafic. 

În al doilea rând, un rol important în organizarea și defășurarea 

activității suport pentru învățarea on-line, l-au avut si părinții. Aceștia au 

fost foarte receptivi și deschiși la desfășurarea orelor on-line, punând la 

dispoziție copiilor toate resursele de care au nevoie. În activitatea 

desfășurată alături de școlarii mei, un avantaj l-a reprezentat faptul că toți 

au avut posibilitatea imprimării materialelor trimise, deși în proiectarea 

activității am luat în considerare faptul că nu toți vor avea această 

posibilitate. Întotdeauna o bună comunicare și o relație strânsă cu părinții 

vor aduce doar beneficii actului didactic. 

Nu în ultimul rând, după parcurgerea acestei etape de organizare și 

desfășurare a activităților suport pentru învățarea on-line, am realizat 

faptul că reprezintă o modalitate de a evita o ruptură în procesul didactic. 

Datorită acestor activități, restricțiile cu privire la Situația de Urgență s-au 

resimțit într-un alt mod, efectele negative fiind diminuate. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 22 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: GÂȚĂ Elena Cleopatra 

Unitatea de învățământ:    Școala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu 

Clasa:  I  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

     Activitate extrașcolară  și extracurriculară de educație ecologică și de 

protecție a mediului  SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL” E ACASĂ! 

Descrierea experienței de 

succes 

Tema: ”PROTEJĂM! RECICLĂM! NE JUCĂM!” – luni,  

30.03.2020 

Activitatea a fost stabilită împreună cu copiii și părinții, adaptată la 

situația dată. 

Sugestiile pentru realizarea activității au fost precizate pe grupul 

părinților clasei I C, pe WhatsApp: 

Dragi copii, 

 

       Vă invit să participati  la o activitate educativă și distractivă! 

       Este bine să profitați de această zi frumoasă de primăvară pentru a 

recicla și crea, a vă juca, de a planta și uda și de a vă bucura împreună cu 

familia de lucrurile minunate care vă sunt aproape! 

Astfel: 

 Puteți selecta diverse materiale (ziare, reviste, sticle, cutii, lemn 

etc.). 

 Puteți realiza jucării/ obiecte din  materiale reciclabile. 

 Fiecare face ce dorește cu materialele pe care le are la îndemână,  

singur sau ajutat de un membru al familiei, în echipă. 

 Puteți să plantați sau să îngrijiți floricelele. Sigur se vor bucura! 

 Puteți realiza și desene/ colaje! 

Expoziția se va realiza pe grupul clasei. 

Ne vedem pe ZOOM, după-amiază, pentru a ne bucura împreună de 

produsele realizate!  

Nu uitați să precizați materialele folosite și utilitatea produsului 

realizat/ îngrijit! 

 Și mesajele către alți copii, pentru protejarea naturii, sunt foarte 

importante! Nu uitați! 

 ”NATURA ESTE PRIETENA NOASTRĂ.  PROTEJAȚI-O! 

O zi cât mai frumoasă și creativă, tuturor! 

Multumiri  pentru implicare și părinților/ bunicilor! 

Suntem o familie! 

                        TOTUL O SĂ FIE BINE! 
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 De ce cred că este o  experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi - crește stima de sine, trezește interesul, stimulează învățarea prin joc, 

individualizată, trezește curiozitatea; 

- creează stare de bine, bucuria lucrului bine făcut prezentat in fața 

colegilor; 

- elevii și-au manifestat grija pentru comportarea corectă în relație cu mediul 

natural. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Concluzii: 

- am realizat activitatea integrat, urmărind atingerea competențelor cheie,  

contribuind la dezvoltarea emoțională, socială și pentru carieră; 

-  am urmărit dezvoltarea capacității elevilor mei de a-și exprima, într-o 

manieră pozitivă, interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilitățile de 

relaționare și comunicare, reflecțiile cu privire la învățare și de a se 

autocunoaște, ascultându-i cu multă atenție și încurajându-i permanent, 

dându-le multă încredere. 

- activitatea a fost apreciată de elevi, părinți, bunici, bucuroși de reușitele 

lor. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

          

      



57 

 

Experiența 23 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: PLAVIE Georgiana 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Mănești – Structura Drăgăești-Pământeni   

Clasa: I 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Aplicația WhatsApp – un mod de  abordare  interactivă a lecțiilor la clasa 

I 

Descrierea experienței de 

succes 

Începerea desfășurării activităților didactice online cu elevii clasei mele, 

a fost o provocare nouă pentru mine. Elevii mei fac parte dintr-o comunitate 

cu posibilități materiale reduse, mulți dintre ei neavând un laptop sau un 

calculator care să le poată asigura desfășurarea unei activități de acest gen. 

Așa că, după o informare reală, am stabilit că pentru început singurul mod 

de a comunica cu elevii, ar fi să folosim aplicația WhatsApp (eu și 

profesorii care își desfășoară activitatea la această clasă). 

Am realizat pe WhatsApp un grup (de învățare) folosind numerele de 

telefoane ale părinților, unde am stabilit reguli clare de comunicare,  

denumit „Clasa I – DRĂGĂEȘTI”. Eu folosesc și aplicația WhatsApp 

Web fiindcă îmi oferă posibilitatea să tastez mai rapid, folosind tastatura 

laptopului și să vizualizez mai bine materialele trimise de către elevi. 

Aplicația a devenit cu ușurință familiară elevilor, mărind interesul celor 

care erau la început timizi, pentru activitățile de acest gen și ne-a oferit 

posibilitatea de acordare de feedback reciproc. Pentru lămuriri individuale 

am folosit de câte ori a fost necesar și aplicația DUO. 

În completarea activității am căutat și am găsit materiale gata realizate, 

pe care le-am preluat și postat elevilor mei: lecțiile animate, jocurile, testele 

de evaluare de pe platforma ScoalaIntuitext.ro și am adus în completare 

cântecele pentru muzică și mișcare de pe Youtube.  

În prezent am evoluat și am reușit să conectez la platforma ZOOM  mai 

mult de 80% din numărul de elevi ai clasei și am elaborat un orar care 

îmbină aplicația WhatsApp cu platforma ZOOM. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - abordarea interactivă a conținutului învățării; 

- dezvoltarea creativități; 

- o ușoară creștere a receptivități elevilor având ca motivație dorința și 

plăcerea de a folosi telefonul; 

- dezvoltarea competenței digitale. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Învățarea la distanță are nevoie de eficiență, pentru sarcinile date 

elevilor. În momentul de față, prin folosirea învățării online nu putem 

interacționa, noi, cadrele didactice, fizic cu elevii, lucru absolut necesar la 

clasa I, dar putem continua procesul învățării prin pași mici, având în 

vedere și faptul că elevului i se dezvoltă și competența  digitală. 

Încurajarea elevilor trebuie făcută cu mai multă atenție și cu căldură. 

Elevul trebuie să simtă și să înțeleagă că ne pasă de el și de confortul lui 

https://www.scoalaintuitext.ro/?utm_source=didactic&utm_medium=link&utm_content=interviu_1&utm_campaign=content_marketing
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mintal și că sarcinile nu sunt impuse ca să fie copleșit. 

RĂBDAREA și COMPASIUNEA sunt lecții de bază acum pentru 

fiecare elev sau cadru didactic. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 24 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: STAN Nicoleta 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Lucieni     

Clasa: I   

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Aplicația Google Hangouts 

Descrierea experienței de 

succes 

Google Hangouts este o platformă de comunicare, prin care putem ține 

legătura cu elevii, prin discuții video, dar și audio. Este o modalitate simplă 

de a conversa, conectând profesorii și elevii. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Dezvoltă, în rândul elevilor, abilități digitale, stimulează gândirea 

critică și creativitatea. Prin intermediul acestei aplicații, elevii au conversat 

atât între ei, cât și cu doamna învățătoare, împărtășind experiențe trăite în 

programul ”Școala de acasă”, schimbând idei, sentimente, comunicând în 

timp real, îmbunătățindu-se, astfel, comunicarea verbală. Au dovedit 

curiozitate investigatoare, originalitate şi independenţă în gândire şi acţiune, 

imaginaţie, fantezie, perseverenţă. 

Relația dintre copii-părinți-învățător s-a intensificat prin implicarea și 

susținerea familiei în programul ”Școala de acasă”. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Lecțiile desfășurate online, prin intermediul aplicației Hangouts, se pot 

derula pe grupe, eficientizând procesul educațional la distanță.  

Acestea se desfășoară  într-un  un climat educativ stimulativ pentru 

elevi, care  au acționat, și datorită prezenței părinților,  în vederea stabilirii 

unei interacţiuni constructive elev-elev, elev-părinte/ părinți, elevi-profesor. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

Mărturisiri ale elevilor: 

-”Am fost fericită că m-am văzut cu  colegii, cu  doamna învățătoare. Sunt încântată că am învățat 

online, că am călătorit virtual.” (A.I.) 

-”Am avut emoții, dar mi-a plăcut mult că am reluat ceea ce făceam la școală.” (A.B.) 
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Experiența 25 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: COMAN Carmen Maria 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Ghinești- Structura Podu Rizii  

Clasa:   clasele simultane I, a II-a și a IV-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Proiect - „ Învăț să-mi pese - drag Pământ!” - activitate desfașurată cu 

ocazia Zilei Planetei  Pământ. 

Descrierea experienței de 

succes 

- îmbinarea eficientă a creativității,  aplicațiilor digitate și softurilor 

online, a activităților  practice  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - selectarea și aplicarea informațiilor oferite de mass-media; 

- participarea elevului la propria formare; 

- dezvoltarea gândirii critice; 

- angajarea intensă a forțelor psihice de cunoaștere; 

- creșterea stimei de sine prin laude, încurajări, emoticoane, diplome, 

popularizarea prin rețelele de socializare; 

- corelarea achizițiilor privitoare la desen, modelaj, dezvoltarea 

limbajului. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- implicarea deopotrivă profesor- elevi- familie; 

- ridicarea standardelor pentru toți elevii; 

- feedback imediat, teme îngrijite, corecte, elaborate; 

- oferă o diversitate de experiențe de învățare; 

- promovează un alt tip de relație profesor- elev- părinte; 

- evaluarea propriei activități, atât a elevilor, cât și a profesorului; 

- reacțiile pozitive ale elevilor și dorința lor de a experimenta forme noi 

de învățare interactive, motivează profesorul pentru autoperfecționare 

continuă. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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62 

 

2.3. Clasa a II-a 

 

Experiența 26 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BADEA Clara Adriana 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Matei Basarab Târgovişte     

Clasa: a II-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Proiect – Jurnalul meu de sănătate 

 

Descrierea experienței de 

succes 

     Proiectul transdisciplinar „Jurnalul meu de sănătate” a fost structurat 

pe următoarele componente: 

1. Sănătatea alimentaţiei 

2. Sănătate prin mişcare 

3. Activităţi de timp liber 

4. Sănătatea minţii, a inimii, a sufletului 

     Am preluat ideea din Manualele pentru clasa a II-a, Editura Intuitext. 

     Elevii au citit reviste, enciclopedii, articole despre o viaţă sănătoasă. 

Au realizat o listă cu 10 reguli de urmat pentru menţinerea stării de 

sănătate, lucrând în grupuri de câte 5 copii, comunicarea realizându-se pe 

WhatsApp. Listele au fost postate pe platforma ClassDojo, în activitatea 

pe care am creat-o. 

     Sănătatea alimentaţiei 

     Pentru a-i ajuta pe copii să respecte regulile, i-am îndrumat astfel încât 

să înveţe să realizeze o limonadă sănătoasă, o salată de legume, o salată de 

fructe, ceea ce s-a realizat în cadrul întâlnirilor pe Zoom. Am stabilit 

împreună reţeta pentru limonadă, reţeta pentru salata de legume şi pentru 

salata de fructe, apoi copiii au preparat limonada, respectiv salata de 

legume şi salata de fructe, aplicând totodată noile achiziţii despre 

măsurarea capacităţii, respectiv măsurarea masei. Au postat fotografii şi 

filmări în partiţia repartizată pe platforma ClassDojo. 

     Sănătate prin mişcare 

     Pentru a-i ajuta pe copii să facă mişcare, le-am oferit recomandări de 

jocuri de mişcare, de mişcări pe muzică, preluând idei de pe YouTube, şi 

am creat pe ClassDojo o activitate în care au postat filmări ale activităţilor 

practice realizate. 

     Activităţi de timp liber 

     Am încercat să îndrum şi activităţile de timp liber, oferind sugestii 

astfel încât să răspund diverselor preferinţe ale elevilor: lectură, vizite 

virtuale, vizionarea unor filme, compoziţii tematice, cum ar fi aranjamente 
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pentru masa de Paşti, jocuri, elevii realizând cărţi cu jocurile îndrăgite pe 

care le practică în familie, în această perioadă.  Produsele activităţilor au 

fost postate în portofoliile destinate acestor activităţi la care au acces toţi 

copiii, pentru a se realiza un schimb de bune practici. 

     Fiecare copil a realizat o histogramă a activităţilor preferate şi a 

completat un Jurnal de sănătate, materiale postate în portofoliul 

personal, pe platforma ClassDojo. De asemenea, fiecare copil a înţeles că 

el este ceea ce face, ceea ce preferă, ceea ce îndrăgeşte şi s-a reprezentat 

ca un întreg format din piese de puzzle. 

     Sănătatea minţii, a inimii şi a sufletului 

     Pentru asigurarea echilibrul emoţional al copiilor, atât de important în 

situaţia de criză pe care o traversăm, am adoptat o atitudine încrezătoare, 

echilibrată.  

     Le-am propus copiilor să ne angajăm într-o misiune salvatoare, 

ajutându-i să înţeleagă că au rol deosebit de important atât în familie, cât 

şi în grupul de prieteni. I-am condus către exprimarea emoţiilor de bază 

în comportamente. În acest sens, am vizionat împreună, pe Zoom, 

desene animate de pe YouTube, “Miles în spaţiu – Costumul robotic 

Exo-Flex” şi “Miles în spaţiu – Misiunea Cosmo-Forţa”. Am admirat 

misiunea lui Miles de a avea grijă de familie, de Univers. Ne-am făcut şi 

noi costume de astronauţi, cu ajutorul aplicaţiei "NasaSelfies". Am 

construit mici "roboţei", care au intrat în acţiune salvatoare cu aplicaţia 

"ChatterKid". 
     Copiii s-au bucurat să poată face atât de multe acţiuni care să 

contribuie la menţinerea stării proprii de sănătate, dar şi a celor dragi. Au 

conştientizat cât de importante sunt igiena, sănătatea alimentaţiei, 

mişcarea, desfăşurarea unor activităţi benefice organismului, sănătatea 

minţii, a inimii, a sufletului. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - aplicarea achiziţiilor referitoare la măsurarea capacităţii, a masei 

corpurilor; 

- formarea deprinderii de a completa tabele pe baza activităţii proprii şi 

de a construi grafice simple prin care să îşi poată gestiona comportamente 

cu impact pozitiv asupra sănătăţii proprii; 

- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a respecta regulile de igienă; 

- formarea deprinderii de a desfăşura acţiuni practice cu impact pozitiv 

asupra stării proprii de sănătate, dar şi a celor din jur; 

- formarea capacităţii de a realiza planuri individuale pentru menţinerea 

stării de sănătate; 

- dezvoltarea capacităţii de a realiza minicărţi pe teme de interes comun; 

- formarea abilităţii de a-şi exprima emoţiile de bază în comportamente; 

- formarea abilităţii de a transmite mesaje cu impact pozitiv asupra 

sănătăţii minţii, inimii, sufletului; 

- formarea unei atitudini responsabile faţă de sănătatea proprie şi a celor 

din jur; 

- formarea capacităţii de realizare a schimbului de bune practici în 

mediul online; 

- formarea capacităţii de interevaluare în mediul online; 
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- formarea competenţelor digitale. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- adaptarea regulilor clasei la modalitatea de desfăşurare a activităţii 

online; 

- asigurarea echilibrului emoţional al copiilor, atât de important în 

situaţii de criză; 

- prezentarea prin share-uire a resurselor utilizate, astfel încât să 

sporească eficienţa activităţilor; 

- identificarea şi utilizarea unor modalităţi de motivare a elevilor 

adecvate mediului online; 

- utilizarea unor aplicaţii adecvate competenţelor specifice, 

conţinuturilor abordate, intereselor elevilor, particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale acestora; 

- încadrarea într-un interval de timp rezonabil pentru activitatea online, 

atât în cadrul activităţilor directe, cât şi al activităţilor indirecte, 

individuale şi de grup; 

- diferenţierea activităţii didactice prin recomandarea unor sarcini de 

lucru adecvate posibilităţilor intelectuale ale elevilor şi postate în 

portofoliile personale ale acestora, unde pot fi văzute doar de elev, părinţii 

acestuia şi cadrul didactic; 

- oferirea feedback-ului individual, cu recomandări adecvate; 

- monitorizarea progresului individual pe baza lucrărilor postate în 

portofoliul elevului; 

- realizarea unui schimb de bune practici între elevi prin postarea unor 

lucrări/produse ale activităţii/proiecte individuale sau de grup în partiţii 

create pentru diverse proiecte/activităţi. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

O LIMONADĂ SĂNĂTOASĂ PENTRU FIECARE 
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SALATĂ GUSTOASĂ PENTRU SĂNĂTATEA NOASTRĂ 

 
 

SĂNĂTATE PRIN MIŞCARE 
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 INVITAŢIE LA LECTURĂ, INVITAŢIE LA JOACĂ 

 
JURNALUL MEU DE SĂNĂTATE 
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MISIUNE SALVATOARE 

 MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 

 “ – Repede pe Zoom!!! A intrat doamna!” 

“ – Îmi place să ne întâlnim aici, dar îmi este dor să ne vedem la şcoală!” 

“ – Este foarte frumos la această şcoală şi nu ne plictisim!” 

“ – Este interesant la Şcoala Altfel de Acasă!” 

 “ – Când ne vom întoarce la şcoală, mai facem şi lecţii online?” 

“ – Cred că am reuşit să o însănătoşesc pe mama cu limonada mea!” 

“ – Am preparat o salată de fructe uşurel, uşurel. Nu este greu, dar trebuie să fii atent! Cred că voi faceţi 

mai bine ca mine!” 

“ – M-am jucat şi eu Păcălici cu părinţii! Am citit în cartea Sofiei!” 

“ – După ce am citit cartea  Doctorul Aumădoare  m-am hotărât să mă fac medic!” 

“ – De când învăţăm pe Zoom, mă joc mai puţin pe telefon!” 

“ – Să vă povestesc farsa de 1 aprilie! A fost foarte amuzant! Pot să postez pe ClassDojo?” 

“ – Sunt fericit că l-am învins pe tata la concursul de aruncare a jucăriilor în coş!” 

“ – Vă dau o idee interesantă! Biroul sau masa sunt excelente pentru tenis de masă!” 

“ – Am înveselit toată familia cu roboţelul meu din ChatterKid!” 

“ – A fost distracţie mare la noi în casă. Am călătorit cu familia în spaţiu pentru a salva Terra! Aplicaţia 

NasaSalfies e super! Să ne vedeţi ce frumos ne stă în costume de astronauţi!” 

“ – Mama s-a speriat straşnic, văzându-mă călare pe un tigru! Este foarte interesantă aplicaţia Meet a 

life-sized!” 

“ – Vă propun să schimbăm denumirea clasei! Mi-ar plăcea să fim Cercetaşii salvatori. Facem o echipă 

minunată! Îl putem lua şi pe Miles în clasa noastră?” 

“ – Vacanţă plăcută! Putem să ne revedem şi mâine?” 



68 

 

Experiența 27 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: DRAGOMIR Elena 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Iedera de Jos 

Clasa: a II-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Tur vitual la Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 

http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html 

Descrierea experienței 

de succes 

În Săptămâna „Școala Altfel”, am organizat vizite virtuale în mai 

multe muzee, folosind funcția „screen share” din aplicația Zoom.    

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Învață lucruri noi despre animale, protejarea mediului, continente, 

condiții de viață etc. 

Folosesc/ Sistematizează ceea ce știu din lecțiile anterioare de 

explorarea mediului sau din viață. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- Elevii sunt foarte atrași de activitățile online. 

- Învață unii de la alții, își dau sfaturi și își transmit informații. 

- Sunt atenți și participă activ la activități. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

 

 

http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.html
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Experiența 28 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: MANIȚI Delia Elena 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

Clasa: a II-a   

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Ce mă ajută să învăț? 

Descrierea experienței de 

succes 

Exercițiu-Joc în pereche (copil/învățător): ”Unde-i este locul?” 

Învățătorul numește un obiect al școlarului; copilul precizează locul 

unde trebuie așezat, pentru a păstra ordinea în spațiul de învățat. 

Exemplu: stilou-penar.  

Exercițiu-Joc în pereche (copil/părinte): ”Cum se învăța/învață?”  

Părintele spune o propoziție referitoare la viața lui de școlar 

(școală, clasă, cadrele didactice, rechizite, condiții...); copilul spune un 

enunț referitor la același subiect, dar care exprimă realitatea vieții lui de 

școlar. Exemplu: În clasa în care am învățat eu era frig, în anotimpul 

rece./ În clasa în care învăț eu acum e cald, în anotimpul rece.  

Temă de lucru: Compară și discută! 

Pliază o foaie A4 în două. Desfă foaia. În stânga realizează un 

desen în care să înfățișezi sala noastră de clasă. În dreapta, roagă un 

adult să deseneze sala lui de clasă, din perioada învățământului primar. 

Comparați și discutați diferențele!  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Jocurile la care participă elevii, părinții și învățătorul reprezintă un 

bun prilej de relaționare între partenerii actului educativ; echipa 

copil/părinte/învățător se consolidează.  

Elevii participă cu interes la desfășurarea jocurilor și manifestă 

curiozitate privind aspectele specifice ale învățării, din perioada în care 

părinții lor au urmat cursurile primare. Acest tip de temă de lucru, care 

vizează compararea condițiilor de învățare din perioade diferite de timp 

(părinți/copii) reprezintă un bun prilej de percepere a realității 

contemporane, de prețuire a condițiilor în care se desfășoară învățarea 

azi.  

Elevii au asaltat părinții cu întrebări referitoare la detaliile învățării 

în altă perioadă de timp; reprezentarea grafică a acestor condiții a ajutat 

copiii să intre în atmosfera acelor vremuri și să înțeleagă faptul că 

reușita școlară depinde, în mare măsură, de efortul personal, de 

motivația fiecărui elev în parte.  

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Faptul că învățătorul este implicat în jocuri la care elevii participă 

cu mare interes și că gestionează implicarea părinților în activitățile 

elevilor reprezintă un beneficiu pentru consolidarea relației copil/ 

învățător/ părinte. 
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Părinții au apreciat caracterul activ și creativ al exercițiilor-joc și s-

au bucurat că au fost invitați/implicați în activitatea copiilor lor. 

Totodată, aceștia consideră că dicutarea și compararea condițiilor în 

care se desfășura și se desfășoară acum învățarea reprezintă un bun 

prilej pentru conștientizarea de către copii a importanței reușitei școlare 

și a motivației pentru învățare.  

Feedbackul pozitiv al activității a reprezentat un indicator care 

contribuie la proiectarea activităților viitoare de Dezvoltare personală.  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

    

         Clasa elevei                        Clasa mamei                           Eleva                          Mama 

 

 

      

               Eleva/învățătoarea                                       Mama/învățătoarea 
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Experiența 29 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BĂDOIU Daniela - Elena 

Unitatea de învățământ:   Școala Gimnazială Tătărani – Structura Școala Șimnazială Căprioru 

Clasa:  a II- a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Măsurăm și învățăm 

Descrierea experienței de 

succes 

Elevii măsoară diferite obiecte din mediul înconjurător utilizând 

instrumente de măsură pentru lungime (rigla, ruleta, metrul de croitorie, 

de tâmplărie). 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Folosind aceste instrumente de măsură pentru lungime, elevii vor 

reține mult mai ușor noțiunea de metru, centimetru și milimetru. Vor 

putea utiliza aceste cunoștințe pentru rezolvarea unor probleme 

(exerciții), dar și în activități pe care le vor desfășura alături de părinți. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Elevii sunt încântați când au de îndeplinit sarcini ce presupun 

utilizarea unor obiecte pe care le-au văzut doar în mâinile părinților. 

Iubesc să se implice în activitățile dintr-o gospodărie.  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 30 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BLIDARU Roxana - Maria 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Târgoviște 

Clasa: a  II-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Scrierea funcțională: felicitarea 

Descrierea experienței de 

succes 

- inițierea unui webinar pe aplicația Zoom și prezentarea, utilizând 

instrumental ,,share/ partajare”, a unor informații despre felicitare din 

manualul digital ,,Comunicare în limba română – clasa a II-a” al Editurii 

Intuitext (activitate frontală); 

- studierea de către elevi a unei felicitări postate pe platforma Edmodo și 

formularea, în spațiul alocat pe plaformă, a răspunsurilor la cerințele date 

(activitate individuală); 

- vizualizarea de către elevi, pe plaforma Edmodo, a feedback-ului dat de 

cadru didactic privitor la rezolvarea cerințelor anterioare; completări, 

reformulări de răspunsuri de către elevi (activitate individuală); 

- completarea de către elevi a unui quiz (test de evaluare formativă) pe 

platforma Edmodo (activitate individuală); 

- vizualizarea de către elevi, pe aceeași platformă, a feedback-ului oferit 

de cadrul didactic referitor la rezolvarea itemilor dați (activitate 

individuală); 

- realizarea unei felicitări în aplicația digitală Canva, aplicația oferindu-le 

instrumente de scriere pentru conceperea textului felicitării, dar și 

instrumente de inserare a unor imagini/ fotografii pentru copertă 

(activitate individuală pentru acasă). 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - facilitarea învățării prin prezentarea unor resurse digitale diverse, ușor 

de găsit în spațiul virtual Edmodo și disponibile pe termen nelimitat; 

- îndeplinirea de către elevi a cerințelor fără a avea nevoie de scrierea pe 

un suport de hârtie, ci utilizând spațiul de pe platformă; 

- formarea competențelor digitale ale elevilor; 

- accesul elevilor la feedback în urma rezolvării testului, comentariile 

făcute de cadrul didactic fiind confidențiale. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- lecția devine atractivă, elevii participând cu plăcere și interes; 

- cadrul didactic poate accesa ușor informațiile și le poate partaja pe ecran 

pentru a putea fi vizualitate de elevi; 

- cadrul didactic, în urma verificării testului, poate avea acces la o 

statistică privitoare la numărului de elevi care au răspuns corect/ parțial 

corect/ eronat la fiecare item.  
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 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 31 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: CIOBANU Verina  

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Vulcana Pandele 

Clasa:  a II-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

    Textul narativ –Texte suport ,,Maia”, de L. Daradici/ ,,Pasiune pentru 

fotbal”, după Valentin Teclici. 

    Înțelegerea textului prin rezolvarea unor sarcini de lucru online, folosind 

aplicația ClassDojo. 

Descrierea experienței 

de succes 

      Cu ajutorul aplicației ClassDojo, am postat  texte pentru a fi parcurse de 

către elevi și am creat sarcini de lucru de tipul ,,Completează cuvântul”, 

,,Scrie A sau F”, ,,Alege răspunsul corect”, ,,Transmite un mesaj 

personajului” etc. pe care elevii le-au  rezolvat, acestea fiind retrimise spre 

corectare pe aceeași aplicație.  

       Am corectat pentru fiecare elev, am transmis modul cum a lucrat și am 

oferit feedback.  

       Toate temele au fost salvate într-un folder pentru a fi discutate atunci 

când școala nu mai este online. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi      Elevii pot parcurge materia, citesc texte pe suport digital, primesc 

sarcini de lucru atractive, creative, selectează informațiile esențiale, 

primesc feedback și crește nivelul de implicare al elevilor și părinților. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

,,Școala online m-a făcut să devin mai creativă, să realizez singură sarcini 

de lucru potrivite elevilor mei, să mă implic mai mult în utilizarea 

tehnologiei pentru a crește eficienta procesului educațional, iar relația 

învățător-elev s-a schimbat mai mult în bine, învățând unii de la alții.” 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 32 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: GRIGORE Mihaela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Șerban Cioculescu Găești  

Clasa: a II-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

     Constituirea  Clasei virtuale 

Descrierea experienței de 

succes 

     În condițiile stării de urgență decretate, apare necesitatea de a crea 

Clasa virtuală, utilizând Google Classroom, pentru a relua și menține 

legătura cu elevii. 

     A urmat o perioadă de studiu individual pentru a selecta metode și 

procedee de lucru adecvate situației date și particularităților de vârstă 

ale elevilor de clasa a II-a. 

     Au fost consultați părinții în vederea elaborării noii strategii de lucru, 

având în vedere faptul că elevii cu vârstă fragedă pot participa la 

activități online în prezența și cu intermedierea părintelui. 

     Am stabilit un program zilnic: 

- Ora 9:00  -   postarea cursului și a temei din ziua curentă 

(Classroom) 

- ora 18:00 – 18:40, 18:45 – 19:25 - videoconferință (Zoom) 

     Folosc Grupul de WhatsApp al clasei pentru direcționarea resurselor 

educaționale utile în recapitularea/ consolidarea/ aprofundarea/ 

dezvoltarea cunoștințelor elevilor, cât și pentru petrecerea timpului liber 

în mod plăcut. Acestea sunt jocuri diverse, exerciții fizice, experimente, 

diverse materiale selectate de pe Google, Youtube, Facebook. 

      Toate aplicațiile și platformele utilizate în acest proces nu implică 

costuri de utilizare. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - păstrarea legăturii cu colegii de clasă și cadrele didactice/socializare 

virtuală; 

- implicarea într-un program zilnic, bine organizat; 

- formarea unor abilități de utilizare a instrumentelor/funcțiilor oferite 

de aplicațiile/platformele educaționale; 

- mai mult timp petrecut cu părinții; 

- feedback imediat din partea cadrului didactic. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- Școala online  este o formă de învățare ce poate fi asociată cu succes 

sistemului clasic de predare-învățare; 

- Ne bucurăm de o mai strânsă colaborare cu părinții;  

- Majoritatea elevilor privesc activitatea din mediul virtual ca pe un joc 

nou pentru care manifestă mare interes. 
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 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 33 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: PARNIA Roxana 

Unitatea de învățământ:   Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa  

Clasa:  a II-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Colaj. Pictura 

Tehnici de lucru – amprentarea 

Descrierea experienței de 

succes 

Pictura prin arta amprentei - este atât de simplă, și totusi, atât de bogată 

în rezultate. Imaginație să fie și dorința de murdărire, căci în rest totul este 

ușor! 

Elevii au vizionat un film cu modul de lucru, apoi în timpul sesiunii pe 

Zoom au realizat lucrarea. Activitatea a fost însoțită în permanență de 

explicații. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Limbajul plastic este cel care îl atrage cel mai mult pe copil şi îl ajută 

să-şi exprime trăirile, nedumeririle şi modul în care percepe el realitatea. 

Am căutat să îmbogăţesc cunoştinţele copiilor cu diferite tehnici de 

decorare a suprafeţelor pentru o mai buna atractivitate a activităţilor 

artistico – plastice. Astfel am folosit ca ustensile de lucru obiecte şi 

materiale variate (folie de plastic, șerveţele, hârtie). 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Am învățat că, din pasiune, cu multă răbdare, disponibilitate şi  

întelegere lucrurile pot continua în felul în care ne-am obişnuit. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 34 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: SIMA Mirela 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Aninoasa   

Clasa:   a II-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

CLASS  DOJO 

Descrierea experienței de 

succes 

    Este o aplicație care funcționează și pe calculator și pe telefon, folosită 

pentru managementul clasei. Se creează cont din Play Store și se poate 

descărca aplicația pe telefon. 

    În calculator se creează cont, după care ne logăm adăugând mailul și 

parola.  

    După toate acestea se creează clasa completându-se numele fiecărui 

elev. Apar toți elevii în Classaroom și se pot verifica Portofolios încărcate 

de aceștia. 

     Ei încarcă materiale accesând un cod trimis de mine în grupul clasei pe 

WhatsApp. 

     Se pot invita și părinții accesând Invite parents. Aceștia pot primi 

mesaje existând secțiunea Mesaje. 

     Pentru fiecare elev din Edit Class, se alege skills și se adaugă 

comportamentele pe care le urmărim, se dă feedback. Astfel, avem o 

imagine clară asupra activității fiecărui elev. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi    Elevii adaugă activitățile pe care le desfășoară, devin organizați, motivați 

pentru ceea ce lucrează. Punctajele obtinute îi determină să fie 

consecvenți, se simt valorizați pentru munca depusă, apare și spiritul de 

competiție văzând punctajele colegilor. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

    Aplicația îmi dă posibilitatea să verific, să remediez, să îi încurajez să 

obțină cât mai multe puncte, deci în principiu sa-și rezolve temele.  

   În Portofolio se pot adăuga activități pe care elevii să le efectueze 

logându-se în aplicație. 

   Fiecare părinte își vede propriul copil. 

   Marcarea activităților se vede defalcat pe zile. 

   Este un instrument de monitorizare, îndrumare, nu de penalizare. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

Elevii sunt foarte încântați de aplicație, zilnic încarcă materialele, îmi cer codul cu mare 

responsabilitate. Când ne întâlnim pe Zoom fac precizări în legătură cu materialele încărcate, 

termenele, corectitudinea acestora. Fiecare material postat are feedback din partea mea. 
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Experiența 35 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: STAFIE Elena-Alina 

Unitatea de învățământ:   Școala Gimnazială Prof. Paul Bănică Târgoviște  

Clasa: a II-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Menținerea unei rutine  

Organizarea timpului după un orar agreat de ambele părți, stabilit împreună 

cu elevii, cu activități propuse și de ei 

Descrierea experienței de 

succes 

      Activitatea online/ învățarea de la distanță  este un lucru nou și pentru 

mine, cadru didactic și pentru elevii mei. După câteva zile de comunicare 

prin grupul de WhatsApp al clasei, mi-am dat seama că elevii sunt dornici 

de a se afirma, de a comunica, de a intra cât mai des în ”contact” unii cu 

alții.  

      Cu gândul la ei, la activitățile desfășurate zilnic acasă, la cât de pregătiți 

sunt părinții să-i ajute, le-am propus elevilor o întâlnire online. Printr-o 

aplicație descărcată, am invitat elevii să se reîntâlnească, dar de la distanță. 

Bucuria și dorința de a ne revedea ne-au făcut să ne dăm seama cât de 

importanți suntem unii pentru ceilalți; de aici a încolțit ideea stabilirii unui 

orar zilnic în care să avem și întâlniri online, cu activități pe care le-am 

stabilit legat de consolidarea unor conținuturi, dar și activități propuse de 

ei,fiecare copil să propună zilnic o activitate,iar noi să o respectăm și să 

luăm parte cu toții la aceasta. Acest lucru, de a propune ei o activitate și 

toată lumea să participe  și să o respecte, cred că i-a motivat, i-a încurajat, i-

a stimulat să creeze, să aștepte cu nerăbdare ziua următoare să ne întâlnim. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - motivarea elevilor pentru învățarea continua;  

- stimularea creativității (de a propune activități, dar și de a rezolva spontan 

anumite sarcini, provocări propuse de ceilalți); 

- organizarea timpului după un orar stability; 

- crearea unei rutine. Copiii funcționează mai bine cu un program bine 

structurat; 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

     Această provocare mă motivează, mă împlinește, mă face să creez, să 

gândesc, să descopăr, să nu rămân la nivelul de ”fac ce știu”. Este o 

experiență nouă din care îmi doresc să învăț, să mă dezvolt, să știu să ies din 

orice provocare venită pe neanunțate. Acest lucru vreau să îl aplic și pentru 

copiii mei, să facă față provocărilor, să răzbească…pentru că au fost 

antrenați tot timpul. 

     ”Pentru a reuși, dorința ta de a avea succes trebuie să fie mai puternică 

decât teama de a nu reuși.” 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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    Provocări/ activități propuse de elevi și profesori  

                                                         
 

 

 

     

 

 

 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coase nasturi! Realizează un experiment!  

 Realizează un  

desen contra noului 

virus! 

Scrie titlul unei cărți preferate cu 

ajutorul plastilinei! 

Realizează un decor pentru 

Paște! 

Realizează o copie din 

picturile lui Van Gogh 

- Ramuri de migdal 

înflorit 

Împletește în 4! Pictează pe pietre! 

Citește o carte pe 

care ai evitat-o mult 

timp! 

Urmărește o piesă de 

teatru! 

Realizează un suport 

de creioane din 

materiale reciclabile! 
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Experiența 36 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: TUDOR Tatiana 

Unitatea de învățământ:  Şcoala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu   

Clasa:   a II-a   

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Utilizarea platformei G Suite for Education şi  a aplicaţiilor Google 

(Meet, Hangouts, Classroom, Formulare) 

Descrierea experienței de 

succes 

Platforma G Suite este pusă la dispoziţie cu titlu gratuit şcolilor din 

România de către Google. Aceasta oferă multe aplicaţii comparativ cu un 

cont personal de Goolge, dar şi posibilitatea administratorului şcolii de a 

adăuga aplicaţii gratuite. 

Aplicaţiile Meet şi Hangouts m-au ajutat să organizez sesiuni on line 

cu elevii mei care au accesat-o cu uşurinţă pe baza unui link pe care îl 

trimit. Poate fi utilizată pe orice device: computer, telefon, tabletă.  În 

cadrul acesteia pot partaja ecranul computerului meu în  care pot 

deschide  documente word, pot arăta imagini,  prezentări ppt,  resurse 

utile în lecţiile on line (Learning Apss, Şcoala Intuitext, manualele 

digitale, filme YuoTube). 

Aplicaţia Google Classroom oferă posibilitatea creării unor activităţi 

de curs în care profesorul poate formula sarcini sub formă de întrebare, 

chestionar, temă în forma unui document google. Profesorul poate oferi 

sprijin individual în realizare, feedback, poate returna fiecare sarcină 

pentru a fi remediată de elev, după care o evaluează.  

Se pot atribui sarcinilor grile de evaluare, termene de realizare, iar 

unele teme-proiect pot fi concepute cu accesul mai multor copii la acelaşi 

document.  

Pot fi construite teste de evaluare adaptate necesităţilor clasei. Itemii 

testelor pot fi cu răspunsuri multiple, cu răspunsuri scurte, cu răspunsuri 

deschise. În cadrul testelor se pot insera imagini în sprijinul rezolvării 

corecte. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - securitatea conturilor; monitorizarea accesului fiecăruia; 

- pot derula mare parte dintre activităţile pe care le desfăşurau la şcoală 

(să comunice unii cu ceilalţi, să împărtăşească experienţe, să ceară şi să 

primească sprijin); 

- îşi pot dezvolta şi îmbunătăţi competenţe digitale sub îndrumarea 

profesorului; 

- primesc feedback individual, au posibilitatea refacerii temei pe baza 

indicaţiilor primite ca mai apoi să fie evaluată; 

- pot colabora în realizarea unor proiecte. 
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Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- administratorul poate face rapoarte pe şcoală pe care le exportă în .xls; 

- fiind copii de vârstă mică a fost puţin mai dificil la început, dar 

exersând au devenit deprinderi pentru mare parte dintre aceştia şi 

aşteaptă cu nerăbdare întânirile din timpul săptămânii; 

- din păcate, există 2-3 copii care nu au acces la Internet sau nu au 

computer necesare pentru realizarea  anumitor sarcini, cu aceştia 

comunic telefonic. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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2.4. Clasa a III-a 

 

Experiența 37 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ICONARU Manuela 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Pictor N. Grigorescu  Titu 

Clasa:  a III-a Step y Step 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Întâlnire cu părinții online 

Descrierea experienței de 

succes 

Școala de acasă a devenit locul nostru de întâlnire în care ne 

desfășurăm zilnic activitățile, cu propriile forțe, abilități, cunoștințe, cu 

tehnologia pe care o deține fiecare, ajutați de părinți, fără de care cei 

mici nu s-ar putea descurca la început. 

Astfel, am organizat prima întâlnire cu părinții, pentru a evalua 

zilele parcurse acasă, pentru a primi feedback din partea acestora. Am 

discutat despre cum și-au petrecut elevii timpul, despre modificările din 

comportamentul lor, despre teme, despre acest stil de învățare. 

Părinții au fost răbdători, receptivi, unii încrezători, alții nu (în 

special, cei care lucrează în domeniul medical), deschiși, mi-au pus 

întrebări. 

Concluziile au fost:  

- elevii își petrec timpul izolați, stau în casă sub supravegherea unui 

părinte, bunici sau frați mai mari, au ieșit decât în curtea personală (cei 

care locuiesc la casă), au respectat regulile impuse; 

- comportamentul este în general neschimbat, dar își doresc să înceapă 

școala, să se întâlnească cu colegii, unii sunt mai ascultători, 

înțelegători acum, sunt mai responsabili, fapt constatat în întâlnirile cu 

ei, când toți s-au pregătit, au rezolvat sarcinile, practic era o întrecere 

cine să răspundă mai repede, au fost la înălțime, mai bine ca la școală 

(zic eu), au fost activi, dezinvolți, amuzanți; 

- părinții susțin aceste activități online în această perioadã, m-au spijinit 

din prima zi de când s-au suspendat cursurile, dar majoritatea preferă 

activitățile la școală, unde interacțiunea este directă, momentan 

considerând-o cea mai bună soluție, mulțumindu-mi pentru implicare, 

devotament.  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Elevii au de câştigat atunci când părinţii se implică în educaţia 

copiilor lor, au o influență favorabilă asupra atitudinii acestora, 

performanțele pot fi îmbunătățite, îi pot supraveghea și implica în actul 
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învățării online. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Rolul acestei întâlniri cu părinții a fost acela de a afla ce dificultăți 

întâmpină părinții și elevii în mediul online, cum se implică părinții în 

a-i sprijini, dacă s-a modificat comportamentul elevilor acasă într-un 

spațiu limitat, fără a intra în contact direct cu alți copii; cum consideră 

învățarea online, efectul, importanța acesteia în această perioadă. 

Am învățat că oricum și oricând ne-ar surprinde viața, trebuie să ne 

adaptăm, să fim răbdători, perseverenți pentru a reuși, a ne atinge 

scopurile și a nu pierde din vedere că învățarea se poate realiza cu 

ajutorul mijloacelor digitale, care sunt extrem de utile, ajutându-ne să 

ne desfășurăm activitatea și de acasă dintr-un mediu familiar și familial. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 38 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: MITRESCU Carmen-Maria 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

Clasa:   a III-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ….în online 

Descrierea experienței de 

succes 

      Fiecare zi pe care o încep cu elevii mei, o încep cu salutul de 

dimineață pe grupul WhatsApp al elevilor. În fiecare zi găsesc o altă idee 

de salut. Decât să scrie fiecare copil ,,Bună dimineața!”, am ales să trimtă 

o imagine a aplicației care să facă referire la preferințele lor sau să aibă 

legătură cu activitățile pe care le voi desfășura cu ei în acea zi.  

      De exemplu, în ziua în care consolidam verbul, le-am cerut să trimită 

o imagine care să exprime o acțiune (unii elevi au corelat două imagini 

care duceau cu gândul la o acțiune sau meserie).  

      Alte exemple: 

- animalul preferat (ulterior, în Zoom reactualizasem  grupele de 

animale); 

- planta preferată (ulterior am parcurs un text în care apăreau diverse 

plante); 

-  sportul preferat etc. 

      Idei sunt multe, iar acestea se pot corobora cu întregul program al 

zilei.  

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi       Elevii mei așteaptă cu nerăbdare acest salut pe care îl realizez cu o 

jumătate de oră înainte de a mă vedea live cu ei. 

Acest lucru îi ajută să se organizeze pentru întâlnirea live, să-și 

pregătească materialele necesare, iar conectarea lor este mult mai rapidă 

(sunt punctuali în mediul virtual). 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

      Folosirea grupului WhatApp cu elevii m-a ajutat să-i îndrum, să-i 

ghidez, mai ales pe cei care sunt singuri acasă în momentul desfășurării 

activităților școlare online. Încă de la formarea grupului, am stabilit, 

împreună cu elevii, reguli clare pe care să le respecte.  

      Grupul îmi oferă posibilitatea să verific scrierea copiilor și să 

corectez eventualele greșeli de scriere. La început, când am format 

grupul, am constatat că elevii foloseau prescurtări și nu utilizau semnele 

de punctuație în scrierea mesajelor.  Am observat că și acei elevi care 

scriau corect după dictare la școală, pe caiet, în mediul virtual nu 

foloseau semnele de punctuație, deși le cunoșteau foarte bine.  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Voi atașa câteva fotografii ale salutului nostru, precum și regulile grupului care pot fi modificate 

atunci când este nevoie și retrimise.  
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Experiența 39 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: MITRESCU Carmen-Maria 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

Clasa:   a III-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Planificarea săptămânală a activităților online  

Descrierea experienței de 

succes 

      Am considerat de un real ajutor să ofer copiilor un program săptămânal 

pentru activitatea online. Același program îl concep și pentru mine, 

detaliind etapele activității online sub forma unor ,,schițe de lecții”.  

Este un program în care întâlnirile live alternează cu studiul individual 

(lucrul efectiv pe caiete, auxiliare, dar și pe platformă de învățare).  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi      Consider că acest program primit la începutul fiecărei săptămâni îl ajută 

pe elev să aibă o privire de ansamblu asupra a ceea ce va studia în 

săptămâna următoare. În acest fel, își va organiza mult mai bine studiul 

online și individual, facilitând învățarea online (învățare de la distanță).  

      Programul contribuie și la atingerea unor competențe-cheie (în mod 

special): competențele digitale și a învăța să înveți.  

     Am constatat că învățarea online se face cu pași mici, mărunți, dar siguri, 

lucru care este în beneficiul elevilor ce au un ritm mai lent în învățare. 

     De asemenea, elevii care au ritm foarte bun de învățare pot primi fișe 

suplimentare pe platformă. În acest mod, dau teme diferențiate. Temele care 

nu sunt corecte, se retrimit elevului, iar acesta își corectează singur 

greșelile, apoi retrimite spre corectare. După părerea mea, acest feedback 

primit online mi se pare mult mai eficient față de corectarea clasică. Acum 

elevul este cel căruia i se spune unde a greșit și-și corectează singur (în 

urma observațiilor primite), conștientizând ce a greșit.  

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

      Așa cum aveam obligația să realizăm o planificare a activităților, 

consider că este de un real ajutor planificarea activităților online. O bună 

organizare duce la eficientizarea învățării, chiar dacă necesită timp pentru 

planificare, pentru stabilirea strategiei didactice și colectarea resurselor 

necesare.  

      Ceea ce reușeam să fac la școală într-o săptămână, acum reușesc să fac 

într-o perioadă mai mare de timp. Planificarea activităților mă ajută să știu 

clar ce am de făcut cu elevii mei în fiecare zi. 

Am ales ca de fiecare dată când studiez un text nou, să integrez în jurul 

acelui text celelalte discipline, acolo unde se poate face acest lucru.  

În desfășurarea activităților online, am ca scop noțiunile elementare, 

minimale, de bază pe care le pot prezenta copiilor, astfel încât să le 
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înțeleagă foarte bine. De asemenea, vizez competențele specifice din 

planificarea calendaristică, găsind soluții de formare a lor în mediul online, 

atât cât se poate.  

     Pentru a mă asigura că părinții știu ceea ce fac copiii în mediul online și 

cât timp petrec pentru studiu, distribui programul elevilor și în grupul 

părinților. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

Voi atașa un program săptămânal adaptat clasei mele de elevi, precum și programul din SĂPTĂMÂNA 

ALTFEL. Voi lăsa și linkurile aferente unor filmulețe cu produsele copiilor.  

 

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL 

LUNI 

Interval 

orar 

ACTIVITATEA  

9:00- 9:30  SALUTUL nostru original pe GRUPUL WHATSAPP  

9:30–10:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

EDUCAȚIE CIVICĂ 

 Raporturile noastre cu ceilalți oameni - Grupuri mici din care facem parte  (grupul de 

prieteni) 

10:10- 10:30     PAUZĂ 

 STUDIU INDIVIDUAL 

1. Citește textul ,,Iepurașul palavragiu”, după V. Kapninski  (caietul de lectură) 

2. Subliniază cuvintele necunoscute din text; 

3. Citește cuvintele de la vocabular și dacă ai mai întâlnit altele noi,  accesează DEX 

online și citește semnificația lor. Le vom explica și live.  

4. Rezolvă ex. 1, pag. 79 (caietul de lectură) 

11:00- 12:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- Textul ,,Iepurașul palavragiu”, după V. Kapninski 

(caietul de lectură) 

Tema –  pe platforma 24 edu 

MARȚI 

Interval 

orar 

ACTIVITATEA ELEVULUI 

9:00- 9:30 SALUTUL nostru original pe GRUPUL WHATSAPP  

9:30–10:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

MATEMATICĂ- Fracții. Unitate fracționară  

Tema –  pe platforma 24 edu 

10:10- 10:30     PAUZĂ 

 STUDIU INDIVIDUAL 

1. Accesează platforma 24edu, secțiunea MATERIALE DIDACTICE și vei găsi un link. 

Vei avea un material despre  FRACȚII. Citește-l 

https://www.scoalaintuitext.ro/blog/matematica-clasa-a-iii-a-2/ 

2. Tot acolo vei găsi și un document pentru  ora de arte care conține imaginile de 

realizare a unui iepuras din hârtie. Fii atent la etapele de lucru! 

11:00- 12:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

https://www.scoalaintuitext.ro/blog/matematica-clasa-a-iii-a-2/
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ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE  

 Realizarea unui iepuraș din hârtie 

MIERCURI 

Interval 

orar 

ACTIVITATEA ELEVULUI 

9:00- 9:30 SALUTUL WHATSAPP  

9:30–10:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- VERBUL 

a) citirea  unor propoziții din Textul ,,Iepurașul palavragiu”, după V. Kapninski în care 

unele cuvinte sunt colorate cu 3 culori diferite (starea, acțiunea, existența) 

b) clasificare lor în tabel  

c) accesarea  manualului digital (share screen) 

d) exemple orale de verbe (starea, existența, acțiunea) 

e) căutarea altor verbe  și gruparea lor în tabel 

f) joc: mimă- un copil mimează o acțiune și un altul ghicește verbul aferent.  

Tema- pe platforma 24edu 

10:10- 10:30     PAUZĂ 

 STUDIU INDIVIDUAL 

Vizionează un film PPT despre verb. 

Rezolvă exercițiul 3, pag 81 (caietul de lectură) 

11:00- 12:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

DISCUȚII LIBERE 

Întâlnire pentru lămuriri, neclarități, dificultăți întâmpinate, acordare feedback colectiv, 

impresii. 

JOI 

Interval 

orar 

ACTIVITATEA ELEVULUI 

9:00- 9:30 SALUTUL nostru original pe GRUPUL WHATSAPP  

9:30–10:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

MATEMATICĂ- Fracții. Numitor și numărător 

a) identificarea semnificației celor două numere care comun fracția; 

b) accesare manual digital (share screen) 

c) scrierea unor fracții și colorarea cu culori diferite a numitorilor, numărătorilor 

d) ex. 1, pag 84 + ex. 2, pag. 84 (auxiliar)  

 

Recomandare aplicații pentru exersarea scrierii și recunoașterii fracțiilor: Fractions for 

kids, Fractions  (vei primi simbolul lor pe WhatsApp ca să le poți recunoaște și descărca). 

Tema- pe platforma 24edu  

10:10- 10:30     PAUZĂ 

 STUDIU INDIVIDUAL 

1. Accesează pe platforma 24edu (MATERIALE DIDACTICE) linkul pe care-l vei găși 

acolo pentru ziua de astăzi. Vei înțelege și mai bine fracțiile! 

https://www.youtube.com/watch?v=L02huiyuzls   

2. Rezolvă ex. 3 și ex.  4 de la pagina 84 (auxiliar matematică).   

3. Scrie pe caietul de științe 3 propoziții. Le vei primi pe WhatsApp. Vei afla la ora de 

științe de ce le-ai scris.  

11:00- 12:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

https://www.youtube.com/watch?v=L02huiyuzls
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ȘTIINȚE- Mișcare și repaus) 

a) citirea propozițiilor scrise pe caiet și identificarea celor 3 forțe (de împingere, tracțiune, 

gravitațională); propozițiile au legătură cu textul studiat la CLR. 

b)  exemplificare forțe: împinge scaunul spre birou, trage scaunul spre tine, ține guma de 

șters deasupra biroului și dă-i drumul   

c) accesare manual digital + discuții; 

d) scrierea pe caietul mic a unor concluzii desprinse cu elevii; 

e)  joc: 1. un elev execută diverse mișcări în camera sa, iar un altul își alege un reper față de 

care colegul lui se află în mișcare; 

2. un elev se rotește pe scaunul de birou, iar un altul stabilește cine se află în stare de 

mișcare și cine în stare de repaus.   

VINERI 

Interval 

orar 

ACTIVITATEA ELEVULUI 

9:00- 9:30 SALUTUL nostru original pe GRUPUL WHATSAPP  

9:30–10:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- VERBUL  

Tema – pe platforma 24edu.  

10:10- 10:30     PAUZĂ 

 STUDIU INDIVIDUAL 

1. Lipește rolele (strânse pe parcursul săptămânii) la jumătatea fiecărei laturi a cutiei, în 

interior, așa cum arată poza trimisă de mine pe WhatsApp. Caută o minge mică prin casă 

sau o bilă care poate să intre în interiorul rolei de hartie igienică. Dacă nu ai, confecționează 

una din hârtie.  

11:00- 12:10 ÎNTÂLNIRE ZOOM 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE/ JOC ȘI MIȘCARE 

 

PROGRAM ACTIVITĂȚI SĂPTĂMÂNA ALTFEL 30.03.2020- 3.04.2020 

Dragul meu elev, săptămâna viitoare m-am gândit la o serie de activități distractive pe care le 

consider potrivite pentru tine în aceste zile! Sper să-ți placă și să le desfășori cu mare plăcere! Poți 

desfășura o activitate pe zi sau le poți desfășura pe toate. Tu ești cel care vei decide! Nu uita să încarci 

poze sau filmări pe platformă. Portofoliul tău se va îmbogăți! Abia aștept să văd ce vei posta!  

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI 

SUNT PRIETEN 

ȘI COLEG! 

SUNT EXPERT! SUNT PRICEPUT! SUNT ARTIST! SUNT ECO! 

9:00- 9:30  

SALUTUL pe 

WhatsApp 

9:00- 9:30 

SALUTUL pe 

WhatsApp 

 

ÎNTÂLNIRE 

ZOOM (9:30-

10:00) 

Purtăm brățările 

preferate (aici avem 

9:00- 9:30 

SALUTUL pe 

WhatsApp 

 

ÎNTÂLNIRE 

ZOOM (9:30-10:00) 

 Servim împreună un 

ceai sau o cană cu 

cacao cu lapte în 

9:00- 9:30 

SALUTUL pe 

WhatsApp 

 

ÎNTÂLNIRE 

ZOOM (9:30-

10:00) 

Ne vom face o 

coafură hazlie, 

9:00- 9:30 

SALUTUL pe 

WhatsApp 

 

ÎNTÂLNIRE 

ZOOM (9:30-

10:00) 

Ne întâlnim 

îmbrăcați elegant  
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voie ) și ne 

prezentăm 

animalele de 

companie (cine 

are).  Mediul online 

ne ajută să facem 

acest lucru.  

cana preferată modernă, ,,altfel”. ca și când am 

merge la un 

eveniment 

important. 

9:30- 10:10 – 

Întâlnire ZOOM  

pentru prezentarea 

programului cu 

activitățile 

săptămânii.   

 

Jocă-te cu părinții 

tăi! Tu știi deja 

mișcările, așa că tu 

ești expertul! 

 

Paprika lady 

https://www.youtub

e.com/watch?v=XI

KWfgX6qAY 

Ia un interviu 

membrilor familiei 

tale despre 

alimentele lor 

preferate!  

(interviul poate fi 

scris de tine sau 

înregistrat cu 

telefonul) 

Ne jucăm cu 

linguri! 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3Q

0R9E8o4GA&t=14

s 

Transformă un tub 

de la hârtia igienică 

într-un căluț de 

jucărie! 

https://www.youtub

e.com/watch?v=J5x

aL_9HcU8 

 

10:10- 10:30  

PAUZĂ 

The Clap Clap 

Song 

https://www.youtub

e.com/watch?v=_p

4U_f0c2K0 

 

Ascultă TEATRU  

RADIOFONIC și 

alege o poveste din : 

Aleodor-Împărat 

(Petre Ispirescu), 

Sarea în bucate 

(Petre Ispirescu), 

Peripețiile lui 

Apolodor (Gellu 

Naum) 

http://www.eteatru.ro

/#art-index/101-

povești-pentru-

copii/4581 

Desenează 

personajul preferat și 

dă-i viață! 

(CHATER PIX) 

Ne jucăm cu 

mâinile! 

https://www.youtub

e.com/watch?v=r5y

YpcQOiXQ 

Poți alege o altă 

idee din cele pe 

care le conține 

linkul de mai jos, în 

funcție de 

materialele pe care 

le ai prin casă  

https://www.youtub

e.com/watch?v=5T

9xYPV_fCY 

sau poți găsi tu alte 

idei pe internet. 

 

10:30-11:10 

Întâlnire ZOOM 

Jocuri de percuție 

corporală. (învățate 

în perioada în care se 

desfășurau cursuri) 

Bim Bum  

https://www.youtub

e.com/watch?v=aX

ZWgOf2lSA 

 Fotografiază ori 

desenează cana ta 

preferată și fă-o să 

vorbească,  utilizând 

aplicația CHATTER 

PIX.   

Ne jucăm cu 

hainele! 

Întinde pe covor 

niște haine și 

încearcă să 

realizezi o imagine 

din ele (animal, 

plantă, obiect) 

19:00 – întâlnire 

Zoom cu voi și cu 

părinții voștri 

(impresii în urma 

derulării 

activităților) 

 

Teatru radiofonic: https://www.youtube.com/watch?v=8q_9jnRVD_s    

Cana preferată: https://www.youtube.com/watch?v=SV1VVzEEAdY 

Creații din haine:  https://youtu.be/2EAO9Mpaywk 

https://www.youtube.com/watch?v=XIKWfgX6qAY
https://www.youtube.com/watch?v=XIKWfgX6qAY
https://www.youtube.com/watch?v=XIKWfgX6qAY
https://www.youtube.com/watch?v=3Q0R9E8o4GA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=3Q0R9E8o4GA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=3Q0R9E8o4GA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=3Q0R9E8o4GA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=J5xaL_9HcU8
https://www.youtube.com/watch?v=J5xaL_9HcU8
https://www.youtube.com/watch?v=J5xaL_9HcU8
https://www.youtube.com/watch?v=_p4U_f0c2K0
https://www.youtube.com/watch?v=_p4U_f0c2K0
https://www.youtube.com/watch?v=_p4U_f0c2K0
http://www.eteatru.ro/#art-index/101-povești-pentru-copii/4581
http://www.eteatru.ro/#art-index/101-povești-pentru-copii/4581
http://www.eteatru.ro/#art-index/101-povești-pentru-copii/4581
http://www.eteatru.ro/#art-index/101-povești-pentru-copii/4581
https://www.youtube.com/watch?v=r5yYpcQOiXQ
https://www.youtube.com/watch?v=r5yYpcQOiXQ
https://www.youtube.com/watch?v=r5yYpcQOiXQ
https://www.youtube.com/watch?v=5T9xYPV_fCY
https://www.youtube.com/watch?v=5T9xYPV_fCY
https://www.youtube.com/watch?v=5T9xYPV_fCY
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA
https://www.youtube.com/watch?v=8q_9jnRVD_s
https://www.youtube.com/watch?v=SV1VVzEEAdY
https://youtu.be/2EAO9Mpaywk
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Experiența 40 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: STĂNCESCU Elena 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Matei Basarab Târgoviște 

Clasa: a III-a     

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

      Proiect ,,România, țara diversității” 

Descrierea experienței de 

succes 

    Proiectul a fost derulat pe parcursul săptămânii ,,Școala altfel” a 

acestui an școlar (30 martie – 3 aprilie 2020). 

 Sopul proiectului: crearea unui climat școlar, caracterizat prin 

deschidere față de diversitatea etno-culturală a elevilor, prin 

valorificarea pozitivă a diferențelor dintre persoane în cadrul 

activităților extrașcolare. 

 Obiective: - descrierea unor trăsături caracteristice pentru grupuri 

etnice (majoritare și minoritare) care trăiesc pe teritoriul țării 

noastre: denumire, cultură, literatură, religie, folclor, tradiții 

culinare etc.; 

- explorarea asemănărilor și diferențelor generate de cultură dintre 

persoanele care conviețuiesc într-un anumit spațiu geografic; 

- formarea unei atitudini pozitive față de colegii de alte etnii. 

 Activități propuse:  

1. Realizează o pagină de gardă (coală albă sau colorată) care să 

cuprindă: titlul proiectului, numele tău, clasa, școala și o 

imagine adecvată. 

2. Realizează o schemă a etniilor din România. Te poți documenta 

aici https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Comuni și te poți 

folosi de exemplul de mai jos.  

 

 
                                                     România 

3. Scrie câteva informații despre tradițiile și obiceiurile specifice 

fiecărei minorități etnice din țara noastră. Una dintre sursele de 

documentare poate fi 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Proiect:Minorit%C4%83%C8%9Bi. 

4. Caută o rețetă specifică unei minorități etnice din România. 

Scrie rețeta pe o coală și adaug-o la proiect. Prepară produsul 

împreună cu unul dintre părinți și nu uita să ne trimiți fotografii pe 

grup. 

5. Scrie 10 sfaturi prin care să-i îndrumi pe colegii tăi să nu judece 

persoanele după aparențe, să fie toleranți și să-i accepte pe ceilați așa 

cum sunt. 

greci 

sârbi 

bulgari 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Comuni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Proiect:Minorit%C4%83%C8%9Bi
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6. Imaginează-ți că ești plecat/ă într-o altă țară cu părinții tăi și 

vreți să vă stabiliți acolo. Scrie un text despre cum crezi că te simți, ce 

probleme întâmpini când mergi la școală și cum le rezolvi.                                  

Mult succes! 

            Poți pune orice întrebare pe grup. Îți voi sta la dispoziție.  

                                                                                            Elena 

Planul de lucru a fost întocmit pe baza discuțiilor purtate cu elevii 

în cadrul unei sesiuni video (Zoom) ce a avut scop solicitarea de 

propuneri în vederea întocmirii programului ,,Școala altfel” și postat 

pe grupul clasei (unde sunt înscriși toți elevii) cu o zi înainte de 

începerea săptămânii.  

Elevii au prezentat, în cadrul unei sesiuni video (Zoom), una dintre 

lucrări, apoi au încărcat proiectele pe platforma Microsoft Teams. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi      Elevii și-au îmbogățit cunoștințele, au selectat informații, și-au 

descoperit abilitățile de bucătari iscusiți, au relaționat cu ceilalți 

membri ai familiei și cu colegii, au făcut schimb de rețete (salată 

grecească, plăcintă sârbească, salată bulgărească, sarmale, clătite 

ucrainene etc.), s-au bucurat de aprecieri din partea mea și a colegilor, 

au căpătat încredere în ei și au fost mândri de produsele realizate. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

       Am înțeles că elevii noștri sunt creativi, abili, inteligenți și se 

descurcă singuri atunci când li se creează contextul potrivit.  

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 41 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ZEGHERU Maria și POPESCU Ioana 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Prof. Paul Bănică Târgoviște 

Clasa: a III-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea 

experienței de succes 

Muzică și dans 

Descrierea experienței 

de succes 

Compunerea unei melodii utilizând 

https://musiclab.chromeexperiments.com/ în ramura ,,SONG MAKER” și 

trimiterea link-ului (apăsând ,,Save”, ,,Copy link”, apoi ,,Paste” pe 

WhatsApp).  Exemplu: 

 https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-

Maker/song/5355291039236096  

Au fost îndrumați să verifice la ”Settings” dacă intră de pe telefon și la 

”Length” să apese pe + pentru a avea minimum ”2 bars”. 

Suplimentar, alegerea unui dans împreună cu membrii familiei de pe 

pagina 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyg9k9qOuWh0kGd4tZ1_0jmus

iQHBOLAF sau https://www.letsdance.ro/eudansezacasa/ (horă, sârbă, 

salsa) și postarea pe grup a unui clip video de aproximativ 1 min. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi Elevii au reușit să compună melodii utilizând 

https://musiclab.chromeexperiments.com/ în ramura ,,SONG MARKER”. 

Mulți au învățat un dans din cele propuse. 

Muzica i-a facut pe copii să simtă emoții puternice, cum ar fi bucuria, 

tristețea sau teama. Le-a stimulat imaginația, creativitatea, le-a dezvoltat  

auzul muzical, simțul ritmic și memoria muzicală.  

Dansul a avut un efect pozitiv asupra stării de spirit a copiilor. I-a 

ajutat să-și alunge timiditatea, singurătatea, tristețea, a reprezentat o 

terapie excelentă pentru perioada de izolare.  

Mișcările în ritmul muzicii în diverse stiluri au avut beneficii atât din 

punct fizic, mental cât și emoțional, i-a ajutat la dezvoltarea unei culturi a 

mișcării și coordonării motrice. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Muzica îmbunătățește aptitudinile sociale ale copilului și este 

benefică mai ales în situații de izolare, stres etc. Ea oferă copiilor bucurie. 

Dansul le este de mare ajutor copiilor în dezvoltarea fizică, 

emoțională și socială. 

Activitatea a fost atractivă, potrivită nivelului de vârstă și intereselor 

copiilor și s-a desfășurat conform planificării activităților din Săptămâna 

Școala Altfel. Părinții au răspuns pozitiv invitației de a se alătura copiilor. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/5355291039236096
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/5355291039236096
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyg9k9qOuWh0kGd4tZ1_0jmusiQHBOLAF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyg9k9qOuWh0kGd4tZ1_0jmusiQHBOLAF
https://www.letsdance.ro/eudansezacasa/
https://musiclab.chromeexperiments.com/
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 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

https://www.facebook.com/groups/162749720945848/permalink/621814301706052/ 

  ,,Activitățile din Școala altfel mi-au plăcut foarte mult. Preferatele mele au fost: compunerea unei 

melodii urmată de învățarea unui dans. Calificativul FB”  

(https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/6558772282523648) 

  ,,Eu am o parere foarte bună despre activitățile din săptămâna  ,,Școala Altfel”. Cel mai mult mi-a 

plăcut activitatea cu dansul.” 

  ,,Mie mi-a plăcut foarte mult activitatea cu dansul. Dacă ar fi să dau o notă ar fi 10”  

 

 

https://www.facebook.com/groups/162749720945848/permalink/621814301706052/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/6558772282523648
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Experiența 42 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ARSENE Grațiela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște 

Clasa: a III-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Activitate de științe – interacțiuni între corpuri - frecarea 

Descrierea experienței 

de succes 

Am utilizat grupul de WhatsApp pentru comunicarea inițială. 

Prin intermediul aplicației Zomm, ne-am conectat. Am utilizat intens 

opțiunea Share screen a aplicației. 

Am pornit de la imagini simple, însoțite de întrebări la care elevii au 

răspuns, argumentând în limbaj propriu. 

A urmat filmulețul din manual digital Intuitext, însoțit de explicații, 

întrebări și răspunsuri elevi-elevi, cadru didactic-elevi. 

Pentru aprofundare am utilizat un desen animat educativ de 5 min care a 

oferit răspunsul și la întrebarea ”Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista 

forța de frecare?” 

https://www.youtube.com/watch?v=48VwE13EuRo&t=670s  

Elevii au dat exemple de situații din viața reală în care apare frecarea 

dar mai ales cum putem controla această forță. 

Din sursa Pinterest am preluat și utilizat idei de experimente care să 

evidențieze legătura dintre frecare și diverse tipuri de suprafețe. 

 

  

 

 

 

 

 

Am dezvoltat noțiune ade frecare prin intermediul unui clip educativ, 

care evidenția frecarea în mediul terestru, acvatic și aerian 

https://www.youtube.com/watch?v=H877C_5BMkI   

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Toate materialele digitale puteau fi utilizate și în sala de clasă, însă, prin 

intermediul Whatsapp, au primit link-uri, materiale, imagini pentru a le 

putea utiliza oricând acasă. 

Am valorificat experiența lor de viață. 

Am valorificat spațiul, resursele casnice ale elevilor. 

S-a dezvoltat creativitatea elevilor prin propuneri de experimente, 

https://www.youtube.com/watch?v=48VwE13EuRo&t=670s
https://www.youtube.com/watch?v=H877C_5BMkI
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provocări 

Deși izolați, comunică, învață, se dezvoltă. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

COMUNICAREA 

Înaintea acestei perioade, după programul de școală, comunicarea se 

realiza foarte des cu părinții, ca intermediari. Acum, părinții sunt pe locul 

2. Prima comunicare directă, permanentă este între mine și copii. Și între ei 

comunică mai mult decât o făceau după programul de la școală. 

ADAPTABILITATEA 

A fost greu, pentru că a venit totul brusc, nu eram pregătiți (mijloace, 

abilități, aplicații etc), dar am înțeles și am exersat cu toții, adaptabilitatea. 

(Și am reușit!). 

Am început timid, cu repetarea conținuturilor parcurse, cu provocări 

pentru ocuparea, organizarea timpului în mod eficient în mediul casnic, 

valorificarea spațiului și aptitudinilor. 

DEZVOLTAREA 

Utilizam destul de mult, de des resurse digitale, site-uri, platforme în 

școala tradițională, dar pentru COMPLETARE. Acum, acestea au devenit 

esențiale, principale. Am învățat de la colegi, am descoperit, am dezvoltat 

ceea ce știam în mediul digital. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 43 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: AVANU Roxana 

Unitatea de învățământ: Școala Nr. 4 Elena Donici Cantacuzino Pucioasa 

Clasa:  a III-a Step by step 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Textul științific- Cameleonul 

Disciplina- Limba și literatura română 

Descrierea experienței 

de succes 

Activitate directa pe ZOOM-10 minute 

Introducere - Cum credeți că merge un cameleon? Imitați mișcările lui. 

Reactualizarea informațiilor - Intrebări din lecția anterioară (textul literar 

Cameleonul, după Eric Carle). 

Prezentarea noului conținut - Textul informativ- Cameleonul 

Scrierea datei și a titlului în caiete. 

Reamintesc Metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat. 

Activitate individuala- 15 min (se iese din sesiunea ZOOM) 

Elevii completeaza rubricile Știu/ Vreau să știu - 5 min. 

Pe grupul clasei 3C - ClassDojo, elevii sunt îndrumați să citească textul 

informativ  Cameleonul. 

Elevii completeaza rubrica Am învățat. 

Activitate directa pe ZOOM - 10 minute 

Lectura textului științific Cameleonul. Explicarea termenilor noi. 

Deschid jamboard google https://jamboard.google.com/d/1XQ-

HLIgJrslQ4CIHAk5cZYWr2frzDuWpK85kO0Of7TQ/viewer?f=0 (creat 

anterior și salvat în propriul Drive Google), iar elevii completează, pe post-it-

uri colorate, rubrica Am învățat. De asemenea, completează pe caiete, 

informații aflate de la colegi. 

Solicit elevilor sa completeze un test google docs 

https://docs.google.com/forms/d/1Wa14XK7yxZvL26gcdhLjG4zH_X4osZ1r

0kCDraPcdk/edit, prin accesarea linkului dat. Se verifică, împreună cu elevii, 

răspunsurile. 

Incheiere - Impresii despre textul informativ/ comparativ cu textul literar. 

Impresii despre lecție 

Tema: de recitit textul informativ; de vizionat curiozități despre cameleoni, 

accesând linkul: https://www.youtube.com/watch?v=g0n0jQNtE_U (Aici 

puteți vedea cum se deplasează cameleonii) 

De completat și încărcat pe ClassDojo – Tabelul Știu/ Vreau să știu/ Am 

învățat, realizat în lecție și completat, ulterior, în urma vizionarii pe youtube. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - Elevii sunt îndrumați, pas cu pas, să lucreze individual, să selecteze 

informația. 

https://jamboard.google.com/d/1XQ-HLIgJrslQ4CIHAk5cZYWr2frzDuWpK85kO0Of7TQ/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1XQ-HLIgJrslQ4CIHAk5cZYWr2frzDuWpK85kO0Of7TQ/viewer?f=0
https://docs.google.com/forms/d/1Wa14XK7yxZvL26gcdhLjG4zH_X4osZ1r0kCDraPcdk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Wa14XK7yxZvL26gcdhLjG4zH_X4osZ1r0kCDraPcdk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=g0n0jQNtE_U
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- Timpul petrecut în fața calculatorului, nu este foarte mare. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- Lecția desfășurată online, poate avea participare directă/ indirectă (pe 

ZOOM, sau nu). 

- Activitatea online trebuie să implice elevii în învățare, să le formeze 

deprinderi individuale de lucru. 

- Abordarea lecției să se facă printr-o metodă, maximum, două. 

- Timpul de lucru, în fata gadgeturilor, să nu fie foarte mare. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 44 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BĂCANU Simona Gabriela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu 

Clasa:  clasa a III-a B  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

ȘCOALA ALTFEL (D)E ACASĂ 

Descrierea experienței 

de succes 

Au fost propuse activități, ținând cont de interesele elevilor, dar care să se 

poată realiza online. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - Accesibilitate, formarea competențelor digitale și de a învăța să înveți; 

- Activități atractive, interactive și educative; 

- Continuitatea activităților educative în mediul lor; 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- Am învățat să ne adaptăm și să găsim cele mai bune soluții pentru 

menținerea legăturii cu elevii noștri; 

- Am explorat și am utilizat diverse aplicații, site-uri, platforme ce au 

sprijinit învățarea. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 45 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BUCUR Valentina-Ioana 

Unitatea de învățământ:   Școala Gimnazială Nr. 2 Titu-Târg 

Clasa:   a III-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de succes Platforma Kidibot 

Descrierea experienței de succes Pentru consolidarea cunoștințelor despre geometrie am ales 

să creez un test (quiz) pe platforma Kidibot. Elevii clasei a III-a 

folosesc această platformă încă din clasa a II a și le-a fost destul 

de ușor sa o acceseze.  

Pe lângă elevii mei și alți copii înscriși au reușit să rezolve 

acest test, consolidându-și astfel cunoștințele. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Elevii se descurcă foarte bine să acceseze site-uri, platforme, 

aplicații. Au fost încântați să rezolve un test on-line, de acasă, pe 

telefonul sau tableta lor.  

Au putut lucra împreună cu părinții, frații sau chiar au putut 

să-și arunce un ochi la exercițiile lucrate anterior. 

 Scopul a fost să-și consolideze cunoștințele despre 

elementele de geometrie studiate și consider că a fost atins, 

deoarece ei au primit răspunsul în timp real, observând unde au 

greșit sau ce puctaj au obținut la final. 

Reflecțiile mele/ Lecții învățate  Am învățat că matematica poate fi distractivă și atractivă 

dacă încercăm să o abordăm diferit. 

 Elevii sunt atrași de nou și încântați de noile aplicații și 

platforme. 

În acestă perioadă am îmbinat tradiționalul cu elementele 

moderne, iar rezultatele au fost foarte bune.  

Am observat că părinții sunt mult mai implicați, mai atenți și 

receptivi, iar elevii devin curioși, atenți și lucrează cu plăcere.  

Acest test a fost rezolvat cu drag de ei, iar la final și-au 

confruntat timpii de rezolvare. Au devenit mai competitivi. 

Consider că a avut un impact benefic asupra lor și că au 

reținut mai ușor informațiile transmise, ei observând imediat 

dacă au greșit un răspuns sau dacă au rezolvat corect.  

Cu siguranță voi folosi acestă metodă și la clasă, renunțând 

uneori la evaluările tradiționale și la fișele de lucru. 

 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 46 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BUTUZA Anetuța 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Dora Dalles Bucșani, 

                                           Structura: Școala Gimnazială Hăbeni  

Clasa: a III-a   

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Matematică 

Corpurile geometrice. Cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con 

Descrierea experienței de 

succes 

- inițierea unui webinar pe aplicația Zoom și prezentarea, utilizând 

instrumentul ,,share”, a unor informații despre corpurile geometrice 

din manualul digital ,,Matematică– clasa a III-a” al Editurii Intuitext 

(activitate frontală); 

- vizionarea unui filmuleț de pe ScoalaIntuitext.ro de către elevi despre 

corpurile geometrice și formularea  răspunsurilor la cerințele date 

(activitate individuală); 

- vizualizarea de către elevi, a feedback-ului dat de cadru didactic 

privitor la rezolvarea cerințelor anterioare; completări, reformulări de 

răspunsuri de către elevi (activitate individuală); 

- jocuri  de exersare ScoalaIntuitext.ro (activitate individuală); 

- activitate practică – constuirea unor corpuri geometrice folosind 

diverse materiale (coli, bețișoare de aceeași lungime sau de lungimi 

diferite și plastilină), elevii au fotografiat produsele și le-au postat pe 

WhatsApp, pe grupul clasei. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi - formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor; 

-facilitarea învățării prin prezentarea unor resurse materiale diverse, 

ușor de găsit în spațiul virtual ScoalaIntuitext.ro și disponibile pe 

termen nelimitat; 

- timpul de rezolvarea cerințelor de către copii este mult mai scurt, prin 

utilizarea spațiului de pe platformă; 

- îndeplinirea de către elevi a cerințelor fără a avea nevoie de scrierea 

pe un suport de hârtie, ci utilizând spațiul de pe platformă; 

- accesul elevilor la feedback în urma rezolvării cerințelor, 

comentariile făcute de cadrul didactic fiind confidențiale 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- lecția este mult mai atractivă, elevii participând cu plăcere și interes; 

- cadrul didactic poate accesa ușor informațiile și le poate share-ui 

elevilor 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 47 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: DINESCU Maria Magdalena 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Radu cel Mare Târgoviște   

Clasa: a III-a  

   

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de succes Zoom Cloud Meeting 

Descrierea experienței de succes Aplicația îți permite să fii în direct cu elevii timp de 40 

min./sesiune de comunicare (gratuit). În intervalul orar 10:13, 

intru în direct cu elevii în trei sesiuni, cu pauze de 20 min. între 

ele. În acest timp poț verifica tema dată, pot prezenta, cu ajutorul 

manualului digital sau orice alt material de pe  site-urile 

educaționale, youtube, edu.ro etc., noul conținut, elevii pot citi 

textul, pot răspunde la întrebări sau pot rezolva diverse sarcini 

(oral sau în scris). 

*Atenție! 

Este foarte important ca elevii, in timpul sesiunii, să țină 

microfoanele închise și să le deschidă doar în momentul în care 

răspund sau vor lămuriri suplimentare. Astfel se evită 

microfonia și zgomotul de fond care perturbă activitatea. 

Pașii pentru a crea cont, ca profesor pe ZOOM: 

Pasul 1 – descărcarea aplicației ZOOM; 

Pasul 2 – deschiderea aplicației și apăsarea butonului ”sign up”; 

Pasul 3 – crearea contului folosind o adresă de e-mail și parolă; 

Pasul 4 – apăsarea butonului ”new meeting”; 

Pasul 5 – apăsarea butonului ”invite” și copierea url-ului 

întâlnirii; 

Pasul 6 – inserarea URL-ului pe grupul de WhatsApp al clasei; 

Pasul 7 – accesarea link-ului de către elevi și intrarea acestora în 

conversație; 

Pasul 8 – desfășurarea întâlnirii. 

*Important: Puteți trimite link-ul și pe WhatsApp-ul  profesorilor 

care predau la clasa voastră. În funcție de ora stabilită, aceștia 

pot lucra cu elivii în una din sesiunile unei zile, conform orarului 

stabilit. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi - Lucrează după un program bine stabilit.  

- Își dezvoltă atenția. 

- Sunt mai liberi în exprimare fiind în mediul de acasă. 

- Comunică mai mult între ei pe grupul de WhatsApp, își oferă 
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soluții unii altora. 

Reflecțiile mele/ Lecții învățate  Mi-am asigurat o bază materială și acasă. 

Am căutat aplicații, materiale care să mă ajute în actul 

didactic online. 

 Am finalizat un curs oline, ”Digitalexplorer”, în urma căruia 

voi lucra pe Google Classroom. Aici am posibilitatea să trimit 

teme pe care elevii să le rezolve online și să mi le trimită spre 

verificare și pot aplica teste la finalul cărora elevii vor ști 

punctajul obținut. Mai mult, în secțiunea ”Flux”, elevii au 

posibilitatea să discute o anumită temă, să se ajute între ei, să își 

ofere soluții unul altuia.    

 Am acceptat cu o oarecare strangere de inimă provocarea 

”Școala de acasă”. M-am mobilizat și am văzut că se poate. 

Teama a dispărut și a fost înlocuită cu dorința de a face lucrurile 

să funcționeze în acestă perioadă critică, să le fac bine, cu 

moderație, cu echilibru, de calitate. Am încercat să derulez 

activitățile într-un firesc absolut, fără ”festivisme”, fără să implic 

prea mult părinții. Ca și până acum, orice decizie o iau împreună 

cu elevii mei. Ei îmi oferă feedback permanent, iar în funcție de 

acesta păstrez  strategiile eficiente de lucru, le regândesc pe cele 

ineficiente sau caut să le înlocuiesc. Obiectivul pe care mi-l 

propun de fiecare dată este să asigur un act didactic de calitate, 

accesibil tuturor elevilor mei. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 48 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: GROZEA Daniela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni    

Clasa: a III-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Cum am făcut școala de acasă  

 Am creat pe WhatsApp grupul clasei, pentru a avea o legătură rapidă 

cu toți elevii clasei. Le-am transmis în prima zi resursele digitale 

gratuite pentru învățământul primar, postate pe ISJ Dâmbovița, pe care 

le puteau accesa.  

La ora 9, în fiecare zi le-am trimis tema. Le-am cerut să o rezolve în 

scris și să o trimită până la o anumită oră, pe adresa mea. Am verificat 

ce au scris,  le-am dat feedback, spunând fiecăruia ce e bine și ce trebuie 

să corecteze, apreciind responsabilitatea dovedită în această acțiune. Am 

stabilit a doua zi o oră la care să intrăm în grup și să discutam despre 

tema respectivă, folosind mesajele vocale. 

În zilele următoare, pentru a verifica mai ușor temele, am deschis pe 

laptop aplicația WhatsApp:  acolo unde aveam mai multe observații de  

făcut, am salvat pagina, am corectat-o folosind Paint și am trimis-o 

(bineînțeles, pe adresa personală), pentru a vedea unde trebuie să 

intervină în caietul lui, ca totul să fie corect. 

La sfârșitul primei săptămâni, le-am transmis, atât părinților cât și 

elevilor, să descarce aplicația ZOOM, pe care o folosesc de atunci. Am 

putut să utilizez cu succes această aplicație, de la prima încercare, mulți 

elevi au reușit să se conecteze, deși unii nu aveau sonor, dar lucrurile s-

au rezolvat pe parcurs. (Alfabetizarea digitală, făcută prin jocurile de pe 

telefon, calculator, tabletă, i-a introdus pe copii în lumea tehnologizată, 

aceștia dovedind deținerea unor competențe digitale necesare 

comunicării on-line.)  

Mie mi-a fost de un real folos experiența webinariilor de la cursul 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” pe care l-am 

parcurs în toamna anului trecut, pentru a planifica, proiecta și realiza 

aceste întâlniri on-line. 

Am utilizat în continuare ambele aplicații: Zoom, pentru  lecțiile on-

line, WhatsApp, pentru trimiterea mesajelor, temelor, feedback dat 

elevilor.  

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Elevii sunt împreună într-o clasă virtuală, învață împreună, pot pune 

întrebări și pot lămuri neînțelegerile pe loc, primind răspuns de la alt 

elev sau de la învățător,  lucrează frontal dar și individual, apoi 



110 

 

comunică rezolvarea sarcinilor de învățare, discută, citesc, scriu. Este 

menținută o atmosferă optimistă, o rutină zilnică privind activitatea de 

învățare, ceea ce le dă sentimentul că școala continuă, oferindu-le un 

echilibru emoțional.  

Utilizarea funcțiilor aplicației Zoom (share screen – transmiterea 

către elevi  în timpul lecției a unei a unei resurse deschise: pagină, 

animație din manualul digital sau de pe youtube, a tablei virtuale; 

manage participants), oferă posibilitatea de a învăța prin intermediul 

sunetului, mișcării, imaginii, și de a răspunde fiecare  elev, ajutându-i cu 

indicii suplimentare pe cei care au un ritm mai lent, fără ca ceilalți să 

intervină (așa cum fac în clasa reală), având microfoanele închise.       

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Am înțeles că această comunicare zilnică este foarte importantă 

pentru copii: ei nu o percep ca pe o obligație, ci așteaptă cu nerăbdare 

lecțiile on-line, chiar și temele date (câte una pe zi, până acum), vacanța 

fiind o perioadă în care au simțit lipsa acestora. 

Am realizat doar două sesiuni a câte 40 de minute zilnic, iar  temele 

au avut  un volum echilibrat. Am desfășurat lecții cu toată clasa, dar și 

cu un singur elev, care a lucrat suplimentar, a întâlnit exerciții pe care 

nu le putea rezolva și mi-a cerut sprijinul.  

Lecțiile on-line contribuie la realizarea legăturilor sociale în cadrul 

grupului de elevi, aduc starea de bine din punct de vedere fizic, 

intelectual, emoțional, în condiții de distanțare fizică. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

              

             
Mărturisiri ale elevilor:  

[11:19, 25.03.2020] BE: Doamna, a fost o oră minunată! 

[11:19, 25.03.2020] ME: Da 

[11:20, 25.03.2020] BE: Vă mulțumim că ne-ați dat șansa de a învăța și de acasă! 

[10:04, 22.04.2020] BE: Îmi este foarte greu fără școală chiar dacă unora nu le plăcea, acuma cred 

că le este enorm de dor de ea. Îmi lipseste totul. 
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Experiența 49 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: JOIȚA Adina  

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mănești - Structura Școala Gimnazială Ungureni   

Clasa: a III-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

 Aplicația  ZOOM   

 

Descrierea experienței de 

succes 

 Pe grupul de WhatsApp al clasei am trimis pașii pentru instalarea 

aplicației și pentru logare. 

 Am stabilit împreună cu părinții și elevii o anumită  oră  la  care vor 

primi printr-un mesaj un link pe care îl vor accesa pentru a intra în 

videoconferință. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - respectarea unui program pentru activități școlare;  

- comunicarea zilnică între cadru didactic - elevi și cadru didactic – 

părinți;  

- asigurarea unei sănătăți emoționale atât elevilor cât si părinților în 

contextul actual; 

- posibilitatea desfășurării unor activități online de predare-învățare-

evaluare. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- În situația dată am constatat importanța deținerii și utilizării unor 

dispozitive cu acces la internet. 

- Am fost impresionată de implicarea elevilor și a familiilor acestora 

in aceste zile. 

- Am descoperit împreună cu colegii diferite aplicații pe care le voi 

utiliza in activitatea didactică atunci cand viața noastră va reveni la 

normal. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 50 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: NIȚU Marieana și NEAGU Mădălina 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Radu cel Mare Găești  

Clasa: a III-a   

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

1. Minutul de lectură 

2. Utilizarea platformei ZOOM 

3. Să înțelegem mai bine 

Descrierea experienței de 

succes 

1. În fiecare zi, fiecare copil citește timp de 2 minute un fragment dintr-

un text literar indicat de învățător sau la alegere. Se înregistrează/ 

filmează. Încarcă materialul pe WhatsApp. De fiecare dată primește 

feedback. 

3. Realizez planșe. Filmez în timp ce explic unele teme rezolvate greșit. 

Încarc pe WhatsApp. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 1. Exersează actul citirii cu voce tare zilnic. 

Și-au îmbunătățit calitățile citirii. 

Folosesc un mijloc de comunicare online pe care îl au toți copiii. 

Este o activitate pe care o fac cu plăcere, cei mai mulți singuri, fără 

sprijinul părinților. 

Și-au învins timiditatea. 

3.Vin în sprijinul elevilor care utilizează ZOOM doar cu sprijinul 

părinților, dar și al părinților care nu-i pot ajuta,Toți utilizează 

WhatsApp. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Copiii sunt receptivi la nou. Sunt interesați să experimenteze lucruri noi 

(platforma Zoom, Chatter pix, vizualizarea 3D a unor animale). Viața ne 

pune în fața unor provocări, iar noi, idiferent de vârstă, trebuie să facem 

față. Exemplul personal este un exemplu de reușită pentru elevii noștri. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 51 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: PANAIT Nicoleta 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Cricov Valea Lungă    

Clasa:  a III-a A  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Ziua Pământului trebuie să fie în fiecare zi! 

Descrierea experienței de 

succes 

La Școala Gimnazială Cricov Valea Lungă, elevii clasei a III-a A 

au sărbătorit împreună cu învățătoarea lor Ziua Pământului, întâlnirea 

având loc la început online pe aplicația Zoom. 

În acest context a fost prezentat un material de pe youtube despre 

importanța protejării mediului. Ziua Planetei Pământ este o zi în care 

sărbătorim natura, verdele și albastrul cerului, păsările, florile și tot ce 

ne înconjoară. 

 https://www.youtube.com/watch?v=G3FlwVoLTK8 
Apoi elevii și-au reamintit și au recitit textul literar studiat în 

semestrul I ,,Semnul de iarbă”, după Silvia Kerim, comunicând oral 

elementele tehnicii Cadranul (Am văzut/ Am auzit/ Am simțit/ Am 

învățat).  

Folosind site-ul ,,clasamea.eu”, le-am distribuit o fișă ,,Alfabetul 

Pământului”, în care elevii găseau un cuvânt – cheie care să aibă 

legătură cu Pământul și să înceapă cu fiecare literă a alfabetului și o alta 

cu jocuri cu cuvinte codificate, pentru a descoperi continentele 

Pământului (fiecărui număr îi corespunde de fiecare data aceeași literă) 

În încheiere, utilizând platforma Școalaintuitext.ro, ne-am reamintit 

textul ,,Natura nu te iartă”, după Passionaria Stoicescu, am recitat 

versurile cu ajutorul manualului digital și am exemplificat câteva 

comportamente negative ale omului și reacțiile naturii. 

Ca temă, au primit să realizeze un afiș adresat tuturor locuitorilor 

planetei prin care să le atragă atenția asupra necesității protejării 

mediului, intitulat ,,Ziua Pământului trebuie să fie în fiecare zi!”, 

reamintitndu-le cu ajutorul manualul digital elementele acestuia și 

pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice să realizeze un produs 

din materiale reciclabile. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi - Elevii au conştientizat efectelor acţiunii omului asupra naturii și și-au 

format atitudini dezaprobatoare faţă de încălcarea normelor de protejare 

a mediului. 

- Elevii și-au îmbunățățit comunicarea verbală și studiul individual a 

devenit mai eficient. 

- S-a intensificat relația dintre copii, părinți și învățător prin implicarea 

familiei în activitatea online. 

- Au fost copii care și-au descoperit aptitudini de constructori, 

creativitatea (realizarea afișelor și a produselor din materiale 

reciclabile). 

https://www.youtube.com/watch?v=G3FlwVoLTK8
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Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

     Introducerea noilor tehnologii informaţionale în activitate aduce mai 

multe beneficii sistemului de educaţie. Putem spune că noile tehnologii 

oferă informaţii de o calitate superioară. Folosirea instrumentelor 

multimedia duce la o înţelegere mult mai bună a unor concepte şi idei 

decât instrumentele clasice de până acum. Ȋn plus, Internetul oferă 

resurse nelimitate de învăţare şi posibilitatea de a sări de la o referinţă la 

alta, de a descoperi semnificaţia fiecărui concept printr-o simplă apăsare 

a unui buton. Se oferă în felul acesta posibilitatea unei înţelegeri 

integrate şi se încurajează abordări interdisciplinare. 

     Gradul de interacţiune oferit de noile tehnologii este mult mai mare. 

Softurile educaţionale permit elevilor să experimenteze cu ideile 

predate. Introducerea calculatorului în procesul instructiv-educativ 

măreşte calitatea învăţării şi permite includerea noţiunilor într-un set 

coerent de informaţii. De asemenea, calculatorul este extrem de util în 

clasele primare, deoarece stimulează procese şi fenomene complexe pe 

care niciun alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă.  
      Varianta digitală a manualului sporeşte eficienţa didactică a 

demersului școlar, fiind în plus și un suport veritabil pentru valorificarea 

unor aspecte legate de receptarea și exprimarea de mesaje orale în 

diverse contexte de comunicare. 

Manualul digital permite elevului să învețe conform propriului ritm, 

urmând un parcurs propriu, marcat de posibilitatea revenirilor succesive 

și de tratarea într-o ordine proprie a conținuturilor abordate. De 

asemenea, promovează feedback-ul imediat, dar și posibilitatea unei 

evaluări obiective. 

     Pe parcursul activității online, am constatat că furnizez informaţii 

elevilor şi, în acelaşi timp, am dobândit și  eu cunoştinţe, experienţe, 

strategii pe care elevii le produc în diferite situaţii de învăţare. 

     De asemenea, elevii sunt încurajaţi să cunoască opiniile fiecăruia, să-

şi dezvolte gândirea critică şi creativă, să participe deschis la discuţiile 

pe tema propusă, devenind responsabilitate prin a-şi planifica propria lui 

activitate. Profesorul devine mediator de cunoştinţe, sprijinind elevii în 

a se conecta la noi surse de informaţii pentru îmbogăţirea experienţei 

lor, îi învaţă cum să înveţe. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 52 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: ȘTEFAN Elena Luiza  

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnaziala Bilciurești  

Clasa:  a III-a  

 

● Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Classdojo, Quik 

Descrierea experienței de 

succes 

Classdojo este o clasa virtuală de elevi în care am introdus toți elevii și 

părinții urmând pașii de lucru corespunzători. Aplicația se descarcă gratuit 

și ușor pe telefon sau laptop.  

Quik este o aplicație care generează filmulețe. Este gratuită și se 

descarcă la fel de ușor ca cea anterioară.  

● De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Ambele aplicații sunt ușor de folosit, sunt interesante și captivează 

copiii. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Aplicațiile propuse de mine sunt deschise de elevi  ușor, le rezolvă la 

fel de ușor și le acord feedback imediat, sunt utile atât în predare cât și în 

evaluare. Părinții accesează ușor portofoliul copilului și pot adresa 

întrebări. Copiii încarcă materialele și primesc feedback rapid.  

● Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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2.4. Clasa a IV-a 
   

Experiența 53 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: BACHEȘ Alina Elena 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

Clasa:   a IV-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

 Lecție online de educație civică -  Valorile si normele morale 

Descrierea experienței de 

succes 

Elevii au fost invitați la ...film (online). Au vizionat filmul 

WONDER. 

Pe caietul de educație civică, după/ în timpul vizionării filmului, 

elevii au avut de notat următoarele: 

1. Identifică  norme/valori  morale în filmul propus; 

2. Identifică dovezi ale prieteniei dintre Auggie si Jack. 

3. Explică  titlului  filmului - MINUNEA. 

4. Ce titlu crezi ca s-ar mai potrivi acestui film? 

5. De ce consideri că avem nevoie de norme morale în viața noastră? 

În rubrica DISCUȚII TEME, de pe platforma școlii, elevii au 

notat părerea lor despre filmul propus și au primit feedback de la 

cadrul didactic. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi - Elevii au fost atrași de faptul că am folosit un alt instrument de 

învățare-filmul. 

- Acțiunea filmului, personajele au calitatea de a emoționa și de a 

conduce la identificarea normelor/valorilor morale și a necesității 

acestora în viața noastră. 

- Progresul elevilor este evident, crește interesul pentru 

problematizarea pe teme morale. 

- Informația prezentată astfel este mai ușor asimilată, mai ușor de 

procesat, iar mesajele transmise de personaje și acțiunile acestora 

sunt mult mai rapid înțelese. 

- Elevii trec printr-o etapă de reflecție care poate conduce la 

schimbări comportamentale și atitudinale. 

- Elevii și-au autoevaluat comportmentul pe care îl au în relațiile cu 

ceilalți. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- Valorificarea unui alt instrument decât cele care sunt utilizate mai 

des în activitatea de învățare. 

- Din analiza a ceea ce mi-au transmis elevii am dedus faptul că 

http://scoresi.ro/moodle/mod/forum/view.php?id=454
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filmul propus a transmis ceea ce așteptam: emoție, empatie, 

identificarea copiilor, într-o mai mică sau mai mare măsură, cu 

trăirile personajelor. 

- Tot din analiza mesajelor copiilor am observat faptul că au 

identificat cu usurință normele/valorile morale , precum și 

importanța acestora în viața fiecaruia dintre noi. 

- Copiii au empatizat cu personajul principal al filmului, au înțeles 

mesajul și chiar au reflectat asupra propriului comportament. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 54 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: BACHEȘ Alina Elena 

Unitatea de învățământ:    Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

Clasa:   a IV-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

 Organizarea colectivului de elevi ai clasei a IV a C în cadrul 

activităților online, de tip videoconferință. 

Descrierea experienței de 

succes 

Ținând cont de faptul că în clasa mea este un număr mare de 

elevi (34) am hotărât ca activitatea online, de tip videoconferință să 

o desfășor pe grupe. Grupele le-am format ținând cont de nevoile 

elevilor, nivelul de pregătire la o anumită disciplină, precum și în 

funcție de interesele elevilor. Există și momente în care pot intra in 

videoconferință  toti elevii, atunci când scopul este de a “reface“ 

întreg grupul, pentru a desfășura activități cu toată clasa. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi - Fiecare elev are posibilitatea să răspundă/să fie auzit pe parcursul 

unei sesiuni/întâlniri. 

- Informația este mai ușor înțeleasă, iar dacă sunt elevi care au 

nelămuriri pot fi mult mai ușor reglate neajunsurile. 

- Fiecare elev va petrece mai mult timp cu învățătorul. 

- Responsabilizarea cu ușurință a fiecarui elev, implicarea fiecăruia 

cât mai ușor în activitatea desfășurată. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- feedback-ul constructiv este oferit mult mai rapid fiecărui elev; 

- verificarea temei de lucru în timpul sesiunii este verificată imediat; 

- timp de calitate oferit fiecărui elev; 

- activitate eficientă; 

- adaptarea conținuturilor la nevoile și interesele elevilor. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 55 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: PAHOME Daniela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni 

Clasa:  a IV-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Monede și bancnote aniversare românești 

Descrierea experienței de 

succes 

Centrarea curriculumului asupra procesului de formare și 

dezvoltare a competențelor cheie impune promovarea unei culturi a 

învățării. 

Pornind de la acest deziderat, am proiectat patru activități care s-au 

desfășurat în aceeaşi zi, prin intermediul platformei Zoom. 

Prima activitate a debutat cu turul virtual al Băncii Naționale a 

României (https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.html) și a 

continuat cu observarea fotografiilor realizate în cadrul proiectului 

Școala de bani pe roți. Apoi, elevii au identificat legăturile logice ce se 

pot stabili între informațiile aflate de la voluntarii Școlii de Valori și 

informațiile cunoscute.  

În următoarea activitate, elevii au contribuit la completarea 

organizatorului Colecții numismatice și au redactat în limba română și 

în limba engleză texte informative, folosind cuvinte și expresii specifice 

domeniului financiar-bancar.  

În mod firesc, în activitatea care a urmat, elevii au accesat  

https://www.bnr.ro/Numismatica-726-Mobile.aspx și au organizat într-

un tabel informațiile  obținute, după patru criterii (cronologie, numărul 

total de emisiuni numismatice, numărul de emisiuni numismatice cu 

caracter aniversar aflate în circulație și numărul de monede aniversare 

din colecția personală). Documentarea a relevat existența unei 

reprezentări semnificative pentru județul Dâmbovița: Împlinirea a 500 

de ani de la realizarea primelor tipărituri de pe teritoriul românesc, la 

Mănăstirea Dealu (monedă pentru colecționare, realizată din argint, cu 

valoarea de 10 lei, data emisiunii monetare: 07.07.2008).  

În ultima activitate, prin intermediul aplicației Word Cloud 

Generator, disponibilă gratuit pe dispozitivele mobile Apple iOS și 

Android, elevii au realizat grafica unor monede proprii, sintetizând 

astfel, în mod creativ, rezultatele învățării (banca emitentă, valoarea 

nominală, evenimentul istoric/personalitatea omagiată). Activitatea s-a 

încheiat prin notarea impresiilor în Jurnalul activităților online. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - implicarea elevilor în activitatea de învăţare continuă şi de 

https://www.bnr.ro/files/tur/RO/start-muzeu.html
https://www.bnr.ro/Numismatica-726-Mobile.aspx
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autoevaluare a competenţelor; 

- valorificarea achiziţiilor dobândite în activităţile formale/ 

nonformale/ informale. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

- aplicarea eficientă programelor școlare centrate pe competențe; 

- valorificarea unor instrumente online pentru activități de învățare cu 

elevii. 

 Produse ale activității  
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Experiența 56 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: UNGUREANU Gabriela Nicoleta 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Prof. Paul Bănică Târgovişte    

Clasa:  a IV-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Chatter Pix 

Descrierea experienței de 

succes 

Animarea personajului preferat dintr-o carte citită 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi        Elevii sunt încântaţi când descoperă aplicaţii rapid de utilizat, 

citesc şi lucrează cu mai multă plăcere, devenind vocea personajului 

ales.  

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

     Utilizarea aplicaţiilor educative gratuite Magazin Play suscită 

interesul acestor generaţii de elevi, mult mai mult conectaţi la 

tehnologie. Acestea permit conexiuni între discipline şi competenţele 

specifice, sunt uşor de utilizat şi puţin consumatoare de timp. Am 

învăţat să am curajul să încerc să utilizez aplicaţii digitale, utile în orice 

moment al unei lecţii, în activităţile extraşcolare sau în pregătirea unor 

teme altfel. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

      Elevii şi părinţi au fost încântaţi să descopere personajele animate create de ceilalţi copii. Am 

distribuit această experienţă unei doamne învăţătoare din Grecia, care la rândul său, a lucrat cu 

elevii.      
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Experiența 57 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: DAIA Cristina  

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Pictor Nicolae Grigorescu Titu 

Clasa: a IV-a    

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

    Acompaniament cu linguri 

Descrierea experienței 

de succes 

    Am creat tema pentru Muzică și mișcare, clasa a IV-A, pornind de la 

competența specifică 2.1.Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, 

însoțită de elemente de mișcare cu diferențieri expresive. 

     Activitatea a fost – acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării 

muzicale, instrumente muzicale, percuție corporală. 

        Am pornit de la ideea Anei Maria Rusu, postată pe pagina Cantus 

Mundi România. Am vizionat cu elevii, folosind aplicația Meet, filmul în 

care li se explica ,,cum pot face o orchestrație …gustoasă, ținând ritmul cu 

lingurile de acasă” 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=577006349835854&id=38677

6528048884 

    Am discutat cum pot ei înșiși realiza o orchestrație, pe o melodie aleasă de 

ei, folosind ca și instrumente muzicale ustensile din bucătărie și având ca 

parteneri membri ai familiei care vor dori să se alăture activității. 

    Au avut la dispoziție o zi pentru a realiza filmulețe și a le trimite. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi     Elevii si-au dezvoltat spirital de inițiativă, creativitatea, ritmul. 

Au realizat activitatea împreună cu frații mai mici sau întreaga familie, 

ajutând la conectare emoțională. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

    Din filmulețele primite de la elevi și din discuțiile purtate cu ei, am înțeles 

că elevilor le-a plăcut sarcina, dar nu toți se simt confortabil atunci când sunt 

filmați. Cred că ar fi fost interesant dacă aș fi încercat să cânt o melodie 

acompaniată cu instrumente din bucătărie, cu toți elevii în acelați timp, 

folosind Zoom. Voi face acest lucru. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=577006349835854&id=386776528048884
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=577006349835854&id=386776528048884
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Experiența 58 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: GOGESCU Alina 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Coresi Târgoviște 

Clasa:   a IV-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Corpuri geometrice - construcții 

Descrierea experienței de 

succes 

Pentru o mai bună viualizare spațială am rugat copiii să 

pregătească bețe de frigărui/ chibrituri, bețișoare, spaghete, 

plastilină/ făină cu apă/ pâine înmuiată în apă. Am desenat pe tablă, 

(fiind în aplicația Zoom, iar ei mă vedeau), un paralelipiped 

dreptunghic, cub, piramidă, apoi le construiam direct, ei realizându-

le din materialele selectate și pregătite anterior. 

 Astfel au observat muchiile, numărul lor, vârfurile și numărul 

acestora, fețele laterale, baza corpurilor geometrice indicate. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi Au lucrat practic, au observat și înțeles mai bine ce se află „în 

interiorul unui corp geometric”, cum arată acesta, cu ce seamănă, 

dezvoltând vederea în spațiu foarte ușor.  

Le-a plăcut deoarece s-au jucat mai mult, dar au și învățat bine. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Chiar dacă am fost on-line, ei au putut desfășura foarte bine 

lecția, învățând poate mai ușor despre muchii, vârfuri, corpuri 

geometrice. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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Experiența 59 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: IONESCU Iuliana 

Unitatea de învățământ:    Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni, Dmbovița 

Clasa: a IV-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Webinar cu aplicația Zoom/Apel video prin aplicația Hangouts – pentru 

lecțiile de predare 

Clasa virtuală pe platforma Google Classroom – pentru teme, feedback 

Descrierea experienței 

de succes 

       Pe grupul de WhatsApp al părinților am postat tutoriale și am explicat 

cum să își creeze conturi de gmail și cum să instaleze aplicațiile de care 

vor avea nevoie pentru învățarea de acasă. 

       Am creat clasa virtuală pe platforma https://classroom.google.com/ 

Google Classroom cu denumirea 4AȘcoala 4Moreni, elevii și-au creat 

conturi de gmail, iar cu ajutorul unui cod generat în urma creării clasei 

virtuale, ei s-au conectat pe această platformă. Aici am postat zilnic, 

conform orarului, linkuri, filme, Pps- uri, Pdf- uri care să sprijine 

învățarea de acasă. Elevii și-au creat obiceiul de a intra zilnic pe clasa 

virtuală, au urmat instrucțiunile primite, au efectuat temele sugerate și le-

au postat pe platformă. Eu am oferit zilnic feedback fiecărui elev. 

         Pentru a ușura prezentarea  noilor conținuturi, ne-am descărcat cu 

toții aplicația Zoom de pe platforma https://zoom.us/. Eu am creat 

meeting-uri cu ajutorul acestei aplicații, am copiat linkul și l-am postat în 

clasa virtuală. Elevii au accesat linkul respectiv și astfel am participat la 

Webinar. 

        Pentru întâlnirile online am folosit și aplicația  Hhangouts 

https://hangouts.google.com/ am creat întâlnirea cu ajutorul calendarului 

https://calendar.google.com/ , am încărcat linkul în clasa virtuală, iar la 

ora stabilită m-am văzut cu elevii mei. 

        Am creat teste și chestionare folosind Google Forms, iar elevii au 

fost invitați să le completeze. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - continuarea învățării în condițiile date; 

- menținerea unei stări de bine și a  legăturii cu colegii de clasă; 

- posibilitatea revederii lecțiilor de mai multe ori, pentru fixarea 

informației – de exemplul linkul cu manualele digitale de la Intuitext 

poate fi accesat ori de câte ori este nevoie; 

- elevii pot învăța când vor, în ritmul lor; pot urmări lecțiile foarte 

repede sau foarte lent, în funcție de stilul lor de a absorbi informația; 

- dezvoltarea autodisciplinei - o mare pare din aceste avantaje implică 

faptul că trebuie să se organizeze singuri(e), este uneori mai greu, dar 

https://classroom.google.com/
https://zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://calendar.google.com/
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acest lucru îi va ajuta în dezvoltarea  personală. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

     Am observat că educația cu ajutorul calculatorului este mult mai 

eficientă decât modalitatea clasică de predare, elevii având acces la mai 

multe surse despre un anumit domeniu. Internetul este aproape 

indispensabil atât pentru elevi cât și pentru profesori. Acesta 

îmbunătățește procesul de predare-învățare, ajută la transmiterea 

informațiilor de către profesori și la asimilarea acestora de către elevi. 

      Am descoperit aplicații noi de desen sau prezentare, de organizare, de  

navigare pe web, aplicatii de pregătire pe computer. 

     Am reușit să-mi mobilizez elevii încât să le rămână viu interesul pentru 

învățare și astfel ne-am păstrat cu toții o stare de bine. 

       Pot spune că aceste instrumente de predare online au un rol foarte 

important pentru noi cadrele didactice. Astfel am învățat să creăm 

meeting-uri, să coordonăm un webinar, sa realizăm prezentări, să creăm 

clase virtuale și să gestionăm documentele unei clase, sa creăm un spatiu 

de dezbateri și discuții pentru membrii unei clase sau să colectăm date. 

       Am mai constatat că, deși pregătirea lecțiilor online îmi ia mai mult 

timp pe care îl petrec în fața monitorului, gândul că îmi revăd elevii în 

ziua următoare mă motivează. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

Mărturisiri ale elevilor: 

„Mă  simt bine în noua mea clasă…virtuală.” 

„Îmi place școala online, dar tot mai bine era la școala reală!” 

„Sunt foarte interesante toate, dar era mai bine să le facem împreună!” 

„Îmi e dor de voi, dar sunt foarte supărată că nu pot să-mi serbez ziua de naștere. Aveam pregătite 

bomboanele și urma să îmi serbez ziua la un loc de joacă cu prietenii…dar vom recupera noi!” 

„Îmi place să dau teste online, imediat ce termin aflu ce am greșit și pot repeta.” 
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Experiența 60 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: MĂGIRESCU Mirela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Radu cel Mare  Găeşti 

Clasa: a IV-a   

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de succes      Poster de Ziua Internaţională a Fericirii cu ajutorul aplicaţiei 

digitale CANVA 

Descrierea experienței de succes Etapele exerciţiului: 

- discuţie despre Ziua Internaţională a Fericirii (20 martie), 

dar şi despre ceea ce îi face pe ei fericiţi; 

- instalarea aplicaţiei CANVA pe telefoanele mobile 

disponibilă în Google Play; 

- explicarea modului în care funcţionează; 

- prezentarea unui model de poster realizat cu această 

aplicaţie; 

- realizarea posterului de către elevi; 

- feedback către elevi; 

- realizarea unei expoziţii virtuale pe platforma Class Dojo- 

Clasa Isteţilor. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi - deprinderea unor abilităţi de editare foto; 

- realizarea unor postere care să prezinte viziunea elevilor cu 

privire la conceptul de fericire; 

- dezvoltarea inteligenţei emoţionale; 

- dezvoltarea imaginaţiei. 

Reflecțiile mele/ Lecții învățate       Consider că este o aplicaţie digitală accesibilă elevilor, dar şi 

atractivă. Copiii au participat cu entuziasm la realizarea 

posterelor, explorând mai multe variante de editare foto, dar şi 

de şabloane. Am apreciat la ei creativitatea, originalitatea, 

empatia, mesajele transmise, dar şi faptul că sentimentul de 

fericire îl asociază cu valorile morale, şi nu cu cele materiale. 

      Cu siguranţă voi mai folosi această aplicaţie şi pe alte teme, 

fiind foarte potrivită pentru orice material (eveniment) de 

promovare. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 
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COLAJ POSTERE 

Ziua Internaţională a Fericirii 
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Experiența 61 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: PINCOVICI Alina-Ivona 

Unitatea de învățământ:   Școala Gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa  

Clasa:  a IV-a  

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței de 

succes 

Plutirea corpurilor 

Descrierea experienței de 

succes 

Activitatea Plutirea corpurilor a fost o lecție de științe, desfășurată 

online, prin intermediul aplicației Hangouts Meeting.  

Am folosit manualul digital și fiecare elev a avut pregătite diverse 

materiale/ obiecte pe care le avea deja acasă: trei pahare cu apă, două 

ouă, unul întreg și unul golit de conținut, sare, zahăr, făină.  

După vizualizarea imaginilor, a filmului din manualul digital 

(sheruit de învățător) și după explicații și discuții s-au efectuat 

experimente: 

- cufundarea celor două ouă, pe rând, în paharul cu apă simplă; 

- cufundarea celor două ouă, pe rând, în cele trei pahare în care s-a 

adăugat sare, zahăr, făină; 

- creșterea cantității de sare, zahăr, făină și cufundarea celor două ouă; 

- după fiecare etapă s-a discutat pe baza observațiilor efectuate; 

- la final s-au fixat clar noțiunile: plutire, scufundare, densitatea 

corpurilor. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Elevii au avut posibilitatea de a desfășura activitatea în locuințele 

lor, deoarece materialele necesare experimentelor le aveau în casă, 

nefiind necesară deplasarea în afara locuinței pentru procurarea 

acestora. S-a lucrat mult mai degajat, fără frica de a se murdări sau de a 

vărsa/răsturna materialele, deoarece au lucrat în bucătărie sau în curte, 

atenția concentrându-se astfel pe ceea ce aveau de făcut. 

Fiecare elev a lucrat în ritm propriu și a comparat observațiile 

proprii cu cele ale colegilor.  

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Această lecție a fost un real succes, deoarece obiectivele au fost 

realizate foarte ușor. Copiii au fost foarte concentrați pe experimentele 

pe care le-au avut de făcut, au efectuat observații pertinente, au învățat 

prin descoperire. Am verificat foarte ușor, în timp real, ceea ce elevii 

au lucrat, deoarece aceștia au făcut totul în fața camerei și astfel am 

putut să îi verific pe toți. Munca a fost distribuită foarte bine, prin 

simplul fapt că fiecare elev și-a pregătiti materialele anterior activității 

și întregul proces s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută, familiară, 

degajată.  
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Unele experimente sunt mai ușor de lucrat în activități online decât 

față în față. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

 ”Mi s-a părut o activitate frumoasă și reușită, care m-a uluit, deoarece în apa sărată oul 

plutește mai ușor decât în apa cu făină.” (I.P. – clasa a IV-a B) 

 ”Impresia mea despre această activitate este una bună, pentru că am învățat că un corp plin 

cu aer plutește, iar unul plin cu substanță se scufundă.” (D.V.- clasa a IV-a B) 

 ”Mi-a plăcut activitatea, deoarece am învățat că unele corpuri plutesc, iar altele nu.” (B.M.- 

clasa a IV-a B). 

 ”Mie mi s-a părut o lecție interesantă, deoarece datorită ei eu am învățat că unele corpuri au 

densitatea mai mare și nu pot pluti, ci se scufundă.” (M.R.- clasa a IV-a B) 
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Experiența 62 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: PÎRVU Silvia 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 2 Titu-Târg 

Clasa:  a IV-a 

 

 Ce experiență a fost de succes? 

Denumirea experienței 

de succes 

Activități desfășurate în cadrul temei Protecția mediului – SĂPTĂMÂNA 

ALTFEL -ONLINE 

Descrierea experienței 

de succes 

Elevii au primit pe WhatsApp sarcina să realizeze o lucrare despre 

protecția mediului. Fiecare trebuia să aleagă o componentă a mediului: 

apă, aer, sol și să prezinte aspecte ale poluării acesteia/ metode de 

protecție/ reguli care trebuie respectate pentru protecția mediului/  

modalități de reducere a consumului de energie. Lucrarea putea fi 

realizată fie pe coli de hârtie, fie într-o aplicație a telefonului, fie cu 

ajutorul unui  program din computer. Fotografii sau filmări ale acestei 

lucrări au fost postate apoi pe grup și au fost discutate în activitatea de pe 

Zoom. 

 De ce cred că este o experiență de succes? 
Beneficii pentru elevi Elevii au exersat învățarea prin descoperire, au putut să-și valorifice 

propriile aptitudini, au putut să se interevalueze. 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

Am descoperit că elevii mei sunt foarte creativi și că unii au pasiuni 

pe care nu le-am împărtășit până acum în acest fel. Am văzut un  film 

creat de copii, care a valorificat cunoștințe IT și cunoștințe de la limba 

română- banda desenată. 

 Produse ale activității (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc.) 

Carte- Eu iubesc apa! 
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3. Lecții învățate 
 

Despre activitățile online: 

 succesul școlii on-line depinde, mai întâi de toate, de o planificare foarte bună; 

 activitățile sincron depind de disponibilitatea părinților, mai ales pentru elevii din clasele 

mici (CP – cls. I) care au nevoie de sprijin din diferite motive: nu se pot loga, se închide 

camera, s-a descărcat laptopul/telefonul, ,,a fost scos” din aplicație, nu reușește să încarce 

tema și expiră timpul, nu mai știe parola, Id-ul, codul…; 

 trebuie ținut seama de faptul că, din motive obiective, nu toți elevii se pot conecta la fiecare 

întâlnire; 

 manualul digital este minunat pentru lecțiile online;  

 activitatea online este foarte potrivită pentru activități creative și mai puțin potrivită pentru 

științele exacte; 

 lecțiile desfășurate online cu elevii se pot derula pe grupe, în funcție de nivelul de dificultate 

al sarcinilor sau de gradul de parcurgere al materiei, dar nu întotdeauna este eficientă;  

 diferenţierea activităţii didactice se poate realiza prin recomandarea unor sarcini de lucru 

adecvate posibilităţilor intelectuale ale elevilor şi postate în portofoliile personale ale 

acestora, unde pot fi văzute doar de elev, părinţii acestuia şi cadrul didactic; 

 în lecțiile online activitatea individuală capătă dimensiuni mult mai profunde, deoarece 

profesorul nu poate controla total ceea ce elevul lucrează; 

 uneori problemele tehnice disturbă destul de rău activitatea, fiind necesare reluări ale 

explicațiilor; 

 școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare, cu mijloace mai atractive; în 

această perioadă am văzut în mediul online numeroase lecții predate diferit față de modelul 

clasic; m-au ajutat să privesc subiectele predate la școală dintr-o altă perspectivă; filmele, 

documentarele, site-urile educaționale sunt doar câteva exemple de învățare altfel; 

 timpul de lucru pentru pregătirea unei ore crește atunci când lecția nu se poate defășura față 

în față; 

 Pentru o bună desfășurare a activității online este important: 

 să întocmim un orar zilnic al întâlnirilor, stabilit de comun acord cu elevii și părinții, pe care 

să-l cunoască și să-l poată respecta toți participanții; 

 să discutăm cu fiecare elev/părinte pentru a ne asigura că are posibilitatea să intre online, că 

poate respecta programul stabilit și să găsim soluții pentru cei care sunt în imposibilitatea de 

a se conecta; 

 să stabilim reguli, împreună cu elevii, încă de la prima întâlnire; 

 să pregătim materialele necesare pentru fiecare lecție; 

 să facem anterior o simulare a lecției pentru a ne asigura că totul funcționează așa cum 

trebuie și pentru a evita situațiile neplăcute; 

 să luăm măsuri de precauție pentru a avea control asupra persoanelor care vor să participe la 

sesiunea video și pentru a permite doar elevilor să se conecteze (evitarea ”musafirilor 

nepoftiți”); 

 să organizăm activități interactive, menite să stârnească interesul și curiozitatea, pentru a 

menține atenția elevilor pe parcursul lecției; 

 să interacționăm cu toți elevii și să propunem sarcini de lucru diferențiate, astfel încât să 

capete curaj și încredere chiar și cei introvertiți sau cu un ritm mai lent de învățare; 
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 să alocăm timp suficient pentru rezolvarea unor cerințe și să avem alternativă pentru cei care 

lucrează într-un ritm rapid; 

 să nu ne propunem un număr prea mare de activități; 

 să gestionăm timpul cu mare atenție. 

 

Despre webinarii: 

 webinariile dau posibilitatea unei interacțiuni sincrone cu elevii; participanții se pot auzi și 

se pot clarifica unele nelămuriri; 

 în cadrul webinariilor există posibilitatea share-uirii materialelor pe care cadrul didactic 

dorește să le prezinte și pot fi văzute de elevi. 

 

Despre platforme și aplicații: 

 informațiile postate de cadrul didactic pe platformă pot fi accesate de elevi în orice moment 

și din orice loc unde există conexiune la internet; 

 există posibilitatea ca elevii să lucreze pe spațiul alocat pe platformă, fără a avea nevoie de 

rezolvarea cerințelor pe suport de hârtie; 

 cadrul didactic, în urma verificării testelor elevilor, poate avea acces la o statistică privitoare 

la numărului de elevi care au răspuns corect/ parțial corect/ eronat la fiecare item și poate 

oferi feedback fiecărui elev respectând principiul confidențialității; 

 WhatsApp este o cale ușoară de comunicare, dar avalanșa de mesaje (de cele mai multe ori 

justificate) o transformă într-un factor de stres, din cauza imposibilității creierului de a 

procesa atâtea informații într-un timp extrem de scurt și a suprasolicitării distributivității 

atenției. 

 

Despre elevi: 

 elevii sunt surse nesfârșite de idei și surprize plăcute; 

 majoritatea elevilor privesc activitatea din mediul virtual ca pe un joc nou pentru care 

manifestă mare înteres; 

 folosirea instrumentelor digitale este foarte antrenantă pentru elevi, le mobilizează atenția, îi 

motivează și le facilitează înțelegerea conținuturilor; elevii participă cu plăcere la fiecare 

sesiune online, sunt mai creativi și mai implicați; 

 elevii sunt determinati să fie mai atenți, mai ales în momentul verificării temei, urmăresc în 

timp real explicațiile profesorului. 

 lipsa conflictelor în  clasa virtuală: copiii își exprimă bucuria de a se vedea și dorința de a 

merge la școală, așteaptă cu nerăbdare să intre la lecții și ies zâmbind de la “ore”;  

 copiii timizi capătă mai mult curaj în fața camerelor decât față în față; cei care la școală erau 

reținuți, rușinoși au devenit mult mai activi; 

 elevii sunt receptivi la nou și se implică activ atunci când sunt provocați; este suficient să 

spui numele unei aplicații și în câteva minute apar produse realizate cu ajutorul acesteia; 

 când nu mai avem idei sau întâmpinăm dificultăți în utilizarea tehnologiei, apelăm la elevii 

noștri care sunt creativi, ingenioși, isteți, abili…; 

 nu putem avea control total asupra a ceea ce elevul face în spatele camerei; 

 copiilor le place să facă aprecieri, se încurajează unii pe ceilalți, își exprimă puncte de 

vedere cu privire la lucrările colegilor, știu să facă și să primească unele recomandări, sunt 
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obiectivi cu ei înșiși precum și cu ceilalți, sunt sinceri și nu se feresc să spună că lucrarea 

colegului e mai bună; 

 învățarea online este preferată de copii datorită multiplelor beneficii: este plăcută, le 

dezvoltă autonomia, învățarea, îndeosebi la clasele primare, se realizează prin intermediul 

unor jocuri; 

 în camera lui, cu ceaiul în fața laptopului, știind că poate închide camera în orice moment, 

copilul se simte relaxat și de cele mai multe ori este eficient în tot ce face.  

 

Despre și pentru cadre didactice: 

 Totul este posibil! 

 Eficiența? Este relativă, dar, cu siguranță, este > 0. 

 Principiul ECHILIBRULUI/ MĂSURII trebuie să rămână valabil! 

 esențializarea, prioritizarea au devenit criterii de bază în proiectare și aplicare; 

 majoritatea cadrelor didactice și-au dezvoltate abilitățile de utilizare TIC; 

 am învățat independent multe lucruri pe care le pot face în mediul online, într-un timp 

extrem de scurt, lucruri de care nu cred că m-aș fi folosit dacă situația actuală nu o impunea  

 s-a aplicat ”învățarea prin descoperire” , învățarea ”din mers”; 

 am dedicat TIMP..... Timpul este de partea noastră pentru a gândi și a pune în practică idei și 

activități cât mai interesante pentru școlarii noștri. 

 

Despre evaluare: 

 mai mult decât oricând, elevii primesc feedback la fiecare lecție sau temă trimisă pentru 

participare, pentru ceea ce au realizat, pentru efort; 

 un emoticon nu poate înlocui un zâmbet sau o îmbrățișare, dar se poate folosi cu succes în 

această situație; 

 este dificil de ținut evidența efectuării temelor; 

 corectarea temelor trimise online pe diverse canale de comunicare ocupă foarte mult timp; 

 nu se pot regla pe loc toate dificultățile pe care le întâmpină elevii, deoarece controlul asupra 

activității elevilor este limitat. 

 

Despre comunicarea cu părinții  

 s-a îmbunătățit relația cu părinții, această criză la nivel mondial ne-a adus mai aproape, ne-a 

făcut să conștientizăm valoarea, semnificația raporturilor dintre noi; 

 responsabilizarea părinților în asigurarea condițiilor participării la lecții contribuie la 

realizarea unei activități susținute. 

 

Despre managementul spațiului: 

 necesitatea organizării spaţiului casei în vederea desfăşurării activităţii şcolare de către 

fiecare membru al familiei, copil/elev, părinţi, cadre didactice. 

 


