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Prezentul material-suport cuprinde ideile și experiențele cadrelor didactice din învățământul 

gimnazial și liceal (disciplina Limba și literatura română) din județul Dâmbovița, elaborate ca 

urmare a desfășurării de activități online cu elevii. 

           Intenția este aceea de a oferi, celor interesați, un instrument eficient în activitatea de 

transformare a materialelor clasice, de tip face to face, în materiale de studiu în sistem virtual. 

  

 

Colaboratori: 

 

 BADIU Vasilica – Școala Gimnazială I. Al. Brătescu-Voinești –Târgoviște 

 BIȚU Oana-Loredana – Școala Gimnazială Bîldana –Tărtășești 

 BRÎNZEI Florentina – Școala Gimnazială Viișoara-Structură Ș.G.Ulmi 

 BUCUR Violeta Simona – Școala Gimnazială Nr.4 Elena Donici Cantacuzino -

Pucioasa 

 CURCAN Mihaela Alina – Școala Gimnazială Comișani 

 COMĂNESCU Gabriela – Școala Gimnazială Voinești 

 DIACONU Lavinia Roxana - Școala Gimnazială Jugureni-Uliești 

 DRĂGĂESCU Simona Mariana – Școala Gimnazială Mănești 

 FLOREA Nicoleta – Școala Gimnazială Ghergani 

 NISTOR Maria Aureliana - Școala Gimnazială Dărmănești 

 PAVELESCU Elena – Liceul Tehnologic Udrea Băleanu-Băleni 

 POPA Gabriela –  Liceul Voievodul Mircea Târgoviște 

 RADU Adriana – Școala Gimnazială Nr. 2 Moreni 

 SAVU Dumitru Mugurel – Școala Gimnazială Telești 

 ZAMFIR Claudia Aurora – Școala Gimnazială Mihai Viteazul - Pucioasa 

 

 

 

 

 

 

* Activitățile prezentate nu angajează decât responsabilitatea autorilor.  
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Școala online, provocări și experiențe... 

 

        Pentru a te „sincroniza” cu o lume aflată în continuă mișcare, trebuie să fii întotdeauna 

cu un pas în fața ei. 

 

      În contextul actual viața ne arată zilnic fațete noi, provocatoare, ne testează puterea de adaptare 

și capacitatea de a răspunde rapid în cele mai neașteptate situații. Multe variabile, puține constante, 

totuși, unul dintre aspectele cu care ne confruntăm cu toții este faptul că Tehnologia este parte a 

vieții noastre, a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital - dinamic, colorat, 

interactiv. Fără pretenția de a fi epuizat problematica noii filosofii pedagogice impuse de o situație 

limită, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și să transmită un 

mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online 

accesibile tuturor, dar și cu multă determinare, putem face progrese împreună și, mai 

mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent . Tot această 

perspectivă presupune mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de coordonare pentru 

profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată integral interacțiunea din clasa fizică și nu 

toate orele vor putea fi organizate online, exemplele reușite ale celor care au început deja să 

aplice aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul este fezabil, cu motivație și multă 

răbdare. Succesul unui astfel de parcurs ține întâi de toate de o planificare cât mai bună. 

Prezentul ghid dorește să fie un îndrumar care să împărtășească cele mai eficiente instrumente 

de predare online, interacțiune live și colaborare între profesori și elevi, astfel încât, pentru un 

timp, să mutăm cu încredere școala acasă. 
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Activitatea 1 

 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: BADIU VASILICA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială I. Al. Brătescu-Voinești – Târgoviște 

Clasa: a VII-a A 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Pronumele și adjectivul pronominal interogativ 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Am realizat o selecție de materiale care să scoată în evidență pronumele 

și adjectivul pronominal interogativ. Am distribuit link-urile, am atașat 

fișele de lucru, utilizând platforma Google Classroom. 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi  

(max. 100 cuvinte) 

 

Materialele selectate i-au stimulat. Le-a plăcut că am folosit o melodie 

a lui Smiley, am precizat din link ceea ce este necesar să rețină, am 

creat exerciții atractive. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții  

învățate 

(max. 100 cuvinte) 

 

Am învățat că pot fi alături de ei, chiar și de la distanță, dar privirea lor 

gingașă când descoperă ceva nou, mi-a lipsit. Cred că această 

experiență ne ajută să învățăm de la ei (se bucură când ne sunt de 

folos). 

 

Reușite/ Provocări(max. 

100 cuvinte) 

 

Am reușit să fiu aproape de ei, să îi susțin să le demonstrez că 

indiferent de distanță, de absența de la școală, putem fi aproape.  

 

 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 
 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE:  
 

MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 

„Îmi plac activitățile online, dar îmi lipsesc orele de la clasă.” (Daria Barbu) 

„ E interesant. se pare că se poate preda și folosind numai calculatorul.” (Ana Nedelcu) 

„Eu cred că ar fi cel mai bine să face o combinație între lecțiile online și cele din clasă, așa cum se 

întâmplă de obicei. Am descoperit că pot studia la Limba și literatură română, ascultând o melodie a 

lui Smiley.” (Munteanu Mihai) 
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PRODUSE OBȚINUTE:  
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 Activitatea 2 

 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: BIȚU OANA LOREDANA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Bîldana – Tărtășești 

Clasa: a VIII-a 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 
Interculturalism și multiculturalitate în cadrul sărbătorilor pascale 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

    

 În data de 30.03.2020 am propus elevilor să  trimită pe grupul 

Classroom materiale referitoare la o țară unde se sărbătorește Paștele 

până joi(2.04.2020). I-am învățat să selecteze informația, să găsească 

imagini sugestive, am comunicat prin videocall pe Skype și joi seara 

am realizat cu toții prezentarea ppt, partajând ecranul. 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

Activitatea i-a mobilizat și bucurat pe elevi, a îmbinat literatura, 

informatica, religia, geografia, limbile străine, arta plastică și esteticul 

și i-a învățat cum să folosească tehnologia, să sorteze informația și să 

descopere lucruri noi. Au cercetat, au formulat, au redactat, au pictat, 

au tradus și au observat asemănările și deosebirile între culturi, au pus 

întrebări multe și au fost curioși să afle mai mult.  Principalele 

beneficii constau în lucrul în echipă, în interdisciplinaritate și 

dezvoltarea de noi competențe și în exersarea abilității de a alege 

material potrivit  din surse diferite,dar și în îmbunătățirea climatului 

psihologic în perioada distanțării sociale.  

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate (max. 100 cuvinte) 

 

Am observat că elevii sunt motivați să realizeze proiecte concrete, 

urmărind un plan flexibil și având un subiect care face parte din 

existența cotidiană, din realitate. Îi ajută faptul că activitatea este 

extrașcolară și nu sunt constrânși de norme rigide, ci sunt liberi să aleagă 

țările care le plac, imaginile și activitățile care îi pasionează. Îi 

încurajează faptul că își pot exprima liber opinia și nu li se impune o 

cerință, ci li se propune un proiect realizat cu ajutorul ideilor și al 

creativității lor. Fiecare lucrează la ce îi place și pasiunile diferite se 

completează în cadrul grupului. 
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Reușite/ Provocări 

(max. 100 cuvinte) 

          

Am reușit să obținem o prezentare interesantă, să descoperim împreună 

ce pasiuni are fiecare, ce cunoștințe și abilități necunoscute până atunci 

posedă și cum putem face școala mai plăcută și mai productivă. Fiecare 

a reușit să folosească motoare de căutare, aplicații (Classroom, 

Whatsapp, Skype și Instrumentele Google), a învățat câte ceva din 

toate domeniile. Dar provocările au fost mari: de la probleme de 

conexiune și de utilizare a tehnologiei până la a răspunde la orice oră la 

tot felul de curiozități din toate domeniile și la a media relația de grup 

din fața ecranului, însă a meritat. 

 

 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE:  
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MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR:  

V. Cătălina, elevă în clasa a VIII-a: Se pare că sărbătorile le trezesc motivația, au realizat 

fragmente pornind de la ideile principale, care au prins bine acestui proiect. Modul prin 

care toți s-au străduit a fost foarte frumos, și-au arătat pe deplin interesul, iar D. Iulia 

afirmă: Proiectul a constat în lucrul în echipă, ceea ce a conectat elevii, care au participat 

într-un mod plăcut și captivant. 

PRODUSE OBȚINUTE: 

https://drive.google.com/file/d/1C_sXoamRiBks_mnsssCTAn2HSjAiR9C4/view?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1C_sXoamRiBks_mnsssCTAn2HSjAiR9C4/view?usp=sharing
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Activitatea 3 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: BRÎNZEI FLORENTINA 

Unitatea de învățământ:  Școala Gimnazială Viişoara - structura Școlii Gimnaziale Ulmi   

Clasa: a VII-a  

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

CARNAVALUL PERSONAJELOR DIN POVEȘTI 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

În „Școala altfel”, am planificat activitatea „Carnavalul personajelor 

din poveşti”. În reuniunea online, pe care am organizat-o pe platforma 

Zoom, am discutat cu aceştia despre personajul preferat, apoi le-am 

propus  să-l prezinte şi să-l interpreteze. 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi  

(max. 100 cuvinte) 

 

Elevii au dat dovadă de creativitate, de spirit de echipă, şi-au 

valorificat competenţele lingvistice şi digitale în realizarea activităţii 

ale cărei produse au fost postate în clasa virtuală pe care am creat-o pe 

platforma ClassDojo. Fiecare dintre ei a primit feedback pozitiv 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate (max. 100 cuvinte) 

 

Am realizat că participarea mea la proiectul „CRED – Curriculum 

relevant, educaţie deschisă pentru toţi“ a fost benefică pentru formarea 

mea profesională, m-a ajutat să utilizez instrumente de predare online, 

să interacţionez live cu elevii şi colegii.  

 

Reușite/ Provocări  

(max. 100 cuvinte) 

 

Consider că este o provocare pentru noi toţi să ne adaptăm rapid la 

situaţia actuală, să continuăm învăţarea dincolo de şcoală cu ajutorul 

instrumentelor online accesibile, să îi încurajăm, să îi sprijinim pe 

elevi să participe activ la descoperirea informaţiilor, a sensului şi 

utilităţii lor în cadrul unor activităţi în care sunt îndrumaţi de un 

profesor facilitator. 
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 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE : 
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Activitatea 4 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: BUCUR VIOLETA SIMONA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 4  Elena Donici Cantacuzino – Pucioasa 

Clasa: V-VIII 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Lecții interactive, eficiente și atractive prin utilizarea aplicației 

Mentimeter 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Folosesc aplicația Zoom/Skype pentru a crea un mediu de învățare 

online la disciplina limba și literatura română, iar pentru ca învățarea 

să fie interactivă, integrez aplicația Mentimeter. De exemplu, cu 

”Norul de cuvinte” colectez ideile generate prin brainstorming, dar 

identific și aspectele importante pentru elevi. Creez teste - concurs, cu 

itemi obiectivi și semiobiectivi, în care inserez imagini și feedback 

imediat. Lansez provocarea realizării unei prezentări colaborative. 

Prin opțiunea sondajului de opinie - întrebările de tip Open Ended - 

invit elevii să scrie un eseu de 5 minute sau să se (auto) interevalueze 

și, mai ales, obțin feedback-ul lor (fie să răspundă la întrebări pentru 

clarificare, fie să formuleze ei întrebările la care eu voi răspunde). 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi (max. 

100 cuvinte) 

 

Elevii își pot exprima ideile fără teama că vor greși sau că ceilalți i-ar 

putea ridiculiza – sunt încurajați cei timizi. Fiind un mediu de învățare 

interactiv, elevii nu au timp să se plictisească și se simt valorizați, sunt 

antrenați fie în rezolvarea cerințelor, în competiție, fie în analiza 

feedback-ului, fie în reflecție asupra celor învățate. Elevii pot adresa 

profesorului întrebări pentru clarificare (în scris) de la începutul până la 

finalul lecției, folosind secțiunea Q & A (Întrebări și răspunsuri), acesta 

răspunzându-le în timp real, chiar în lecție, sau după încheierea acesteia. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate 

(max. 100 cuvinte) 

 

Pot folosi aplicația în orice etapă a lecției online (care este mult mai 

simplă decât lecția tradițională, având trei momente: introducere, 

activitate principală și încheiere), în funcție de obiectivele pe care le-am 

stabilit, competențele și conținuturile vizate. Un exercițiu lucrat cu 

Mentimeter este mai atractiv pentru elev decât expunerea profesorului și 

elimină ”timpii morți” din lecția online. Dacă este urmat de un moment 

de reflecție (chiar și scurt), acesta îl ajută pe elev să conștientizeze 

http://www.mentimeter.com/
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importanța învățării active și autonome, să-și asume responsabilitatea. 

Câștig timp valoros, cunosc mai bine elevii și colectez rapid date pentru 

analiza progresului lor atunci când folosesc Mentimeter. 

 

Reușite/ Provocări (max. 

100 cuvinte) 

 

Reușite: implicarea tuturor elevilor în lecție, cu plăcere și interes 

Provocări: Apar disfuncționalități ale conexiunii la internet sau 

dispozitivele elevilor nu permit accesarea aplicației; pentru elevii care 

nu se pot conecta la Mentimeter folosesc Zoom/Skype, setez Share 

Screen (pentru vizualizare) și le indic secțiunea de chat (pentru 

feedback-ul lor); le sugerez, dacă e posibil, să aibă la îndemână un al 

doilea dispozitiv (tabletă/smartphone/laptop) pe care să acceseze 

www.menti.com și să introducă un cod.  Este nevoie de timp pentru a 

crea resursele (o bază de itemi, prezentări etc.), dar acestea pot fi 

valorificate continuu. 

 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 
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Activitatea 5 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: COMĂNESCU GABRIELA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Voinești  

Clasa: a V-a 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Aplicația GOOGLE CLASSROOM din cadrul platformei G Suite 

for Education, care este interconectată cu SIIIR 

Lecția: Textul narativ nonliterar. 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Google Classroom este o aplicație educațională online foarte ușor de 

configurat. Am invitat elevii să se înscrie la clasa creată printr-un cod 

privat, pe baza adreselor de gmail.  

Prezentarea lecției: captarea atenției elevilor cu ajutorul unei 

prezentări care descrie tema și obiectivele lecției – prezentare realizată 

cu Google Slides. 

Audiția și analiza textului: elevii au audiat textul ” Jurnal de 

călătorie” din manualul digital, prin trimiterea unui link pe platformă, 

și au răspuns la câteva întrebări care să îi ghideze în descoperirea 

particularităților textului narativ nonliterar. 

Vizionarea prezentării Power Point: am propus elevilor să parcurgă 

prezentarea despre Textul narativ nonliterar, pe care am postat-o pe 

platformă. 

Aplicarea chestionarului: elevii au răspuns la chestionarul 

Particularități ale textului narativ nonliterar, creat cu aplicația pentru 

formulare Google Forms, analiza răspunsurilor primite într-o foaie de 

calcul Google Sheets și dezbaterea acestora. 

Prezentarea temei: elevii au primit temele care includ grila de 

evaluare realizată cu aplicația Google Drawings. 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

 

- Google Classroom este o aplicație ușor de folosit: poate fi accesată 

de pe computer, laptop sau dispozitive mobile; 

- Lecția a devenit mai distractivă și mai ușoară pentru elevi; 

- Elevii au primit feedback în timp real;  

- Elevii au putut să-și permită unul altuia accesul la resurse sau să 

răspundă la întrebările din flux; 

- Google Classroom acceptă sisteme de notare diferite; 

- Am putut personaliza temele, trimițându-le separat elevilor, în 

funcție de ritmul de învățare al fiecăruia; 

- Elevii au putut crea fișiere pe care le-au atașat la teme. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate 

 

Google Classroom este clasa viitorului: o predare cu instrumente 
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digitale moderne și o organizare eficientă pentru profesori, și mai mult, 

lecții interactive și interesante pentru elevi, care îi ajută să fie mai 

implicați în procesul de învățare și îi pregătesc pentru viitoarele locuri 

de muncă/meserii. 

 

Reușite/ Provocări 

 

Am reușit: 

- să creez și să gestionez cursul online; 

- să captez atenția elevilor mei și să îi implic în învățare; 

- să creez fișiere individuale pentru fiecare elev, printr-un singur clic, 

distribuind șabloane de orice tip (documente, prezentări, imagini 

etc.). 

- să gestionez, să distribui, să primesc și să evaluez rapid și în timp 

real teme; 

   Este o continuă provocare activitatea educațională online, care cere 

abilități digitale pe care mi le perfecționez continuu prin vizionarea de 

tutoriale  sau prin schimburi de experiențe. 

 

  Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

   FOTOGRAFII  SUGESTIVE: 

 

        
 

         
 

     



 
 

17 

MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 
 

 Îmi place foarte mult pentru că orele devin mai interesante și nu mai e nevoie să scriem 

foarte mult în caiete. Dar tot mi-e dor de școală!(Alexandra) 

 Îmi place pentru că este foarte interactiv.( Beti) 

 Este foarte utilă aplicația și putem să predăm temele de acasă. Putem oricând să facem 

temele.  Dar nu îmi place că nu ne putem vedea. (Alma) 

 Îmi place Classroom-ul deoarece învățăm multe lucruri noi, facem teste grilă care mi se par 

ușoare și plăcute, nu obositoare. Dar ceea ce nu îmi place este că nu înțeleg prea bine 

anumite lecții. Nu e ca atunci când ne explică doamna în clasă. (Romina)  

 Sunt foarte încântată  de Classroom pentru că este o aplicație care ne ajută să  ne 

desfășurăm orele, dar nu îmi place faptul că nu ne putem vedea și …îmbrățișa. ( Miruna) 
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Activitatea 6 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: CURCAN MIHAELA ALINA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Comișani 

Clasa:  V-VIII 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Sesiuni live, desfășurate pe Zoom , cu fiecare clasă  V-VIII 

Cercul de lectura, grup de WhatsApp, 90 de participant 

Evaluare națională, clasa a VIII-a ,25 de participanți 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Cercul de lectură , clasele V-VIII, se desfășoară din data de 20 martie, 

cu un număr de 90 de elevi  de la clasele V-VII. Încarc link cu  

materialele ce trebuie parcurse, ce propun pentru  lectură, textile ce 

urmează a fi citite și exemple de hărți conceptuale ce urmează a fi 

completate. Fixez date limită și elevi încarcă materialele. 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

Elevii citesc texte diverse, completează harta lecturii. De asemenea am 

propus lectura unei cărți pe săptămână. Nu sunt rupți total de ceea ce 

înseamnă școala, lectura. Propun activități interdisciplinare. Am păstrat 

zilnic legătura cu elevii pe grupul de lucru și pe videoconferințe. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate 

(max. 100 cuvinte) 

 

Consider benefice activitatea si feed-back-ul primit din partea elevilor 

mă încurajează să continui, deși de mute ori este greu de monitorizat, 

dar nu imposibil. Propun texte interesante pentru lecturo, oricine are 

telefon poate accesa textul. 

 

Reușite/ Provocări (max. 

100 cuvinte) 

 

Sunt mulțumită că am lucrat și lucrez cu un număr atât de mare de 

elevi mărturie stau fotografiile, video încărcate pe grup  dar și 

videoconferințele desfășurate cu aceștia. 
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 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

      FOTOGRAFII  SUGESTIVE:  

 

 
 

 
 

     MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 

     In general, elevii sunt încântați de activitatea desfășurată și   transmit feed-back pozitiv. 

     PRODUSE OBȚINUTE: harta lecturii, hărți conceptuale, fotografi, video, sesiuni live 
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Activitatea 7 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: DIACONU LAVINIA-ROXANA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Jugureni-Uliești 

Clasa: a V-A  

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Lecție online, susținută pe aplicația Meet G Suite. 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Utilizând această aplicație, am încercat să comunic, cu elevii clasei a V-a, 

într-un mod eficient, reușind să ne vedem, să ne auzim, să fim operativi 

și să răspundem cerințelor lansate. În cadrul întâlnirii ne-am axat pe 

elementele de construcție a comunicării, discutând pe tema ,,Predicatul 

verbal”, exersând identificarea acestuia, construirea de enunțuri cu 

predicatul verbal exprimat prin verbe la modurile personale studiate, 

alcătuirea de texte ce conțin predicate verbale etc. Activitatea desfășurată 

a fost deosebită și toți elevii și-au adus contribuția la buna desfășurare a 

acesteia, iar feedback-ul a fost unul pozitiv. 
 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

Elevii au reușit să se revadă, să interacționeze unii cu ceilalți, sub atenta 

supraveghere a cadrului didactic și să continue învățarea de acasă. Și-au 

intrat destul de rapid în rol, existând situații în care doreau toți să 

răspundă, în același timp, cerințelor propuse.  

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate (max. 100 

cuvinte) 

 

Am înțeles că învățarea nu are limite și că se poate realiza sub diverse 

forme. M-am adaptat situației și am reușit să le formez elevilor 

competențe, chiar și de la distanță. Învățarea online reprezintă o formă de 

comunicare la fel de interesantă și productivă, ca și învățarea în sala de 

clasă. Am făcut excepție de faptul că suntem online și după câteva 

minute de interacțiune cu elevii, parcă i-am simțit aproape, ca și atunci 

când activitatea se desfășura la școală. 

 

Reușite/ Provocări 

(max. 100 cuvinte) 

 

A fost o reală provocare, atât pentru mine, cât și pentru elevii mei, 

deoarece i-am scos din mediul obișnuit al sălii de clasă și i-am adus în 

cel virtual, punându-i în situația de a comunica la distanță. În concluzie, 

activitatea online a fost o reușită și toți am avut ceva de învățat din 

această experiență, așa cum vom avea și din cele care vor urma. 
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 Dovezi (fotografii, mărturisiriam  ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea 

legislației în vigoare) 
 

FOTOGRAFII SUGESTIVE: 
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      MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 

„Sunt foarte încântată de activitățile desfășurate online!” 

„Îmi face plăcere să-mi văd și să-mi aud colegii!” 

„Am reușit mai greu să mă conectez, dar a meritat.” 
 

       PRODUSE OBȚINUTE: 

 
 



 
 

23 
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Activitatea 8  

 

Numele și prenumele cadrului didactic: DRĂGĂESCU SIMONA MARIANA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mănești 

Clasa: a V-a   

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Activitatea Ne place să citim s-a desfășurat în cadrul proiectului 

educațional Porți deschise lecturii, în parteneriat cu Școala 

Gimnazială Dragomirești (pe platforma Zoom). 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Elevii au ales din cartea preferată fragmentul care le-a plăcut cel mai 

mult și au motivat de ce l-au ales, ce ecou a avut în experiența lor 

personală. Apoi, au realizat desene care să reprezinte sugestiv mesajul 

educativ/conținutul textului citit și care să fie o reclamă a cărții.   

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

- un real şi eficient schimb de experienţă realizat între elevii  

participanți la  proiect;  

- utilizarea de către elevi a aplicațiilor digitale; 

- cultivarea lecturii de plăcere; 

- dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive faţă de lectură; 

- îmbunătățirea abilităţilor de comunicare orală pentru o cât mai 

adecvată utilizare în viaţa socială; 

- formarea la elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice; 

- valorificarea inteligenţelor dominante în receptarea textelor citite; 

- stimularea imaginaţiei şi a creativităţii elevilor. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate (max. 100 cuvinte) 

 

În condițiile actuale, de izolare la domiciliu și de suspendare a 

activității școlare, utilizarea competențelor dezvoltate în cadrul 

activității (mai ales cele TIC, dar și de creștere a motivației și de 

comunicare cu elevii) în menținerea interesului elevilor față de lectură 

și față de școală este esențial. Consider că activitatea desfășurată pe 

platforma Zoom a avut impact asupra elevilor prin  îmbunătățirea 

competenței de lectură, formarea și dezvoltarea competențelor de 

exprimare orală, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor, 

dezvoltarea cooperării între elevi la nivelul clasei/şcolilor, dar și asupra 

școlii prin creşterea prestigiului în comunitatea locală.  
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Reușite/ Provocări  

(max. 100 cuvinte) 

 

Reușitele vizate sunt ca elevii să-şi formeze deprinderi corecte de 

citire, conform celor patru procese ce definesc o lectură de calitate: 

focalizarea şi identificarea de informaţii explicit formulate, realizarea 

de deducţii simple, interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor,  

studierea și evaluarea conținutului, a limbajului și a elementelor 

textuale. Provocările activității sunt în principal noi abordări didactice 

într-o societate a cunoașterii, aflată în continuă schimbare, prin 

utilizarea unor platforme on-line și a unor tehnici inovative, care să-i 

stimuleze pe elevi să continue educația de acasă, implicându-i în 

activități interactive. 

 

 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE:  
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MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 

„A fost o activitate frumoasă. Am cunoscut colegi noi cu care am împărtășit impresii de 

lectură.” (Răzvan) 

„Am putut să recomand cartea mea colegilor, pentru că merită citită.” (Mădălina) 

„Întâlnirea online a fost surprinzătoare. Sper să o repetăm. Totuși, simt lipsa colegilor, 

atmosfera de la școală.” ( Darius) 

PRODUSE OBȚINUTE: 

- desene cu personaje  

- fotografii ale unor coperte de cărți 

- printscreen-uri platforma Zoom/WhatsApp 

- o colecție virtuală de carte  
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Activitatea 9 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: FLOREA NICOLETA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Ghergani    

Clasa: a V-a 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Lectura prin imagini – Jurnal de lectură 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Elevii au primit ca sarcină  crearea unui jurnal de lectură format din 

imagini. Profesorul a explicat pașii pe care fiecare trebuia să-i urmeze 

(crearea jurnalului din cel puțin 5 imagini, menționarea titlului pentru 

fiecare lectură). Fiecare elev îl trimitea unui coleg, iar acesta trebuia să 

formuleze propria interpretare a imaginii.  

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

Elevii pot face inferențe pe baza observațiilor, punându-și în valoare 

experiențele sau cunoștințele proprii. De asemenea, pot descoperi rapid 

noi subiecte de lectură pe care poate vor dori să le parcurgă. Acești își 

pot utiliza și dezvolta simultan, abilitățile vizuale. Un alt beneficiu ar fi 

sintetizarea informațiilor prin intermediul imaginilor. Pe de altă parte, pe 

baza jurnalului creat se pot realiza  situații de comunicare fără a avea ca 

suport un text, ci doar imaginile.  

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate (max. 100 

cuvinte) 

 

Prin realizarea acestei activități din timpul școlii online, am descoperit o 

modalitate de dezvoltare a literației vizuale în cazul elevilor. În plus, 

poate fi o modalitate eficientă în demersul didactic de aprofundare a 

conținuturilor.  

 

Reușite/ Provocări  

(max. 100 cuvinte) 

 

M-am bucurat să descopăr faptul că elevii au tratat cu seriozitate o astfel 

de activitate, că observarea atentă a imaginilor și corelarea  ideilor, a 

opiniilor au avut beneficii pentru fiecare dintre ei: unii au reținut detalii, 

alții doar ideea principală a firului narativ. Tocmai de aceea, pe viitor, 

îmi voi îndrepta atenția spre utilizarea imaginilor, prin diverse texte 

multimodale la orele de lectură. Deși, această activitate este o reușită, voi 

încerca pe viitor să-i ghidez mai mult pe elevi în receptarea imaginilor și 

crearea inferențelor.  
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 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE: 
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Activitatea 10 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: NISTOR MARIA AURELIANA   

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Dărmănești    

Clasa: a V-a B 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Basmul - portofoliu electronic 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Am sugerat elevilor să alcătuiască un portofoliu, care să cuprindă 

următoarele fișe: 

1. O listă cu titluri de basme românești 

2. Personaje specifice 

3. Ajutoarele eroului 

4. Obiecte cu puteri magice  

5. Cifre  

6. Formule specifice (inițiale, mediane, finale) 

7. Desen  

Apoi elevii au realizat harta mentală a unui basm ales de ei, ulterior au 

trimis materialele pe grup și au fost discutate.  

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

Este un exemplu de bună practică deoarece elevii de clasa a V-a iubesc 

basmele și s-au implicat realizând materiale foarte bune.  Unul dintre 

avantaje ar fi faptul că au cunoscut foarte multe basme, citind lucrările 

colegilor, au postat și ei basme audio/video, pe care le-au propus 

celorlalți.  Un alt avantaj este, folosirea mai multe stiluri de învățare, în 

realizarea portofoliului.  

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate 

(max. 100 cuvinte) 

 

Pe parcursul realizării acestui portofoliu, am îmbunătățit modul de 

comunicare la distanță cu elevii. De asemenea, s-a îmbunătățit relația 

afectivă cu elevii, descoperind laturi nebănuite ale personalității lor. 

 

Reușite/ Provocări  

(max. 100 cuvinte) 

 

Una dintre reușitele pe care le-am avut în perioada derulării acestui 

portofoliu este adaptarea la predarea online, prin învățarea utilizării 

diferitelor aplicații. Provocarea pe care am întâmpinat-o a fost faptul că 

elevii își pierd interesul pentru școală și lecții.  
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 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE:  
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MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR:  

Cătănescu Ștefania: 

„Părerea mea despre școala online este una bună. Este foarte interesant. Singurul 

dezavantaj este ca nu ne mai vedem față în față cum eram înainte. Dar cu toții știm că facem 

asta ca să ne protejăm. Și până la urmă, totul va fi bine! Orele online pe cameră ne ajută să 

înțelegem mai bine lecțiile, decât în mesaje. Școala online este una bună pentru toți🧡” 

Răduț Lucian: 

„Părerea mea despre școala online este foarte bună, deoarece noi putem comunica bine, 

însă un dezavantaj este că nu ne putem vedea fizic! Însă, trebuie să trecem peste probleme, 

și Totul va fi bine!” 

Chiran Maria: 

„Pentru mine, școala online, înseamnă că încă nu vrem să ne luam rămas bun de la învățat 

chiar dacă ne aflăm în această situație. Chiar dacă unii copii nu au acces la internet tot 

încearcă să contacteze profesori sau colegii ca să poată ține pasul cu cei care au destule 

condiții pentru a face școala online. Mie mi se pare că această metodă de a continua cu 

lecțiile este destul de bună, dar de asemenea are și dezavantaje, unul din ele este că nu prea 

este bine să stăm cu ochii în ecrane foarte mult timp. Dar totul va reveni la normal dacă 

respectăm regulile primite pe care trebuie să le urmeze toată lumea. Îmi place școala 

online!” 

Cătănescu Maria: 

„Părerea mea despre școala online este una destul de bună, am găsit o platformă pentru 

lecșii și după părerea mea, ne descurcăm destul de bine, dar există și câteva dezavantaje. 

Pentru mine există decât un dezavantaj, atunci când practicăm o lecție pe platformă fie pe 

laptop, tabletă sau telefon, înțeleg, dar mi-ar fi mult mai ușor față în față cu profesorii mei, 

care încearcă din răsputeri să readucă farmecul vechilor lecții din clasă. Dar până la 

reînceperea școlilor, lecțiile online sunt singura soluție. Eu, personal, sunt foarte mulțumită 

de lecțiile online dar nu se compară cu cele clasice.” 

 

 



 
 

32 

Activitatea 11 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: PAVELESCU ELENA 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Udrea Băleanu, Băleni  

Clasa: a VII-a 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Aplicația MICROSOFT TEAMS  

Lecția: Textul  liric 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Microsoft TEAMS  este o platformă de comunicare și colaborare  

foarte ușor de accesat. Elevii s-au înscris la clasa creată  de 

informaticianul liceului, printr-un cod privat,s și au fost invitați să 

participe la videoconferința stabilită. 

 Prezentarea lecției: Captarea atenției s-a făcut cu ajutorul  unei 

prezentări, în care am descris tema și lecției. 

 Audiția și analiza textului: elevii au audiat textul Note de 

primăvară, de George Bacovia, prin trimiterea unui link pe 

platformă, și au răspuns la câteva întrebări care să îi orienteze 

în descoperirea particularităților textului liric De asemenea, 

aceștia  au parcurs și  prezentarea power point despre Textul 

liric,  postată tot pe platformă. 

 Aplicarea chestionarului: elevii au răspuns la chestionarul 

Particularități ale textului liric și au primit feedback. 

 Prezentarea temei: elevii au primit temele care includ grila de 

evaluare. 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

 

 Microsoft TEAMS este o aplicație ușor de folosit;  

 lecția este atractivă și mai ușoară pentru elevi; 

 elevii primesc feedback în timp real; 

 temele sunt personalizate, în funcție de potențialul fiecărui elev; 

 elevii creează fișiere în care sunt inserate temele; 

 poate  fi accesată de pe orice  dispozitiv mobil. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate 

 

Microsoft TEAMS este o punte digitală între elevi si cadre didactice . 

Ea oferă o predare modernă și eficientă,  în condiții de siguranță, atât 

pentru elevi, cât și pentru profesori.  Lecțiile create sunt  interactive și 

interesante pentru elevi și  îi ajută să fie mai implicați în activitatea 

didactică.  Desfășurarea online a cursurilor a încurajat elevii să aibă 

mai multă autonomie în învățare și să fie mai creativi. 

 

Reușite/ Provocări       Am reușit: 
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 să gestionez învățarea online; 

 să mențin si să dezvolt interesul elevilor pentru învățare; 

 să transform  școala de acasă în școală prietenoasă; 

 să inspire elevilor încredere și protecție; 

 să creez fișiere individuale pentru fiecare elev; 

 să gestionez, să distribui, să primesc și să evaluez rapid și în 

timp real sarcini de lucru. 

 

   

 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE: 

 

               
 

 

MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 

 

 Mă bucur să-mi revăd colegii, chiar și numai virtual. (Paul) 

 Aș vrea să avem meeting în fiecare zi, să ne vedem cu toți profesorii. ( Anca) 

 Lecțiile sunt foarte interesante, iar noi așteptăm cu nerăbdarea întâlnirea următoare. (Raul) 
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Activitatea 12 
 

Numele și prenumele cadrului didactic: POPA GABRIELA 

Unitatea de învățământ: Liceul Voievodul Mircea, Târgoviște 

Clasa: a XII-a E 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

KAHOOT – O MODALITATE DE EVALUARE LA DISTANȚĂ 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Elevii au avut la dispoziție materiale referitoare la drama postbelică „Iona” de 

Marin Sorescu. 

Pornind de la lecțiile din clasă și de la materialele suplimentare, postate pe 

platforma 24edu, elevii au fost evaluați la distanță, utilizându-se mijloace 

moderne, pentru ca această materie să devină mai atractivă și mai interactivă. 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

Elevii au putut fi evaluați de la distanță, în contextual pandemiei, fără a fi 

prezenți fizic în sala de clasă. 

Evaluarea a luat forma unei competiții video, în timp real, ceea ce i-a atras pe 

elevi, dezvoltându-le spiritual competitive. 

La finalul evaluării, elevii au primit un raport realizat în Excel unde au putut 

vedea care sunt întrebările la care au greșit sau la care au răspuns corect, pentru 

a avea un feed-back imediat. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate  

(max. 100 cuvinte) 

 

Materialele trebuie pregătite cu grijă, din timp, de către profesorul evaluator. 

Elevii sunt mereu dornici să folosească tehnologia și să învețe folosind 

mijloace moderne. 

 

Reușite/ Provocări  

(max. 100 cuvinte) 

 

Profesorul trebuie să fie dornic să se adapteze la elementele de noutate 

din învățământ. El trebuie să participe la cursuri de pregătire, pentru a 

putea să le prezinte elevilor diferite modalități de învățare-evaluare. 

 

 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 
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Activitatea 13 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: RADU ADRIANA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 2 Moreni 

Clasa: a VIII-a 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Rezumatul - lecție consolidare - aplicație electronică pentru video-

conferințe; Google Classroom 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Urmărind testele de antrenament și cunoscându-i pe elevii mei, am 

decis să dedic o activitate online temei ,,Rezumatul”. Am punctat cu 

elevii principalii pași pe care să  îi urmărim în vederea realizării unui 

rezumat bun, apoi am parcurs împreună un text și am conturat un 

rezumat, după ce am ascultat părerile fiecărui elev în parte și ne-am 

consultat asupra formei finale. 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi  

(max. 100 cuvinte) 

 

Comunicare rapidă, bucuria revederii și sentimentul că cineva îi 

sprijină și ghidează în rezolvarea sarcinilor, feedback imediat, 

atmosferă relaxantă. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate (max. 100 cuvinte) 

 

Din această experiență/provocare am învățat faptul că este extrem de 

important să fii un profesor adaptabil în orice situație. Chiar dacă îmi 

este dor de școală, am reușit să îmi transform casa într-un loc propice 

desfășurării unei activități eficiente. Mă bucur că, deși în număr mai 

mic, elevii mei sunt fericiți și entuziasmați să mă vadă și să îmi trimită 

rezolvarea unor sarcini de lucru. Cu răbdare și pasiune orice efort va fi 

încununat cu succes. 

 

Reușite/ Provocări 

(max. 100 cuvinte) 

 

Reușite: toți elevii au rezolvat sarcinile de lucru corect și au respectat 

ora la care am ținut lecția; Comunicarea eficientă chiar și după 

închiderea camerei video; Provocări: găsirea unui moment potrivit al 

zilei pentru orele de curs, întrucât anumiți elevi nu au propriul dormitor, 

ci îl împart cu frații mai mici; elevii nu dispun de imprimantă și timpul 

de lucru este mult mai mare, deoarece sunt nevoiți să transcrie din 

documentele atașate de mine; unii elevi nu știu să folosească google 

classroom, iar alții nu vor să participe la activitate. 
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 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE: 

 

     MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 

,,Școala online mi se pare un lucru bun și benefic pentru noi. Copiii și profesorii sunt mai 

comozi la ei acasă.” (Modoianu Patricia) 

,,Mie îmi place să lucrez temele online, e o activitate bună și chiar dacă suntem doar 3 eleve, ne 

simțim bine pe apelul video.” (Ivan Mihaela) 

,,Experiența școlii online mi se pare una unică, deoarece noi suntem prima generație care are 

parte de așa ceva. Ne vedem cu domnii profesori, facem lecții, discutăm, scriem, ne menține în 

formă ca să putem fi isteți și ascultători ca înainte.” (Dincă Elena) 

     PRODUSE OBȚINUTE: 
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Activitatea 14 
 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: SAVU DUMITRU-MUGUREL 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Teleşti 

Clasa: a VII-a  

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

Textul liric 

Harta, de Marin Sorescu 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Exemplul de bună practică are în vedere formarea competenţelor 2.1 şi 

2.3 din programa şcolară. Astfel, elevii au desfăşurat o activitate de 

completare a unui ciorchine cu trăsăturile textului liric, în aplicaţia 

zoom, iar cea de-a doua activitate a constat în prezentarea impresiilor 

după prima lectură, prin aplicaţia creată de profesor pe 

www.mentimeter.com 

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

Activităţile pot fi considerate exemple de bună practică pentru că elevii 

au participat activ la activitatea propusă de profesor. Aceştia au 

identificat trăsăturile textului liric şi au completat ciorchinele postat de 

profesor în aplicaţia Zoom. De asemenea, elevii au notat pe caiete 

informaţiile postate de profesor pe tabla Zoom. O altă activitate, cea 

mai distractivă pentru aceştia, a constat în utilizarea prin Zoom a 

oportunităţii oferite de www.mentimeter.com, prin care aceştia şi-au 

manifestat într-un cuvânt impresiile după prima lectură a textului. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate (max. 100 cuvinte) 

 

Modul în care mi-am realizat activitatea a avut în vedere propunerea 

unor activităţi care implică elevul în procesul de predare-învăţare-

evaluare. Aceştia s-au bucurat de modul în care au fost aranjate 

impresiile lor şi de utilizarea unei table, deşi nu suntem la şcoală.  

Lecţia pe care am învăţat-o este atribuită virtuţii ,,răbdare”, deoarece 

trece timp până se conectează toţi elevii la activitatea pe care o propun 

şi până pornesc microfoanele pentru a răspunde la întrebări. 

 

 

http://www.mentimeter.com/
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Reușite/ Provocări (max. 

100 cuvinte) 

Modul în care mi-am desfăşurat lecţia pentru prima dată pe această 

aplicaţie mi-a dovedit că perseverenţa în formarea digitală aduce 

rezultate. Combinarea unei lecţii video cu alte activităţi, în care elevul 

să participe efectiv, creşte încrederea acestuia că se produce învăţarea.  

Una dintre provocări este dată de lipsa timpului pentru desfăşurarea 

unor activităţi complexe, adăugându-se acesteia deconectarea din 

sesiunea video, după timpul permis de aplicaţie (40 minute). 

 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

Mărturisiri ale elevilor: 

1. T.G. ,, Aplicaţia utilizată de domnul profesor a fost încântătoare. Cu siguranţa fiecare lecţie on-

line ne va aduce câte o surpriză, prin care reuşim să învăţăm mai uşor” 

2. O. T. ,,Sunt entuziasmat de modul în care am utilizat tabla în orele de limba română şi 

matematică. Consider că activitate de pe www.menti.com a fost cea mai interesantă, deoarece 

aşteptam cu toţii nerăbdători să vedem unde se mişcă cuvântul pe care l-am scris” 

 

 

 

 
 

http://www.menti.com/
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43 

Activitatea 15 
  

 

Numele și prenumele cadrului didactic: ZAMFIR CLAUDIA-AURORA 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Mihai Viteazul Pucioasa  

Clasa: CP-VIII 

 

 Care este experiența prezentată? 

Denumirea activității 

desfășurate 

 

„Cum să lucrăm pe Google Classroom, pas cu pas. Noţiuni de bază 

pentru elevi” 

 

Descrierea experienței 

împărtășite (max. 50 

cuvinte) 

 

Material de sprijin pentru elevii care învaţă să utilizeze aplicaţia 

Google Classrom, realizat în colaborare – doi profesori şi o elevă. 

Ghidul are două părţi: lucrul pe laptop şi PC (partea a I) şi lucrul cu 

telefonul (partea a II-a).   

 

 De ce cred că poate fi o experiență de succes? 

Beneficii pentru elevi 

(max. 100 cuvinte) 

 

Fiecare pas este ilustrat cu capturi de ecran. Este prezentat modul în 

care elevii accesează aplicaţia şi cum funcţionează fiecare buton; unde 

apar anunţurile postate de profesori, unde se află materialele de 

studiu/vizionat, fişele de lucru şi temele. 

Elevii sunt îndrumaţi cum să utilizeze Google Drive pentru a deschide 

documentele în modul de editare online şi cum să le rezolve în format 

electronic, apoi să le trimită profesorului, spre corectare şi notare.  

În acest fel se evită încărcarea telefoanelor cu fotografii, iar profesorul 

are o evidenţă clară a activităţii elevilor. Împreună îşi dezvoltă 

abilităţile digitale şi competenţele de exprimare scrisă. 

 

Reflecțiile mele/ Lecții 

învățate (max. 100 cuvinte) 

 

Ideea creării acestui ghid mi-a venit în urma întrebărilor adresate atât 

de copii, cât şi de către părinţi şi de colegii dornici să-şi ajute elevii şi 

pe ei înşişi. Munca a fost în echipă, noi, adulţii, beneficiind de sprijinul 

şi de experienţa digitală a unei eleve.  

Cea mai de preţ lecţie învăţată a fost că lucrul în echipă este valoros, 

iar dacă este în folosul celorlalţi, satisfacţia este înzecită.  
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Reușite/ Provocări  

(max. 100 cuvinte) 

 

Cea mai mare provocare a fost să utilizăm un limbaj extrem de 

accesibil, competenţele digitale ale colegilor profesori nefiind 

dezvoltate, iar ale părinţilor - cu atât mai puţin.  

În privinţa elevilor, deşi aceştia se includ în generaţia nativilor digitali, 

abilităţile lor se manifestă în domeniile de interes, iar lecţiile online nu 

s-au înscris, până acum, în această categorie.  

Provocările au fost, aşadar, multiple, însă reuşitele au fost pe măsură, 

dovadă fiind numărul crescut al temelor returnate spre corectare, încă 

de la clasele primare.  

Fiecare clasă este organizată pe discipline, iar materialele sunt grupate 

corespunzător. Profesorii pot vedea volumul de teme şi termenele 

limită, fiind evitată supraîncărcarea elevilor.  

 

 Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației 

în vigoare) 

 

FOTOGRAFII  SUGESTIVE: 
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MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR: 
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Lucrul pe Google Classroom:                                                         Am postat teme pe Google Classroom la mai mult de 4 materii: 100%   

Îmi place şi mă descurc bine: 53% 

Mă descurc destul de bine: 20% 

Mi-a fost greu la început, dar m-am obișnuit: 27%   

 
  

       PRODUSE OBȚINUTE:  

„Cum să lucrăm pe Google Classroom, pas cu pas. Noţiuni de bază pentru elevi” – produsul 

principal – poate fi consultat AICI. 

Produsele secundare sunt temele elevilor, rezolvate online, returnate profesorului spre corectare, 

evaluate şi notate de către acesta, însoţite, după caz, de observaţiile şi comentariile cadrului 

didactic. Se impune precizarea că rezolvarea fiecărei teme, punctajul şi comentariile profesorului 

sunt vizibile numai pentru elevul vizat.  

Ghidul pentru elevi a fost urmat şi de un ghid pentru profesori, care se referă la accesarea şi 

utilizarea corectă şi eficientă a aplicaţiei Google Classroom, inclusiv la modul de corectare online a 

temelor elevilor. 

  

 


