MODELE DE BUNE PRACTICI - ȘCOALA ON-LINE
AN ȘCOLAR 2020-2021
COLABORATORI:
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Neagu Simona Școala Gimnazială Vlădeni
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COORDONATORI: Aurora SOLOMON - profesor metodist CCD Dâmbovița
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CLASA a 5-a

Numele și prenumele cadrului didactic: BĂRĂGAN MONICA SALOMEEA
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Odobești, Structura Crovu
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a V-a
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului
Verbul. Moduri verbale: indicativul și imperativul.
de bună practică
Timpurile modului indicativ
●

Descrierea exemplului de Concepută sub forma unui joc didactic, resursa tematică (Verbul.
bună practică (max. 50 Modurile verbale: indicativul și imperativul. Timpurile modului
cuvinte)
indicative) se adresează elevilor clasei a V-a, care vor să-și

consolideze noțiunile referitoare la modul imperativ și indicativ,
precum și timpurile modului indicativ.
Prin jocul propus, elevii realizează corespondențe între verbele
prezentate, modurile verbale și timpurile modului indicativ. Pentru a
veni în sprijinul lor am folosit aplicația LearningApps.org.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi
Elevii participă activ la lecţie și sunt implicați în rezolvarea
(max. 100 cuvinte)
cerințelor. Acest mediu de învățare interactiv ajută elevii să-și
consolideze noțiunile învățate, în mod practic și original. Ei sunt
antrenați în rezolvarea cerințelor, în competiție, în analiza feedbackului și în reflecție asupra celor învățate.
Reflecțiile mele/ Lecții
Învățarea online reprezintă o formă de comunicare la fel de
învățate (max. 100
interesantă și productivă, ca și învățarea în sala de clasă. Am înțeles
cuvinte)
că învățarea nu are limite și că se poate realiza sub diverse forme.
Reușite/ Provocări (max. A fost o reală provocare, atât pentru mine, cât și pentru elevii mei.
100 cuvinte)
Elevii au înţeles foarte uşor modurile și timpurile verbale, activitatea
fiind o reuşită.
●

A.

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
,,Mi-a plăcut această modalitate de abordare a temei. Este interactivă și nu mă
plictisesc." (Miu M.)
,,Am învățat mai ușor modurile verbelor." (Marin A.)
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
-înţelegerea mai uşoară a modurilor verbale și a timpurilor

CLASA a 5-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Catinca Oana Livia
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Potlogi
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a V-a
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului de
Proiect tematic – Tradiții și obiceiuri
bună practică
Descrierea exemplului de În cadrul acestei lecții am folosit diferite aplicații interactive
bună practică (max. 50 pentru a provoca elevii să participe activ la lecție.
cuvinte)
La captarea atenției, am făcut brainstorming pentru cuvântul
“Obicei” folosindu-mă de aplicația Jamboard.
Am propus elevilor să urmărească un material Power point ce
cuprindea o prezentare ca unor obiceiuri ale românilor, prilej de
relevare a valorilor culturale româneşti și am rugat elevii să
clasifice obiceiurile în jamboard. Elevii au primit fișe de lucru
interactive pe Live worksheets și folosindu-se de informațiile din
cadrul fișelor, au realizat un proiect tematic, care a respectat grila
de evaluare realizată împreună pe jamboard.
●

De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi
Elevii se obișnuiesc mai ușor cu tehnologia, descoperă programe
(max. 100 cuvinte)
utile, totul este mai interactiv. Evaluarea pe Live Worksheets este
automată, copiii primesc instant rezultatele. Aceștia se bucură
atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai
receptivi la informații venite din zona digitală. Resursele
educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au sunete
plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar
atmosfera este relaxantă, veselă, amuzantă.
Reflecțiile mele/ Lecții
Deși la începutul școlii online, mi se părea destul de dificil să
învățate (max. 100
utilizez atât de multe aplicații, după jumătate de an, pot spune că
cuvinte)
resursele educaționale online facilitează formarea competențelor
cheie și ușurează atât munca elevilor cât și înțelegerea.
Reușite/ Provocări (max. Școala online a constituit o provocare încă de la început pentru
100 cuvinte)
toți factorii implicați – elevi- profesori- părinți. Cea mai mare
provocare o constituie lipsa mijloacelor digitale pentru unii elevi,
conexiunea slabă la internet, lipsa de competențe digitale. Deși nu
toți elevii au putut lucra proiectele în format digital, au putut
prezenta cu toții în cadrul videoconferinței proiectul în forma
aleasă.
●

●

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

A.

FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)

C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)

Proiectele

elevilor

CLASA a 5-a
Numele și prenumele cadrului didactic: STOIAN ALINA-IONELA
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR
VLADIMIRESCU, TÂRGOVIȘTE
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a V-a
Data: 16.11.2020

●

Care este exemplul de bună practică?

Denumirea
exemplului
de bună
practică
Descrierea
exemplului
de bună
practică

●

Textul narativ literar

Demersul propus a avut ca subiect textul narativ literar.
S-au consolidat atât competențele de participare la interacțiuni verbale,
de receptare a unui text scris, precum și cele de redactare a textului scris.
Am comunicat titlul lecției și obiectivele operaționale:
Textul narativ literar (Text suport: ”Vizită”, de I.L. Caragiale).
Pentru realizarea învățării propriu-zise, elevii au primit mai multe
sarcini de lucru:
1. Pentru momentul de spargere a gheții, au rezolvat un puzzle:
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25308ab9df53
2. Au vizionat dramatizarea operei ”Vizită”
3. Pentru fixarea cunoștințelor, au urmărit prezentarea Power Point
realizată de profesor și au completat un organizator grafic.
4. Pentru evaluare, este aplicat un test scurt, realizat în Quizizz.

De ce cred că este un exemplu de bună practică?

Toți elevii au cont pe Google Classroom și știu să se conecteze, a au abilități
Beneficii
pentru elevi digitale și sunt dornici să exploreze.

Activitățile de învățare au suport vizual sau auditiv și sunt ușor de
accesat.
Reflecțiile
mele/ Lecții
învățate

Fiecare lecție este o provocare! Este important să îi cunoaștem pe elevi, să
înțelegem și să acceptăm că nu toate aplicațiile le sunt pe plac sau la îndemână,
așadar este de dorit să utilizăm acele platforme/ aplicații pe care elevii le
preferă.
Trebuie să existe postat pe Google Classroom materialul de lucru pentru elevi,
astfel încât, dacă apar probleme de conexiune, aceștia să
știe ce au de făcut mai departe!

Reușite/
Provocări

Fiecare elev urmărește platforma, știe să posteze și unde să găsească

material suport.
O provocare este să îi menții conectați la lecție, fără să intervină momente de
plictiseală.
●

Dovezi
A. FOTOGRAFII SUGESTIVE

CLASA a 6-a
Numele și prenumele cadrului didactic: COMĂNESCU GABRIELA
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOINEȘTI
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: A VI-A
Data: 16.11.2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea
LECȚIA: VERBUL. ACTUALIZARE
●

exemplului de
bună practică

Aplicația Google Classroom de pe platforma G Suite for Education
Descrierea
1. Actualizarea cunoștințelor despre verb cu ajutorul unei prezentări realizate
exemplului de
cu Google Slides, postată pe platformă.
bună practică
2. Rezolvarea chestionarului Verbul. Actualizare, creat cu aplicația pentru
formulare Google Forms, analiza răspunsurilor primite într-o foaie de calcul
Google Sheets și dezbaterea acestora.
3. Jocuri didactice de identificare a timpurilor modului indicativ cu ajutorul
unor resurse educaționale ludice și atractive pentru elevi.
https://wordwall.net/ro/resource/2808744/verbul
https://wordwall.net/resource/3471337
4. Tema pentru acasă: elevii au de realizat o hartă conceptuală cu modurile
timpului indicativ, pe care să o posteze pe platformă. (harta poate fi desenată
sau creată într-o aplicație, tabletă digitală etc.)
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru - Folosirea resurselor educaționale ludice, interactive face lecția mai
elevi
atractivă;
- Primirea feedback-ului în timp real;
- Elevii au avut ocazia să-și demonstreze competențele digitale.
- Temă personalizată, în funcție de posibilitățile fiecărui elev.
Reflecțiile mele/
Instrumentele digitale moderne și resursele educaționale interactive îi
Lecții învățate
determină pe elevi să fie mai implicați în procesul de învățare și îi pregătesc
pentru viitorul digital.
Totuși, se simte lipsa unor activități de suport pentru învățare, precum:
comunicarea autentică, relaționarea umană, sprijinul personalizat pentru

elevii cu nevoi speciale de învățare, explicații suplimentare pentru
înțelegerea unor noțiuni mai dificile, consilierea individuală.
Reușite/
Am reușit să captez și să mențin atenția elevilor pe parcursul orei, prin
Provocări
folosirea unei game variate de resurse educaționale, să gestionez, să distribui,
să primesc și să evaluez rapid chestionare/teme.
Activitatea online rămâne în continuare o provocare și, deși mi-am
îmbunătățit abilitățile digitale, continui să mă perfecționez și să
descopăr/creez noi resurse.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
A.
FOTOGRAFII SUGESTIVE

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR
● Mi-au plăcut linkurile spre WordWall. Am învățat cu plăcere, jucându-mă. (A)
● Lecția a fost interesantă și atractivă. ( R)
● Mi-a plăcut tema. Am realizat-o în Jamboard. (M)
● Sunt tristă că am un telefon vechi și nu o aud mereu bine pe doamna profesoară.
Vreau la școală! (Ro)
C. PRODUSE OBȚINUTE
● Prezentare Power Point Verbul. Actualizare;
● Hărți conceptuale;
● Chestionar Google Forms
● Teme elevilor în Google Drive

CLASA a 6-a
Numele și prenumele cadrului didactic: DRĂGĂESCU SIMONA MARIANA
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNEȘTI
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: clasa a VI-a
Data: 16. XI. 2020
●

Care este exemplul de bună practică?
PROIECT INDIVIDUAL: PRIETENIA ÎN FILME
Aplicația Zoom

Denumirea
exemplului de
bună practică
Descrierea
exemplului de
bună practică

Proiectul presupune abordarea unui text multimodal - filmul Cântecul
(Mindenki), regizat de Anna Udvardy și Kristóf Deák - din perspectiva
temei unității, prietenia. Elevii vor realiza proiectul individual, folosind
tehnica Arborele lui Sapiro, conform căreia fiecare dintre părțile arborelui
reprezintă o componentă a unui conflict. Timpul de realizare este de o
săptămână.
Proiectul este anunțat și discutat într-o oră de curs, astfel încât elevii să
înțeleagă ce au de făcut, cât timp au la dispoziție, cum vor realiza proiectul,
în ce formă îl vor prezenta și cum vor fi evaluați.
Pași pentru realizarea proiectului:
1. Vizionarea filmului pe YouTube folosind opțiunea share screen a
aplicației
2. Realizarea unui poster/afiș/PPT după modelul arborelui pentru a ilustra
psihologia conflictului din film
3. Prezentarea în videoconferință a proiectului
4. Autoevaluarea elevilor și evaluarea de către profesor

●

Beneficii pentru
elevi

Reflecțiile mele/
Lecții învățate

Utilizarea acestei metode pentru realizarea proiectului este potrivită atât
temei filmului, cât și conștientizării elevilor în raport cu problematica unor
situații conflictuale ce pot apărea în mediul școlar. Elevii au înțeles
finalitatea proiectului, dar și cum să abordeze un scurtmetraj, ca text
multimodal, din perspectiva temei prieteniei și a universalității unor
activități specifice vârstei.
Tema proiectului a fost atractivă, elevii realizând microcercetări care
constituie o punte între preocupările lor școlare și cele de zi cu zi. Elevii au
primit feedback atât pentru realizarea produsului final, cât și pentru
prezentarea acestuia.
Consider că realizarea proiectelor este o activitate care poate oferi
numeroase satisfacții elevilor, oferindu-le șansa exprimării variate, în
limbaj artistic sau științific, oral și în scris. Este important ca profesorul să
încurajeze elevii să fie cât mai creativi și mai originali în realizarea
produselor de proiect.
Prin această activitate, mi-am propus continuarea învățării de acasă,
stimulându-le elevilor creativitatea, gândirea critică și interesul pentru
educație. Chiar dacă elevii resimt lipsa școlii ”față în față”, mutarea

cursurilor în online susține totuși ritmul învățării și poate crește încrederea
elevilor în capacitățile și resursele proprii.
Reușite/ Provocări
Am reușit să captez și să mențin atenția elevilor pentru această activitate
de proiect prin vizionarea filmului și prin folosirea unei metode inedite de
lucru, care i-a antrenat în îndeplinirea sarcinii individuale. Elevii au
valorificat scenele și au integrat informațiile/valorile identificate și
promovate de film în propriul univers cognitiv și afectiv.
Învățarea online reprezintă o provocare nouă pentru elevi, dar și o
oportunitate pentru profesori de a-și îmbunătăți abilitățile
digitale. Procesul necesită însă multă răbdare și determinare, o planificare
cât mai bună, dar mai ales activități interactive și o comunicare eficientă
între partenerii educaționali – profesori, elevi, părinți.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
A.
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
●

Filmul a fost unul frumos care mi-a arătat că orice situație poate avea o rezolvare şi
că prietenii adevărați sunt mereu gata să te ajute atunci când ai nevoie. Proiectul a
avut o tehnică interesantă, cea a ”Arborelui lui Sapiro”, şi m-a ajutat să înțeleg mai
mult filmul, analizându-l pas cu pas. (Răzvan D.)

●

Pe mine filmul m-a emoționat și m-am simțit exact ca fata aceea nouă, iar sentimentele
ei au fost și ale mele. Acest film mi-a plăcut foarte tare și mi-a adus aminte de mine și
de prietena mea cea mai bună. Cât despre proiect mi-a plăcut tema cel mai mult și
faptul că trebuia să desenăm un arbore, pe care să-l interpretăm ca o schemă în
începerea şi rezolvarea conflictelor. (Andreea B.)

C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
●
●

Postere/afișe/ppt-uri
Fișe de autoevaluare

CLASA a 6-a

Numele și prenumele cadrului didactic: MÂNICERU ADRIANA
Unitatea de învățământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE
CÂRLOVA” TÂRGOVIŞTE
Clasa la care s-a aplicat exemplul de bună practică: a VI-a
Data: 10.10.2020

●

Care este exemplul de bună practică?

Denumi
rea
exemplu
lui
de
bună
practică
Descrier
ea
exemplu
lui de
bună
practică
(max. 50
cuvinte)

●

Textul narativ literar ȋn proză – text suport: “Metamorfoză” de Adina Popescu

Activitatea propusă a fost aplicată pe parcursul a trei ore (clasa a VI-a). Pentru
a veni ȋn sprijinul elevilor, am realizat un material care să surprindă particularitățile
textului narativ literar ȋn proză (lecție de recapitulare-sistematizare). Etapele pe care
le-am parcurs au vizat identificarea informațiilor importante din textul suport –
acțiune, repere spațiale și temporale, personajele etc. Materialul poate fi accesat:
https://drive.google.com/file/d/10zGoAAjiUxXWHLt9YtP1x_zuBodlJrcg/vi
ew?usp=sharing

De ce cred că este un exemplu de bună practică?

Beneficii
pentru
elevi
(max.
100
cuvinte)
Reflecțiil
e mele/
Lecții
învățate
(max.
100
cuvinte)
Reușite
/
Provoc
ări

Metodele utilizate (explozia stelară, metoda “predicțiilor”, metoda cadranelor,
acvariul sentimentelor, piramida personajelor, harta textului) au avut un caracter
activ-participativ, s-au centrat exclusiv pe elev, fiind importante ȋn formarea
personalității acestuia.

Am ȋnvățat că, indiferent de contextul ȋn care se desfășoară actul educativ, față în față
sau on-line, elevul poate fi provocat și stimulat. Un material documentat și atractiv,
care are la bază un text suport adaptat nivelului de vârstă și preocupărilor actuale ale
elevilor, ne ajută să transformăm lecția on-line ȋntr-o activitate de succes.

Învățarea on-line este o provocare atât pentru noi, cât și pentru elevi. Totuși, sunt
sigură că vom reuși să ne continuăm misiunea și din spatele monitoarelor.

(max.
100
cuvinte)
●

A.

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în
vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)
B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)

CLASA a 6-a
Numele și prenumele cadrului didactic: PĂTRU GEORGEL
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE VLAD” PUCHENI
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VI-a
Data: 16.11.2020
●

Care este exemplul de bună practică?

Denumirea
Aplicația Google Classroom
exemplului de Lecția: Sobieski și românii de Costache Negruzzi (acțiune, timp, spațiu)
bună practică
Descrierea
Captarea atenției s-a realizat prin vizionarea unui film despre Cetatea
exemplului de Neamțului ( https://youtu.be/lb3b1wCF38Q ), prezentat elevilor prin opțiunea
bună practică share screen a aplicației. Pentru analiza textului, am postat pe tabla interactivă

Jamboard câteva întrebări referitoare la subiectul textului. Am notat pe tablă
răspunsurile cu ajutorul unei tablete grafice, am salvat documentul și l-am
atașat ulterior pe Google Classroom.
În încheiere, prin aplicația Learning App.org, elevii au rezolvat câteva
sarcini interactive, prin exerciții de tip: Ordonează perechi
( https://learningapps.org/display?v=paksq05ta20 ), Test spații goale
( https://learningapps.org/display?v=p7etxqmrt20 ) sau Ordine simplă
( https://learningapps.org/display?v=p1rv8zhrn20 ).
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru
Pentru elevi, aplicațiile utilizate oferă moduri interactive și atrăgătoare de
elevi
însușire a informațiilor noi. Acestea sunt accesibile tuturor elevilor, indiferent
de tipul dispozitivului folosit, aceștia învățând mult mai ușor prin descoperire
și mai ales prin interactivitate. Au primit cu toții feedback pozitiv, având
posibilitatea de a relua cerințele interactive până la rezolvarea lor corectă.
Reflecțiile mele/
Și în această perioadă, în care comunicarea se face online, putem să ne
Lecții învățate învăţăm elevii cum să citească de plăcere, cum să relaţioneze cu textul şi cum

să acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la reproducerea
naivă la analiza complexă a textului. Orele de limba şi literatura română
câştigă în atractivitate dacă materialele studiate sunt prezentate utilizând
diverse mijloace și metode moderne.
Reușite/
Provocări

Am reușit să captez atenția elevilor prin clipul video prezentat. Interesul
elevilor pentru învățare a fost dezvoltat permanent prin intermediul
materialelor prezentate. Datorită aplicației LearningApps, procesul didactic a
fost individualizat, reușind să acord fiecărui elev în parte atenția mea.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
A.
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR
”A fost o activitate foarte interesantă. Chiar și de la distanță, am aflat o adevărată
lecție de patriotism de la oștenii moldoveni. Datorită aplicațiilor folosite de domnul
profesor, am uitat pentru o oră că suntem departe de școala de care ne este foarte
dor.” - V. Victor
”Mi-au plăcut activitățile on-line de la ora de limba română. Exercițiile pe care leam primit m-au făcut să înțeleg mai bine textul studiat. Dar tot mai bine era la
școală.” - V. Andreea

C. PRODUSE OBȚINUTE
● Fișe de lectură
● Fișe de lucru obținute prin aplicația Learning App.org

CLASA a 7-a
Numele și prenumele cadrului didactic: GHEORGHE MARIA MANUELA
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION MAREȘ VULCANA-BĂI
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VII-a
Data: 11.11.2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului Orele de opțional Lectura și abilitățile de viață
●

de bună practică
Descrierea exemplului de ,,Odiseea” /Homer.
bună practică (max. 50 EVOCARE - elevii realizează o definiție pornind de la cuvântul „călătorie”,
cuvinte)
urmărind: tipuri de călătorie, tipuri de călători, scopul călătoriei, valori
cultivate prin călătorie.
Se face apoi conexiunea cu textul-suport:
● Cine călătoreşte?
● Care este scopul călătoriei?
● Cu cine călătoresc eroii?
● Unde călătoresc eroii?
● Când călătoresc eroii?
REALIZAREA SENSULUI - vizionare film Youtube ”Ulise” cu accent pe
elementele ce țin de legendă.
REFLECȚIE - Cvintet ”Ulise”
●

De ce cred că este un exemplu de bună practică?

Beneficii pentru elevi
(max. 100 cuvinte)

Reflecțiile mele/ Lecții
învățate (max. 100
cuvinte)

Toți elevii sunt implicați activ, chiar și cei care nu au citit cartea. Crește
astfel interesul pentru lectură.
Elevii devin conștienți de ceea ce știu și înțeleg.
În urma lecției, elevii au învățat că opinia lor are valoare şi putere, că nu
doar reproducerea unor materiale este o reuşită și, pe măsura înțelegerii
subiectului, au învățat cum să se integreze în dialog, în comunicare și au
exprimat argumente convingătoare.
Toate lecțiile se desfășoară respectând formatul lecțiilor de gândire critică
și cadrul ERR. Este o metodă de succes, elevii sunt mult mai atenți, mai
implicați, mai motivați. Toți se simt valorizați, ascultați, indiferent de
răspuns. Procesul de învățare este un proces de conectare a noului cu ceea
ce
este
deja
cunoscut.

Metodele interactive de stimulare a analizei critice şi creative la elev
stârnesc curiozitatea şi rezolvarea problemelor de viaţă, încurajează elevii
să gândească independent, să reflecteze.
Reușite/ Provocări (max. Toți elevii prezenți activ in Classroom sunt atrași de metodele si
100 cuvinte)
materialele folosite.
In acest fel, nu volumul materialului predat, ci calitatea şi importanţa
lui primează pentru elevi.
●

A.

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
Doamna director este mai amuzantă în online! Alex SCRIPCARU
Recomand cartea colegilor! Miruna FASIE
Filmulețul a fost foarte interesant și a rezumat peripețiile lui Ulise. Antonia DUMITRU
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
Ulise
Îndrăzneț, puternic
Călătorind, luptând, învingând
Exemplul curajului și vitejie
Legendă.
Ana MITRESCU
Ulise
Înțelept, puternic,
Luptând, apărând, reușind
Să treacă peste toate obstacolele
Victorie.
Laura LOPOTARU

CLASA a 7-a
Numele și prenumele cadrului didactic: MILU ADRIANA
Unitatea de învățământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL”, PUCIOASA
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: clasa a VII-a
Data: 25. IX. 2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea
Utilizarea aplicaţiei SOCRATIVE ca instrument de evaluare
●

exemplului de bună
practică
Descrierea
SOCRATIVE este o aplicaţie utilă şi uşor de implementat. Poate fi
exemplului de bună folosită la elaborarea şi administrarea unor instrumente de evaluare.
practică (max. 50
Se obțin date instantanee de la elevi. Se pot crea diferite teste, variante
cuvinte)
multiple, adevărat / fals, sau teste cu răspuns scurt (sau chiar texte mai

lungi), rezultatele, totale sau parţiale, fiind afișate în timp real, apoi
descărcate. Se pot face rapoarte în funcție de clasă, întrebare sau elev. Este
un instrument ușor de utilizat, pentru a crea evaluări sumative şi formative
și pentru a obține rezultate în timp real.
De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru
Itemii care se pot crea ȋn Socrative sunt atractivi pentru elevi,
elevi (max. 100
predominând itemii cu alegere multiplă şi cei cu alegere duală. Ca elevii
cuvinte)
să agreeze şi itemii cu răspuns scurt (se pot da şi din cei cu răspuns de tip
text/compunere), se ataşează imagini sugestive care să constituie suport
pentru crearea textelor solicitate. Aplicaţia permite includerea variantei
corecte pentru fiecare răspuns, precum şi justificări necesare, pe care
elevul le poate vedea imediat ce a răspuns greşit sau la finalul textului.
Elevii pot accesa testul online relativ uşor (pot intra pe link-ul postat
de profesor pe classroom/whatsapp sau accesează www.socrative.com ).
Un avantaj ȋl constituie şi faptul că elevii constată pe loc ce greşeli au
făcut, care era rezolvarea corectă şi, eventual, pot obţine rezultatul final ȋn
mod automat, ȋn caz că testul nu include itemi care presupun redactare de
text, itemi care necesită a fi corectaţi de către professor. Rezolvarea
testului de către elevi se poate face utilizând dispozitive IT variate, cum
ar fi PC, Laptop, Tabletă, Telefon mobil, singura condiţie fiind accesul şi
conectarea la internet. Rezolvarea testului se poate face la şcoală, acasă,
ȋn parc, la bibliotecă (atunci când se poate), prin conectarea acestora pe
aplicaţie, ȋn secţiunea Student Socrative şi introducerea codului/cuvântul
cheie ales la ȋnregistrarea pe această aplicaţie transmis de către profesor.
Reflecțiile mele/
Se pot crea diferite teste, variante multiple, adevărat / fals, sau teste cu
Lecții învățate (max. răspuns scurt, rezultatele fiind afișate în timp real, apoi descărcate și se
100 cuvinte)
pot face rapoarte în funcție de clasă, întrebare sau student. Aceste rapoarte
sugerează profesorului un plan de remediere, de intervenţie, ȋn vederea
creşterii randamentului şcolar.
Deşi, iniţial, mă temeam de aplicarea evaluării ȋn sistem on-line, căreia
ȋi vedeam multe limitări, am realizat că are, de fapt, şi avantaje, dacă, pe

lângă formatul ei, mai este susţinută şi de un set de reguli stabilite ȋn urma
unor minusuri constatate.
Pentru a fi o evaluare obiectivă, am stabilit pentru susţinerea testului
un anume interval de timp ȋn ora de limba română, interval pe care lam transmis şi elevilor. Cât timp au susţinut testul, elevii au rămas
conectaţi pe platforma Zoom/Microsoft teams, cu camera şi microfonul
deschise, pentru a-i observa şi a le da explicaţii. După expirarea timpului
alocat, se ȋnchide testul pentru toţi.
Aplicaţia oferă şi un anume grad de obiectivitate prin faptul că oferă
posibilitatea să fie setate, ȋnainte de a da start testului, anumite opţiuni
precum schimbarea ordinii itemilor şi schimbarea ordinii răspunsurilor
pentru fiecare elev ȋn parte.
Am elaborat teste iniţiale, formative şi sumative direct ȋn aplicaţia
Socrative, accesând www.socrative.com , secţiunea pentru
profesori. Pentru itemii cu alegere multiplă şi itemii cu alegere duală, am
stabilit un anume punctaj, uşor de calculat, având ȋn vedere că
aplicaţia oferă instantaneu rezultatele. Pentru itemii cu răspuns scurt (se
pot da şi din cei cu răspuns de tip text/compunere), profesorul
stabileşte un anume punctaj, urmând ca tot el să realizeze corectarea şi
notarea.
Reușite/ Provocări
(max. 100 cuvinte)

●

A.

Odată ce l-am creat, pot accesa testul de oriunde, de oricând şi de câte
ori doresc, pentru că rămâne salvat. Ȋn această aplicaţie, este atașat testul
în varianta PDF şi link-ul cu care poate fi accesat în Socrative. Elevii ȋl
pot accesa online (pot intra pe link-ul postat de mine pe
classroom/whatsapp sau accesează www.socrative.com ) și se pot obține
rezultatele elevilor în mod automat. Mai mult, testul poate fi descărcat pe
desktop sau trimis/distribuit altor profesori pe platformă.
Elevii şi părinţii pot vedea oricând şi de câte ori doresc rezolvarea,
pentru că testul se păstrează pe serverul unde este aplicaţia Socrative.
Ȋn urma aplicării evaluării la clasa a VII-a, mi-am descărcat pe desktop
folderul cu testele elevilor, le-am deschis pe fiecare ȋn parte şi am corectat
răspunsurile la acei itemi prevăzuţi a avea răspuns scurt (de tip text).
Pagina deschisă oferă posibilitatea folosirii unui creion colorat pentru
sublinierea greşelilor, scrierea punctajului şi a notei. După corectare şi
notare, testul se salvează ȋn acelaşi folder, urmând a fi vizualizat şi discutat
cu elevul/ii ȋn ora alocată pentru remediere.

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
Mi se pare o aplicaţie utilă, pentru că este relativ simplu de folosit. Nu trebuie să te
autentifici cu e-mail, parolă etc, spre deosebire de alte aplicaţii.
Elevii nu se pot inspira, pentru că nu au timp, iar un alt avantaj este acela că elevii nu se
pot întoarce la întrebarea pe care au greşit-o pentru că nu au această opțiune, ceea ce-i face
să fie mai atenţi. Evaluarea este una corectă, mai ales la testele grilă, unde nu există dubii.
Timpul este ȋn general destul pentru a rezolva toate cerinţele, dar depinde atât de dificultatea,
cât și de numărul lor. Mie imi place să dau teste ȋn această aplicaţie, pentru că ştiu că oferă
o evaluare corectă, noi, elevii, luând nota pe care o merităm . (M.B., cls.a VII-a)
Consider că aplicația Socrative este utilă si foarte eficientă în evaluarea cunoștințelor
dobândite. Este o metodă interesantă și atractivă prin care suntem evaluați. Două dezavantaje
identificate sunt: conexiunea slabă la internet care poate împiedica elevul să rezolve testul în
timpul orei și imposibilitatea de a reveni asupra unui răspuns. (D.M., cls. a VII-a)
Este o aplicaţie folositoare ȋn această perioadă, avantajul acesteia fiind că majoritatea
testului este grilă şi ne uşurează treaba! (A.A., cls. a VII-a)

C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
Produsele obţinute ȋn acest caz sunt testele (formative, sumative, chestionare etc) realizate
ȋn aplicaţia Socrative, atât la clasa a VII-a, cât şi la alte clase, ulterior. Acestea sunt lucrate
direct ȋn aplicaţie, unde s-au salvat automat ȋn format PDF. Testele au rămas salvate atât ȋn
aplicaţie, cât şi pe desktop, fiind descărcate şi păstrate ȋntr-un fişier.
Testele completate de elevi şi corectate rămân salvate, astfel că le pot accesa, şi eu, şi elevii,
oricând dorim.

CLASA a 7-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Savu Ioana
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Buică Ionescu” Glodeni
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VII-a
Data: 26.10.2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului Recapitulare. Textul epic. Vocabular. Fonetică
●

de bună practică
Descrierea exemplului Exemplul oferit este o lecție deschisă, desfășurată cu elevii clasei
a
de bună practică (max. VII-a, on-line, prin aplicația Zoom. Am utilizat tabla virtuală Jamboard
50 cuvinte)
și am aplicat metoda 4 Corners (în fiecare colț al tablei elevii au notat

pe post-ituri virtuale, pe baza unui text suport, exemple pentru:
elementele de structură ale textului epic, categorii semantice, fonetică).
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi Lecția a oferit posibilitatea sistematizării cunoștințelor însușite pe
(max. 100 cuvinte)
parcursul primei unități de învățare, dar și a dezvoltării competențelor
digitale. Însă, dincolo de aspectele referitoare la disciplina predată,
elevii au învățat să coopereze. Au înțeles că este important să respecte
munca celorlalți participanți la activitate (dreptul de editor al tablei
virtuale oferă și dreptul de a șterge ceea ce notează ceilalți) și să se
ajute reciproc. Problemelor de natură tehnică (inițial, nu toți elevii au
reușit să completeze răspunsurile pe Jamboard) le-au găsit tot ei soluții,
oferindu-se să noteze răspunsurile colegilor care nu au reușit să facă
acest lucru.
Reflecțiile mele/ Lecții Desfășurarea activităților on-line îmi oferă posibilitatea să descopăr la
învățate (max. 100
elevii mei ușurința cu care se adaptează fiecărei aplicații nou folosite,
cuvinte)
abilitățile lor digitale extraordinare. De multe ori, învăț de la ei sau în
același timp cu ei, descoperind lucruri noi împreună. Am înțeles că este
necesar să ne perfecționăm permanent pentru a face față provocărilor
și a ajunge la înălțimea așteptărilor.
Reușite/ Provocări
Metoda 4 Corners presupune propunerea unei teme generale cu 4
(max. 100 cuvinte)
subteme care sunt scrise pe 4 coli de hârtie și poziționate în cele patru

colţuri ale clasei. Elevii merg în fiecare colţ şi notează idei pentru
fiecare subtemă.
Cărțile Dixit pot fi folosite în diverse activități: exprimarea unei păreri,
asocierea unui text cu o imagine, exprimarea unei păreri. Provocarea
cea mai mare a fost să adaptez cele două metode învățate la un curs
Erasmus+, la forma de organizare a lecției, on-line. Reușita lecției,
plăcerea cu care au lucrat elevii, părerile colegilor mi-au demonstrat că
nu există „Nu se poate”.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
A.
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
Am colectat feedbackul de la elevi prin intermediul instrumentului online Mentimeter.
Elevii și-au notat gândurile răspunzând la provocarea „Un gând la final… Poate o
întrebare? Redau mai jos câteva dintre acestea:
-„Aceasta oră a fost ca o gură de aer proaspăt. Mă gândeam: „vai mamă, o să fie jale
la oră.”. Dar, nu. N-a fost nici pe departe cum mă așteptam că o să fie.”
- „Ora mi s-a părut foarte frumoasă, activă şi am reuşit să rețin anumite informații prin
toate schemele și desenele făcute.”
- „Mi-a plăcut foarte mult această oră, deoarece m-am distrat prin subiectele rezolvate
la această oră și prin micile jocuri.”
- „A fost foarte satisfăcătoare ora de limba română.”
- „Plăcut surprins!”
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
Schemele realizate cu elevii pe cele 4 pagini ale tablei virtuale sunt salvate în Drive
și rămân la dispoziția elevilor, aceștia putând să le acceseze oricând prin intermediul
contului G Suite.

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: BRÎNZEI FLORENTINA
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială „Ion Constantinescu“ Viişoara, Ulmi
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: clasa a VIII-a
Data: 16 octombrie 2020
● Care este exemplul de bună practică?
De
nu
mi
re
a
ex
em
pl
ul
ui
de
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nă
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ică

Proiect de grup - „CĂRŢILE NOASTRE“

De
În cadrul lecţiei de Limba şi literatura română desfăşurate prin intermediul aplicaţiei
scr Zoom, elevii clasei a VIII-a au primit cu entuziasm provocarea de a realiza, pe parcursul
ier unei săptămâni, o prezentare PowerPoint a proiectului „Cărţile noastre“.
ea
După stabilirea componenţei grupelor, le-am precizat sarcinile de lucru şi paşii pentru
ex
îndeplinirea
em
acestora.
pl
ul
ui
de
bu
nă
pr
act
ică
(m
ax.
50
cu
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nt
e)

De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Be
Proiectul este o metodă alternativă atât de învăţare, cât şi de evaluare, ce pune elevii în
ne situaţia de a acţiona şi de a rezolva sarcini prin valorificarea capacităţilor cognitive, sociale
fic şi practice.
ii
Astfel, elevii s-au documentat utilizând diverse surse de informare, au cooperat pentru
pe organizarea ideilor, materialelor, şi-au dezvoltat simţul critic şi s-au preocupat de calitatea
nt
prezentării.
ru
Aceştia şi-au format competenţele digitale, au pus în evidenţă textele discontinue
ele
vi (diagrame reprezentând preferinţele copiilor cu privire la genul cărţilor citite, liste şi fişe de
(m lecturi).
În final, elevii au realizat interevaluarea proiectelor pe baza grilei prezentate de cadrul
ax.
10 didactic, oferind şi primind feedback.
●

0
cu
vi
nt
e)
Re
Pe parcursul derulării acestui proiect, am constatat că elevii se implică în propria
fle formare, dacă le place subiectul propus, dacă profesorul organizează, stimulează situaţiile
cți de învăţare, dacă se simt încurajaţi şi apreciaţi.
ile
me
le/
Le
cți
i
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e
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10
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Re
Copiii s-au bucurat că au reuşit să adauge în portofoliul clasei încă trei materiale digitale
uși lucrate cu drag de ei.
te/
Şi-au amintit că în clasele gimnaziale au mai realizat ghiduri turistice, PPT-uri
Pr conţinând prezentarea tradiţiilor ţării noastre, dar şi cărţi create pe website-ul StoryJumper.
ov Fiecare dintre ei şi-a propus să citească un e-book pentru a-l compara cu o carte tipărită.
oc
Grupa a treia a răspuns provocării cu un film postat pe YouTube.
ări
(m
ax.
10
0
cu
vi
nt
e)
●

A.

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

FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
Proiectul „Cărţile noastre“ a fost o activitate care ne-a declanşat curiozitatea,
creativitatea şi ne-a ajutat în dezvoltarea cunoştinţelor.
Impresia mea este că proiectul reprezintă o bună modalitate de a realiza munca în
echipă.
Mi-a plăcut foarte mult să particip la realizarea acestui proiect, deoarece am avut
prilejul să îmi cunosc mai bine colegii, să căutăm împreună informaţii şi să ne
exprimăm opiniile, obţinând un produs atractiv şi interesant.
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
https://youtu.be/8Ld7nKpsYYw

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Dumitrașcu Daniela
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Dragomirești
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 11 noiembrie 2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului Atitudini comunicative
●

de bună practică
Descrierea exemplului Elevii au avut de oferit câte un exemplu din interacțiunile verbale
de bună practică (max. cotidiene, în care au manifestat o anumită atitudine comunicativă.
50 cuvinte)
Pe parcursul activității, au fost definite atitudinile comunicative. Au

fost prezentate diferite situații și elevii au evaluat atitudinea
comunicativă a colegilor.
De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi Elevii au valorificat experiențe cotidiene, au conștientizat faptul că
(max. 100 cuvinte)
atitudinile comunicative despre care am discutat favorizează o
●

comunicare eficientă. Au identificat diferite tipuri de comportament și
de atitudine între interlocutori în diferite situații/la același vorbitor în
momente diferite, astfel încât își pot corecta comportamentul
prin atitudini comunicative eficiente sau adecvate în activităţi de
comunicare.
Reflecțiile mele/ Lecții Utilizarea informațiilor în contexte noi, cotidiene îl face pe copil să
învățate (max. 100
fie capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să
cuvinte)
interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente,

opinii.
Reușite/ Provocări
(max. 100 cuvinte)

Elevii au identificat cu ușurință în comunicarea cotidiană situații în
care s-a realizat o comunicare eficientă sau ineficientă.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Grozea Maria Cristina
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Cricov Valea Lungă
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 2.11.2020
●

Care este exemplul de bună practică?
Textul dramatic- Take, Ianke și Cadâr, de Victor Ion Popa

Denumirea
exemplului de
bună practică
Descrierea
exemplului de
bună practică
(max. 50
cuvinte)

Captarea atenției: s-a realizat cu ajutorul unei prezentări care descrie tema
și obiectivele lecției, prezentare realizată cu Google Slides.
Analiza textului: elevii au vizionat prima parte a textului TAKE, IANKE
ȘI CADÂR, de Victor Ion Popa, prin trimiterea unui link pe platformă, și au
răspuns la câteva întrebări care să îi ghideze în descoperirea particularităților
textului dramatic. S-a exersat apoi deprinderea de a citi corect, cursiv,
conştient, expresiv (citirea pe roluri a textului din manual).
Aplicarea chestionarului: elevii au răspuns la chestionarul „Particularități
ale textului dramatic”, creat cu aplicația pentru formulare Google Forms; a
urmat 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 este un exemplu de bună practică?

Beneficii pentru
elevi (max. 100 - Google Classroom este o aplicație ușor de folosit: poate fi accesată de pe
cuvinte)
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;
- elevii au putut crea fișiere pe care le-au atașat la teme.
Reflecțiile mele/
M-am adaptat situației și am reușit să le formez elevilor competențe, chiar
Lecții învățate și de la distanță. Învățarea online reprezintă o formă de comunicare la fel de
(max. 100
interesantă și productivă, ca și învățarea în sala de clasă. Am făcut abstracție
cuvinte)
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/
Am reușit:
Provocări (max.
- să creez și să gestionez cursul online;
100 cuvinte)
- să captez atenția elevilor mei și să îi
implic în învățare;
- să gestionez, să distribui, să primesc și să
evaluez rapid fișele;
- să creez fișiere pentru fiecare elev.

●

A.

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

FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
„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!”(Alexia)
„ Îmi place pentru că este foarte interactiv.”( Nati)
„Este foarte utilă aplicația și putem să predăm temele de acasă. Putem oricând să facem
temele. Dar nu îmi place că nu ne putem întâlni.” (Andrada)
„Îmi place Classroom-ul deoarece învățăm multe lucruri noi, facem teste grilă care mi se
par ușoare. Dar ceea ce nu îmi place este că nu înțeleg prea bine anumite lecții.”(Adi)

C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Ghiță (Mitoi) Claudia
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Niculești
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 13.11.2020
●

Care este exemplul de bună practică?

Denumirea exemplului
de bună practică

Predicatul (actualizare)

Descrierea exemplului
de bună practică (max.
50 cuvinte)

Clasa a fost împărțită în trei grupe-online(whatsapp), fiecare
grupa primind o sarcină de lucru, astfel:
-grupa 1-identificarea tipurilor de predicat;
-grupa 2-precizarea structurii fiecărui predicat și prin ce se
exprimă acesta;
-grupa 3-menționarea verbelor copulative și a părților de
vorbire prin care se exprimă numele predicativ.

●

De ce cred că este un exemplu de bună practică?

Beneficii pentru elevi
(max. 100 cuvinte)

Elevii sunt implicați în activitatea de actualizare a
informațiilor despre predicat, ei devenind participanți activi
ai procesului de predare-învățare. Un alt beneficiu, consider
că este și crearea de sliduri, în acest punct dezvoltându-se
creativitatea elevului și familiarizarea acestuia cu
instrumentele învățării online.

Reflecțiile mele/ Lecții
învățate (max. 100
cuvinte)

Constat ca elevii sunt foarte deschiși noului și se adaptează,
ei participând activ la astfel de activități și manifestând o
atitudine pozitivă, ba chiar efervescentă.

Reușite/ Provocări (max. -actualizarea
100 cuvinte)

cunoștințelor despre predicat;

-lucrul în echipă în context online;
-crearea unui climat pozitiv, activ-participativ.

●

A.

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR

-”Ne plac astfel de activități în care ne implicați în predarea lecției”,
-”E foarte interesant să lucrăm în echipă, deși suntem online, nu credeam că vom
reuși.”
-”M-a încântat faptul că ne-ați dat ca sarcină să lucrăm slide-uri, super
interesante.”
C. PRODUSE OBȚINUTE

-slide-urile care concentrează actualizarea cunoștințelor despre predicat,
-poze de pe caietele elevilor (pentru a mi se confirma că ei scriu informația
actualizată) trimise pe platforma pe care desfașurăm școala online .

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Neagu Simona
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Vlădeni
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 19. 11.2020
●

Care este exemplul de bună practică?
Lecție on-line susținută pe aplicația Zoom - modelul de EN 2021.

Denumirea
exemplului
de bună
practică
Descrierea
exemplului
de bună
practică
(max. 50
cuvinte)

Am precizat elevilor că o să rezolvăm noul model de
Evaluare
Națională
și
am
distribuit
link-ul.
http://subiecte.edu.ro/2021/evaluarenationala/modeledesubiecte/
Am solicitat elevilor lectura celor două texte, literar și nonliterar, de la Subiectul
I. Pe zoom https://zoom.us/ elevii rezolvă, pe rȃnd, itemii care valorifică noțiuni
de vocabular, fonetică, morfologie, comunicare. Și-au exprimat puncte de vedere
și au realizat argumentarea acestora, au dovedit ȋnțelegerea celor două texte prin
conexiunile cu alte texte literare citite de ei.
La subiectul al II-lea, am explicat ce ȋnseamnă un jurnal - este o scriere ce
cuprinde ȋnsemnări zilnice ale unei persoane despre anumite evenimente. Unii
autori de jurnale le consideră prieteni și le dau chiar și nume. Le-am amintit de o

carte pe care elevii au citit-o, Jurnalul unui puști, de J. Kinney. Avȃnd ȋn vedere
ca ȋnvățarea se desfășoară online, am sugerat elevilor și o aplicație pentru
realizarea
unui
jurnal:
Day
one
Journal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dayoneapp.dayone care ȋți
poate oferi: un simplu jurnal de idei, o colecție de activități, o platformă pentru
scriere expresivă.
Tema: elevii vor trimite fotografii cu nota de jurnal sau vor prezenta pe Zoom ora
următoare.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii
pentru elevi Utilizarea platformei Zoom a permis elevilor să se familiarizaze cu noul model
(max. 100
de EN și să se implice ȋn precesul de ȋnvățare. Elevii au reușit să interacționeze
cuvinte)
și să rezolve cerințele.
Reflecțiile
mele/ Lecții
învățate
(max. 100
cuvinte)
Reușite/
Provocări
(max. 100
cuvinte)

Am reușit să captez atenția elevilor , să ȋi implic ȋn ȋnvățare, să distribui teme și
să evaluez ȋn timp real răspunsurile.
Cred că elevii s-au adaptat noilor cerințe și au ȋnțeles că accentul se pune pe o
lectură aprofundată.

A fost o provocare să realizez ȋnvățarea și ȋn alte forme, să-i aduc pe elevi ȋn
mediul virtual.
Elevii au fost implicați ȋn desfășurarea lecției, reușind să rezolve sarcinile
propuse.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
A.
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
“Faptul că ne putem vedea ne ajută foarte mult. Putem să ȋnvățăm ca la școală, deși
suntem acasă.”
“Ȋmi place să-mi văd și să-mi aud colegii.”
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: OANĂ IZABELA VANIA
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Morteni
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 20.11.2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului Construcții impersonale
●

de bună practică
Descrierea exemplului de
Activitatea a fost realizată în mod sincron, folosind Zoom. De
bună practică (max. 50 asemenea, de un real folos a fost aplicația Google Jamboard, tablă
cuvinte)
digitală. Unele articole Jam conținând imagini au fost anterior

pregătite, astfel încât pe baza lor să se poată construi un dialog în timp
real.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi
Elevii au fost atrași de imaginile propuse, au formulat enunțuri
(max. 100 cuvinte)
diverse și astfel am reușit să descoperim împreună subiectul noii
lecții. Au participat activ, și-au valorificat competențele lingvistice,
precum și pe cele digitale, prin faptul că le-am oferit permisiunea de
a edita materialul suport distribuit. În plus, au primit feedback
imediat.
Reflecțiile mele/ Lecții
Din această nouă experiență am învățat faptul că adaptarea este una
învățate (max. 100
dintre cheile succesului. Aplicația Jamboard, prin multitudinea de
cuvinte)
instrumente de care dispune, simplifică efortul cadrului didactic. Mai

mult, elevii pot propune și scrie propriile exemple, care devin suport
pentru discuții.
Reușite/ Provocări (max.
Dintre reușite, pot menționa: conceperea și gestionarea lecției
100 cuvinte)
online, motivarea elevilor pentru participare, aspect dovedit prin
implicarea activă a acestora, crearea unei atmosfere relaxate de
lucru, chiar dacă ne despărțeau ecranele.
În ceea ce privește provocările, școala online în sine reprezintă o
provocare. Reușita înseamnă perfecționare continuă, deschidere spre
nou și mai ales răbdare.
●

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

A.

FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

Formulează enunțuri
Imaginează-ți că în fotografie ești
tu.
pornind de la imaginile următoare.
Cum te simți?
B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
Mă bucur să vă revăd, chiar și dincolo de ecran! (Maia)
Mai vrem imagini! (Andrei)
Ce tare! Putem să scriem și noi! (Denis)
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: OANĂ MARINA - LOREDANA
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Târgoviște, Dâmbovița
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 16. 11. 2020
● Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului de Textul dramatic. Flipped classroom – către o învățare autonomă,
bună practică
vizibilă
Descrierea exemplului de Elevii au primit cu o zi înainte spre studiu materialul Teleșcoala TVR
bună practică (max. 50 – Textul dramatic, conținut pe care l-au studiat în clasa a VII-a.
cuvinte)
Folosind platformele educaționale Google Meet, Padlet, aplicațiile
Jamboard, Chat, din Meet, și manualul digital de limba și literatura
română pentru clasa a VIII-a de la editura ArtKlett, elevii au notat
cuvinte cheie pe care și le-au amintit despre piesa de teatru din clasa
a VII-a (în Google Jamboard sau în Padlet), au formulat enunțuri și
le-au notat pe caietele de clasă despre structura textului dramatic,
ghidați de profesor, având ca suport fragmente de text la prima
vedere din piesa de teatru Titanic vals, de Tudor Mușatescu. Cu
imaginile din Jamboard și din Padlet, elevii au realizat scurte texte
informative despre opera dramatică, conectând informațiile.
La final, elevii au scris în chat și au citit răspunsurile la întrebările:
Cum te-ai simțit azi și de ce? și Care este ideea cu care plec acasă
de la ora de română?
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi
Ineditul abordării didactice impus de școala online și modalitatea de
(max. 100 cuvinte)
parcurgere a conținutului nou – blended learning -, în forma flipped
classroom, îi responsabilizează pe elevi, fac învățarea autonomă,
reflexivă și îi antrenează pe aceștia în activitate, crescându-le, în
același timp, stima de sine.
Reflecțiile mele/ Lecții
Acum conștientizez că NU se impune ca FIECARE activitate să
învățate (max. 100
conțină ”n” metode pentru captarea atenției elevilor sau pentru
cuvinte)
participarea lor activă la lecție. Ar fi eficient ca aplicațiile digitale,
foarte apreciate de elevi, de altfel, să fie folosite cu măsură și, extrem
de important, să fie diverse, pentru a îndepărta plictiseala. Dacă
observă la profesori seriozitate, implicare, emoție, versatilitate în
scopul unei învățări atractive, motivante, elevii vor reacționa pozitiv
și nu va mai conta atât de mult distanța.
Reușite/ Provocări (max. Am încercat să propun itemi care să le stimuleze creativitatea elevilor
100 cuvinte)
( am folosit sarcini din taxonomia extinsă am lui Bloom, cu accent
pe creativitate) și am descoperit că și în online se poate să fii creativ.
Manualul digital și resursele educaționale Teleșcoala TVR sunt
salvatoare în aceste vremuri.
Mi-am propus să-mi fac un inventar al sarcinilor de lucru cu accent
pe creativitate (itemul propus + aplicația digitală pentru realizare),
pentru a-mi ușura munca în viitor și, de ce nu, să înregistrez pentru
elevii mei secvențe de predare pentru ca aceștia să le parcurgă ori de
câte ori doresc, acasă, în liniște și, mai ales, în ritm propriu.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)

A.

FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)
Captură din suportul de curs Teleșcoala TVR – Textul dramatic

Captură de ecran din manualul digital pentru clasa a VIII-a, editura ArtKlett

Imagini din Chat, pe Google Meet

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
”M-am simțit amuzată pentru că unele replici m-au făcut să râd.”
”M-am simțit detașat de griji, deoarece am vorbit despre o lecție distractivă.”
”M-am simțit relaxat, deoarece am interacționat mai mult ca la alte ore.”

”M-am simțit entuziasmat, pentru că am învățat noțiuni noi.”

C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
Imagine din Jamboard, la începutul lecției, cu intervențiile elevilor de la clasa a VIII-a

Captură de ecran din Padlet, cu prezentare realizată de un elev de clasa a VIII-a, la
sugestia profesorului, la început de lecție

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Radu Adriana
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 2 Moreni
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 12 noiembrie 2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului de
Textul dramatic- Take, Ianke și Cadâr, de Victor Ion Popa
●

bună practică
Descrierea exemplului de În cadrul lecției de comprehensiune a textului dramatic, le-am
bună practică (max. 50
propus elevilor mei de clasa a VIII-a o serie de exerciții incluse în
cuvinte)
secțiunea „Pentru început” din manual, apoi am sugerat lectura pe

roluri a textului. Elevii au notat primele impresii despre text, iar
materialele au fost distribuite pe platforma Google Classroom. Tema
pentru acasă a fost vizionarea piesei de teatru „Take, Ianke și
Cadâr”.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi
Această activitate i-a bucurat pe elevi, pentru că, în primul rând, au
(max. 100 cuvinte)
avut de realizat o schemă despre ei înșiși, s-au privit în „oglindă” și
au analizat cum sunt ei în raport cu ceilalți. Totodată, elevii au
înțeles cât este de importantă lectura pe roluri și folosirea unei
intonații specifice atunci când citesc. Rolul textelor dramatice este
de a sensibiliza elevii, dar și de a-i pune față în fața cu situații de
viață general valabile. Dialogul, atât de folosit în acest tip de text, îi
ajută pe elevi să scape de blocajele care intervin în comunicare și le
dezvoltă vocabularul.
Reflecțiile mele/ Lecții
Am învățat lucruri noi despre elevii mei, dar mai ales am înțeles că
învățate (max. 100
indiferent de dificultatea subiectului, prin metode adecvate, îi pot
cuvinte)
ajuta să-și dezvolte competențele necesare parcurgerii materiei.
Reușite/ Provocări (max. Cea mai mare reușită în cadrul acestei lecții a fost aceea că toți elevii
100 cuvinte)
au postat impresii de lectură, dar și că am putut include în lectura pe
roluri un număr mare de elevi.
Provocarea cu care m-am confruntat a fost în cazul elevilor care au
fost absenți și nu au reușit să pătrundă în „povestea” pe care am
conturat-o la oră fiind nevoiți să înțeleagă textul din materialele de
pe platformă.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
A.
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
T.A: „Mi-a plăcut textul, mai ales că am avut rolul Anei și pe mine tot Ana mă
cheamă.”
S.C: „Nu mi-a plăcut de Take și Ianke pentru că au fost împotriva căsătoriei”.
M.R: „Îmi doresc să citim mai des pe roluri, este foarte amuzant.”
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)

CLASA a 8-a

Numele și prenumele cadrului didactic: Savu Dumitru-Mugurel
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Teleşti Ludeşti
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 23.11.2020
●

Care este exemplul de bună practică?

Denumirea exemplului de Utilizarea Jamboard în lecţiile on-line
bună practică
Lecţia: Construcţiile active. Construcţiile pasive cu verbul a fi
Descrierea exemplului de
Jamboard oferă profesorului şansa de a face lecţia mai atractivă.
bună practică (max. 50
Această aplicaţie propune diferite situaţii prin care lecţia poate fi
cuvinte)
predată: scrierea pe tablă albă, posibilitatea de a utiliza culorile,

participarea elevilor la completarea unor idei sau la scrierea acestora
etc.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi
Elevii participă activ la lecţie prin intermediul Jamboard. După ce
(max. 100 cuvinte)
profesorul particularizează setările, dându-le elevilor rol de editor,
aceştia pot să utilizeze tabla aşa cum ar fi la şcoala. Pot scrie pe ea
cu un instrument de scris sau pot alege opţiunea de a introduce text,
astfel încât se poate face o lecţie asemănătoare celor din clasele
tradiţionale. De asemenea, se pot crea note fixe, de diferite culori,
care marcheaza anumite enunţuri. De exemplu, transformarea unor
enunţuri active în enunţuri pasive s-a putut realiza cu ajutorul
notelor fixe, prin utilizarea unor culori diferite, astfel încât elevii să
diferenţieze mult mai uşor tipul de construcţie.
După parcurgerea acestei lecţii am obţinut şi un produs, deoarece
tot ceea ce se lucrează în Jamboard poate fi salvat sub forma unui
document PDF, care se încarcă pe Classroom pentru a fi parcurs de
elevii absenţi. De asemenea, a devenit un material suport în mapele
pentru elevii fără acces la internet.
Reflecțiile mele/ Lecții
Prin utilizarea Jamboard lecţia a devenit mai atractivă, mi-a oferit
învățate (max. 100 cuvinte) posibilitatea de ,,a scoate elevii la tablă”, astfel încât implicarea
acestora să fie una activă. Aceştia s-au bucurat să lucreze pe tablă,
au comunicat şi s-au corectat unii pe ceilalţi.
Mi-am dat seama că prin utilizarea acestei aplicaţii pot să am mai
multe table, întorcându-mă la informaţiile deja predate atunci când
elevii întâmpină dificultăţi. De exemplu, atunci când apăreau
probleme în trasformarea unei construcţii active într-o construcţie
pasivă am apelat la prima tablă, cu informaţiile necesare
diferenţierii, în care se arăta cum trebuie să fie formulat un enunţ
pasiv.
Reușite/ Provocări (max.
Consider că lecţia a fost una reuşită prin utilizarea acestei aplicaţii,
100 cuvinte)
deoarece elevii au putut vedea atât informaţiile necesare rezolvării
unor exerciţii, dar au putut şi să participe activ în formularea
diferitelor tipuri de construcţii.

O problemă pe care am întâmpinat-o a fost cea legată de timp,
deoarece implicarea activă a elevilor prin scrierea unei construcţii
printr-o notă fixă a solicitat mai mult timp din oră.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
A.
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
G.R. ,,Modul în care aţi utilizat această aplicaţie a fost fascinant. Mi-a plăcut foarte
mult că am putut interveni pe tablă pentru a lucra exerciţii.”
P. A. ,,Domnul diriginte a utilizat această aplicaţie cu succes, ajutându-ne să
înţelegem mult mai uşor lecţia şi în acelaşi timp să participăm efectiv la oră, aşa cum
am fi fost în clasă.”
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
- Material PDF cu lecţia predată şi cu exerciţiile lucrate.

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Simescu Daniela
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială ,,Radu cel Mare” Găeşti
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 23.11.2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului Vox Valachorum- resursă de (auto)evaluare
de bună practică
Lecţie on-line: Textul dramatic. Timp, spaţiu, acţiune, personaje
Text suport: Take, Ianke şi Cadâr (fragment) de Victor Ion Popa
Descrierea exemplului
Activitatea a constat în (auto)evaluarea elevilor la finalul orei cu
de bună practică (max. ajutorul https://voxvalachorum.ro/. Prin această activitate, elevii s-au
50 cuvinte)
putut autoevalua, primind imediat atât varianta de răspuns corect, cât şi
punctajul obţinut.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi
Consider că utilizarea acestei activităţi este foarte importantă în
(max. 100 cuvinte)
momentul de obţinere a feedback-ului din timpul lecţiei. Reprezintă o
activitate de evaluare pentru profesor şi una de autoevaluare pentru
elevi, care primesc răspuns la întrebare pe loc, observând astfel ce au
de îmbunătăţit şi cum ar trebui să-şi însuşească mai uşor anumite
informaţii. De asemenea, prin faptul că răspunsul şi punctajul se
afişează în timp real, elevul va beneficia de un feedback direct, care îl
va ajuta să conştientizeze corectitudinea răspunsului.
Elevii s-au bucurat să observe detaliile legate de timpul, spaţiul,
acţiunea şi personajele dintr-un text dramatic. Şi-au evaluat
cunoştinţele în legătură cu durata reprezentaţiei şi momentul care se
referă la timpul ficţiunii în textul dramatic. De asemenea, au realizat că
acţiunea dramatică este constituită din succesiunea de evenimente
prezentate sau povestite pe scenă, care conduce la un conflict dramatic,
rod al înfruntării din personajele care participă la acţiune (conflictul
dintre Take, Ianke şi Cadâr).
Reflecțiile mele/ Lecții
Activitatea pe care am desfăşurat-o a fost una reuşită, care şi-a atins
învățate (max. 100
obiectivele. Mi-am dat seama că prin quizul oferit de cei de la Vox
cuvinte)
valachorum am reuşit să evaluez elevii într-un timp scurt, cu rezultatele
primite pe loc. Astfel, elevii au reuşit să înveţe din propriile răspunsuri,
bucurându-se de o autoevaluare cu feedback imediat, aspect care
îmbunătăţeşte modul în care aceştia reţin anumite informaţii.
Reușite/ Provocări
. Prin această activitate, mi-am dat seama că pot obţine un feedback
(max. 100 cuvinte)
pentru lecţie într-un timp scurt, iar elevii se pot bucura de o
autoevaluare cu rezultat imediat, chiar şi cu prezentarea variantei
corecte.
Provocarea care apare este dată de colectarea fotografiilor de la elevi
cu rezultatul obţinut în urma rezolvării quizului. Profesorul poate vedea
punctajul final, dar nu poate vedea întrebarea greşită de elev. Poate să
solicite elevului fotografii pentru fiecare întrebare greşită. Acestea pot
fi încărcate într-o temă deschisă pe Classroom.
●

●

A.

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
I. A.: ,,Mi-a plăcut foarte mult să completez răspunsurile în ,,Vox” şi să aflu imediat
dacă am răspuns corect.”
G. M.: ,,A fost cel mai frumos moment din lecţie, deoarece am reuşit să verific dacă
am reţiunt cele mai importante informaţii pe care le-am învăţat.”

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Toma Sorina-Ileana, Pavelescu Elena
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Dora Dalles”, Liceul ”Udrea Băleanu”
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: noiembrie 2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea
Tema generală: Reflecții asupra lumii
exemplului de bună Unitatea de învățare: Ce este adevărul?
practică
Titlul lecției:Textul nonliterar. Textul multimodal. Reclama
Tipul lecției: predare-învățare-evaluare
Competența generală: 3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
Competența specifică: 3.2. Redactarea, individual și /sau în echipă, a unor
texte pentru a fi prezentate în fața unui public sau/și pentru a fi publicate
Domeniul de conținut: lectura
Conținutul: texte care combină diverse structuri textuale (explicative,
descriptive, argumentative)
●

Activitatea de învățare: - exerciții de redactare a unei reclame realizate în
vederea publicării în revista școlii.
Descrierea
Realizarea unui text nonliterar, multimodal – RECLAMA.
exemplului de bună Reclama trebuie să atragă atenția, să mențină viu interesul oamenilor, să
practică
lase o impresie memorabilă.
Principii pe care trebuie să le respecte o reclamă:
● Să atragă atenția.
● Să aibă un mesaj- cheie.
● Să câștige încredera publicului.
● Să fixeze clar raportul dintre marca produsului și mesaj.
● Să lămurească publicul cu privire la pasul următor.
● Să convingă.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru
Elevii au avut posibilitatea să combine două sau mai multe modalități de
elevi
comunicare pentru transmiterea informației: cuvinte, imagini, sunete,
gesturi, lumini, culori etc.
Elevii au avut posibilitatea să publice în revistele școlilor noastre
(”Gândurile” și ”Între prieteni”), să-și promoveze propriile produse.
Reflecțiile mele/
Reflecții-la finalul activității am constatat că:
Lecții învățate
● elevii noștri au reușit să-și formeze și chiar să își dezvolte
competența de a redacta un text pe care să îl prezinte în public și
pe care să îl publice în revistele școlilor (Gândurile ” și ”Între
prieteni”).
● Elevii au reușit să realizeze reclamele îmbinând textul cu
imaginea, sunetul, culoarea.
● Elevii au folosit TIC în elaborarea lucrărilor.
● Elevii au folosit în desfășurarea lecției platforma educațională
TIC, dovedind deținerea unor competențe digitate.
● Elevii au dovedit atitudini pozitive de implicare, colaborare pe
parcursul lecției.
Lecții învățate:
● Este important să provoci elevii, să îi stimulezi , șă îi aduci în
fața unor sarcini, iar aceștia își vor folosi competențele
(cunoștințele, priceperile, abilitățile) pentru rezolvarea
sarcinilor propuse.
● Elevii sunt creativi atunci când au un punct de plecare
clar, repere de lucru și urmează un obiectiv bine definit.
● Activitatea în mediul online constituie un avantaj pentru
lecțiile de acest fel.
Reușite/ Provocări Elevii au dovedit că sunt capabili să redacteze individual sau în echipă
textele unor reclame și să le ilustreze prin desene proprii. Au reușit să le
prezinte colegilor în lecția de limba și literatura română prin intermediul
platformei educaționale Teams. Au reușit să analizeze produsele colegilor
pe baza unor criterii stabilite anterior și să definească conceptul de
”reclamă reușită”.
● Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
A.
FOTOGRAFII SUGESTIVE

“Formă, culoare, lumină, într-o armonie perfectă!
Numai româncele pot creea asemenea produse! Prețuri fără concurență!¬
”Covoare, covoare,
De la Pământ pân` la Soare
Nu găsești așa culoare!”

O carte cu oameni mici, dar fapte mari!

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR
Ștefan: ”Mi-a plăcut să mă joc cu imaginile, culorile, cuvintele.”
Ioana: ”Deși la început nu am fost încrezător că voi reuși, am constatat la final că
reclama realizată de mine este convingătoare și atractivă.”
Elena: ”Din bucățele: cuvinte, forme, imagini, am creat un text.”
Eugen: M-a bucurat faptul că am putut să utilizez calculatorul în realizarea textului
și am putut să îl prezint colegilor mei prin intermediul platformei cu care am devenit
prieten.”
C. PRODUSE OBȚINUTE
● Reclame însoțite de imagine și sunet;
● Texte atractive, convingătoare.

CLASA a 8-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Zagoneanu Iuliana
Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICULEȘTI

Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a VIII-a
Data: 12.11.2020
●

Care este exemplul de bună practică?
Textul dramatic. Timpul, spaţiul, acţiunea, personajele - recapitulare şi
sistematizare

Denumirea
exemplului de bună
practică
Descrierea
exemplului de bună
practică (max. 50
cuvinte)

●

La începtul orei, am vizionat prima parte a spectacolului de teatru.
Ulterior, am recitit lista personajelor şi indicațiile regizorale ale fiecărui
act pentru a recapitula statutul dublu al personajelor, al timpului și al
spațiului acțiunii. Ca activitate individuală, elevii au realizat un afiș al
spectacolului de teatru, utilizând calculatorul.

De ce cred că este un exemplu de bună practică?

Beneficii pentru elevi
(max. 100 cuvinte)
Elevii au conștientizat faptul că, în cazul textului dramatic, textul

propriu-zis este completat prin elementele de decor care evidențiază
spațiul și timpul acțiunii, dar și prin modul în care personajele se
reprezintă singure, prin dialogul de pe scenă. Asociind actorilor câte un
personaj, şcolarii au înţeles relaţia rol-personaj-actor - scenă. În plus,
spectacolul de teatru este anticipat de afiș, element important în cazul
acestui tip de text.
Reflecțiile mele/
Elevii sunt încântaţi atunci când activitatea şcolară presupune utilizarea
Lecții învățate (max. tehnologiei. Totuşi, instrumentele digitale nu le sunt întotdeauna la
100 cuvinte)
îndemână, aceştia având tendinţa de a trata lejer sarcinile, considerândule doar o joacă. În acest sens, activitatea profesorului este definitorie, el
având rolul de a-i ghida pe elevi în folosirea corectă a instrumentelor
digitale, de la modul de scriere până la aplicaţiile utilizate.

Reușite/ Provocări
(max. 100 cuvinte)

●

A.

Una dintre reuşitele acestei activităţii este dată de faptul că elevilor le-a
fost mai uşor să îşi prezinte produsele în mediul online decât în cel fizic,
în sala de clasă. Emoţiile de a se afla în faţa colegilor şi a profesorului au
fost învinse, mediul online fiind pe gustul tinerilor de azi, familiarizaţi
cu discuţiile virtuale.

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

FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
„Temele online sunt distractive. Mă bucur că eu, care petrec mult timp pe calculator, pot să îl
folosesc şi în realizarea sarcinilor de şcoală.”
„Partea frumoasă a acestei perioade este că, deşi nu suntem la şcoală, temele pot fi mult mai
interesante.”
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)
Elevii au realizat afișele piesei de teatru Tache, Ianche și Cadâr, scris de Victor Ion
Popa, urmărind atât introducerea elementelor specifice acestui tip de text, dar și

valorificarea imaginației și a creativității proprii pentru a stimula interesul unor
potențiali spectatori. Creațiile elevilor au fost încărcate pe platforma online a școlii.

CLASA a 9-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Dulea Mihaela
Unitatea de învățământ: Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” Moreni
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a IX-a
Data: 27 aprilie 2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului Lecție - videoconferință, Tema lecției: Caracterizarea personajului în
de bună practică
textul epic
Unitatea de învățare: Personalități. Exemple. Modele
Descrierea exemplului Elevii au folosit manualul digital pentru lectura fragmentului din
de bună practică (max. ”Letopisețul Țării Moldovei” de Grigore Ureche
50 cuvinte)
Fiind un text mai greu accesibil, încărcat de arhaisme, am interacționat
cu elevii și am discutat urmărind un plan pentru înțelegerea textului, cu
scopul de a putea reliefa trăsături ale personajului și modalități de
caracterizare.
●

●

De ce cred că este un exemplu de bună practică?

Beneficii pentru elevi Elevii au interacționat prin intermediul aplicației pentru
(max. 100 cuvinte)
videoconferințe, au schimbat în timp real opinii, au formulat idei.

Pe lângă faptul că au fost exersate competențele de receptare a textului
scris, elevii au fost bucuroși de revedere, mai ales că am convenit,
pentru a nu supraîncărca programul lor zilnic, să desfășurăm doar 25%
din timpul alocat săptămânal disciplinei noastre prin videoconferințe.
Astfel, ei participă cu drag la aceste activități.
Am introdus chiar și jocul (aș putea spune, subiectiv bineînteles, o
formă de exprimare ”grafică” prin faptul că aplicația ne-a oferit opțiunea
”share screen”, iar elevii au putut interveni în ecranul proiectat)
Reflecțiile mele/ Lecții Limba și literatura română înseamnă comunicare. A comunica este,
învățate (max. 100
cred, una dintre cele mai valoroase activități pentru păstrarea unui
cuvinte)
echilibru în această perioadă. Prin faptul că am folosit resurse digitale,

o lecție peste care am fi trecut mai repede, în condițiile învățării clasice,
a devenit un subiect interesant și apreciat de elevii ”prezenți” la oră.
Încă o data avem dovada că alternarea formelor de desfășurare a
activităților didactice asigură caracterul activ-participativ al lecțiilor.
Reușite/ Provocări
(max. 100 cuvinte)

●

A.

Școala în mediul virtual este o provocare pentru toți ”actorii” implicați
în educație. Cred că acest context ne-a adus în situația de a comunica
mai mult nu doar cu elevii, ci și cu familiile acestora.
Referitor la conținutul didactic prezentat: elevii au interacționat și au
comunicat, îndeplinindu-se obiectivele lecției.

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
Mara: Imi place să interacționăm în modul acesta. Ne ajută să ne organizăm timpul
petrecut acasă și …să nu intrăm așa devreme în vacanță. Noțiunile despre
caracterizarea personajului mi s-au întipărit foarte bine.
Mihai: Nu m-am gândit că aș putea folosi telefonul atât de bine ca să înțeleg noțiuni
de teorie literară. Este o ”Școală Invers”unde eu particip folosind exclusiv telefonul.
Mi-ar plăcea să desfășurăm astfel de activități și în afara acestui ”program de
pandemie”
Petruț: ”Eu nu am reușit să intru în sesiunea video, pentru că nu am avut o bună
conexiune la Internet, dar colegii mi-au trimis informațiile pe care le-ați discutat. În
această perioadă, am descoperit ce înseamnă să ai prieteni.
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)

Elevii au creat cvintete pe care urmează să le încarce pe platforma Google classroom,
așa cum au procedat constant și cu alte teme la capitolul ”Personalități. Exemple.
Modele”

CLASA a 9-a
Numele și prenumele cadrului didactic: POPA GABRIELA
Unitatea de învățământ: LICEUL VOIEVODUL MIRCEA”, TÂRGOVIȘTE
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a IX-a
Data: 4.11.2020
● Care este exemplul de bună practică?
Denumirea
Lecție online- Limbă și comunicare
exemplului de TITLUL LECȚIEI – TEXTUL INFORMATIV
bună practică APLICAȚIA UTILIZATĂ - MENTIMETER
Descrierea
Lecția a avut în vedere următoarele competențe։
exemplului de 1.1 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte / textul
bună practică nonficțional
1.2 identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate/
textul informativ
Lecția a vizat identificarea formelor și trăsăturilor textului informativ.
Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de învăţământ devine o
necesitate.Evaluarea cunoștințelor elevilor, la finalul activității, s-a realizat cu
ajutorul aplicației MENTIMETER.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru Aplicația poate fi folosită la finalul orei, pentru verificarea înțelegerii conținutului
elevi
proaspăt predat sau la finalul unui întreg capitol, pentru o evaluare sumativă.
Reflecțiile mele/ Cu un cont gratuit pe Mentimeter, putem realiza prezentări interactive, la care să
Lecții învățate adăugăm întrebări cu răspuns închis. Spre exemplu, când introducem o temă nouă sau
vrem să măsurăm pe parcursul lecției cât de multe au înțeles elevii, puteți include o
întrebare cu mai multe variante de răspuns dintre care doar una este corectă, iar
rezultatele apar imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, putem corecta
informațiile care au rămas neclare și îndrepta procesul de învățare.

Reușite/
Provocări

●

Elevii pot fi angrenați într-o evaluare ce ia forma jocului, fiind distractivă și
constructivă, în același timp.
Profesorul trebuie să aleagă cu grijă conținutul/tema pe care dorește să o evalueze în
acest mod și să formuleze cu atenție întrebările.
Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea legislației
în vigoare)

MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR
Andreea։ Mi-a plăcut această aplicație. Nici nu am simțit că sunt evaluată. Nu am avut
emoții.. .ca de fiecare dată când sunt ascultată.
Bianca։ M-am logat ușor. Nu a fost nevoie să descarc aplicația pe telefon. A fost distractiv să
văd cum se formează norișori din răspunsurile noastre.

Vlăduț։ Eu sunt adeptul folosirii tehnologiei în timpul orelor, în felul acesta nu mă plictisesc,
învăț mereu lucruri noi.

FOTOGRAFII

CLASA a 10-a
Numele și prenumele cadrului didactic: Drăgușin Nicoleta
Unitatea de învățământ: Liceul de Arte ,,Bălașa Doamna", Târgoviște
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: a X - a C
Data: 9.11.2020
Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului Personajul literar Ghiță ,,în imagini și prin imagini"
●

de bună practică
Descrierea exemplului de Această activitate a avut ca principal scop descoperirea trăsăturilor
bună practică (max. 50 personajului literar: Ghiță, din nuvela psihologică Moara cu noroc,
cuvinte)
de Ioan Slavici.

Pentru că mi-am dorit să îmbin specialitatea studiată de elevi
(arhitectura) cu noțiunea de cultură generală (în cazul de față:
construcția personajului), am ales să reprezentăm prin diferite desene
și ilustrații trăsăturile personajului menționat anterior. Fiecare desen
trebuia să fie însoțit de mai multe elemente pe care elevii le-au expus
oral, de exemplu:
● secvența narativă relevantă pentru desen, respectiv trăsătura
menționată;
● un comentariu al elevului prin raportare la întregul fir narativ
al nuvelei.
● De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi
Un beneficiu (poate cel mai important) este acela că elevii se folosesc
(max. 100 cuvinte)
de pasiunea pe care o au pentru a descoperi și realiza treptat
caracterizarea personajului literar.

Un alt beneficiu este reprezentat de faptul că elevii au reușit să rețină
mult mai ușor trăsăturile personajului, tocmai prin această asociere
dintre imagine și text.
În plus, pentru că elevii au reprezentat trăsături diferite, la finalul
activității am unit desenele (într-un material pdf), urmând ca acesta
să fie utilizat pentru redactarea eseului structurat.
Reflecțiile mele/ Lecții
învățate (max. 100
cuvinte)

Elevii au dovedit implicare și dorința de a participa la această
activitate pe care cu siguranță o vom repeta.
Poate ar fi trebuit să acord mai mult timp realizării acestui tip de
activitate, pentru a ilustra și statutul social, psihologic, moral al
personajului.
Reușite/ Provocări (max. Voi încerca să realizez această activitate (a cărei rezolvare implică un
100 cuvinte)
desen / o ilustrație) și în cazul unui text poetic, pentru prezentarea
motivelor literare, viziunii despre lume.
●

A.

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)

B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)
Ș.A.: Ador activitățile în care îmbin utilul cu plăcutul.

B.R.: Mi-aș fi dorit să avem mai multe trăsături de ilustrat / alte elemente, de exemplu
relațiile spațiale.
M.A.: Este extraordinar să avem și arhitectură și literatură în aceeași oră, poate că
aș fi avut nevoie de mai mult timp pentru realizarea acestei sarcini.
C. PRODUSE OBȚINUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)

Bibliografie:
Florentina Sâmihăian, O didactică a limbii și a literaturii române. Provăcări
actuale pentru profesor și elev Editura Art, 2014
● Adrian Costache, Florin Ioniță, M.N. Lascăr, Adrian Săvoiu, Limba și
literatura română, Manual pentru clasa a X-a, Editura Art, București. 2009
● Programa școlară - Limba și literatura română, clasa a X-a, Ciclul inferior
al liceului, București, 2009
●

CLASA a 12-a
Numele și prenumele cadrului didactic: PERTEA CRISTINA-ADRIANA
Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, Târgoviște
Clasa: a XII-a
Care este experiența prezentată?
Denumirea activității Aplicația: MICROSOFT TEAMS
desfășurate
Pregătire suplimentară pentru examenul de BACALAUREAT
(SUBIECTUL al II-lea)
Descrierea experienței Activitatea desfășurată are în vedere dezvoltarea competențelor
împărtășite
specifice 2.2. și 2.3. (Programa pentru EXAMENUL DE
BACALAUREAT NAȚIONAL) – Subiectul tip II, din structura
subiectelor pentru proba scrisă a examenului de bacalaureat. Astfel,
elevii au lucrat două modele, având de prezentat, în minimum 50 de
cuvinte, rolul notațiilor autorului într-un fragment de text dramatic,
respectiv, două modalități de caracterizare a personajului, dintr-un
fragment selectat dintr-un text narativ.
● De ce cred că poate fi o experiență de succes?
Beneficii pentru elevi Microsoft Teams este o aplicație care rulează pe platformele
(max. 100 cuvinte) Windows, Mac, Android, iOS și web, putând fi accesată de pe orice
dispozitiv mobil.
Elevii școlii noastre sunt deja familiarizați să lucreze cu această
aplicație, comunică, realizează teme, se consultă cu profesorii sau
între ei și, chiar dacă sunt la distanță fizică, spațiul virtual educațional
a reușit să-i apropie. Unii dintre elevi se simt mai confortabil on-line,
decât față-în-față. Este ceva similar jocului în rețea, care reușește să
apropie copiii jucători din toată lumea.
Reflecțiile mele/ Lecții Lecțiile on-line pot crea punți între tradiție și modernitate, deoarece
învățate
informația care s-a propagat în spațiul virtual a fost notată de elevi în
(max. 100 cuvinte) caiete. Aparținând generaţiei nativilor digitali, abilităţile lor se
manifestă doar în domeniile de interes, iar lecţiile on-line nu se
regăsesc neapărat în această categorie. Cu toate acestea, dorința de a
promova examenul de bacalaureat este cea care îi mână pe unii dintre
ei în luptă. Astfel, la finalul activității, subiectele au fost rezolvate și
am constatat că marele beneficiu pentru predarea on-line este că
profesorii joacă în continuare cel mai important rol în experiența de
învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se
pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței
atât pentru profesor, cât și pentru cursant.
Reușite/ Provocări Reușite:
(max. 100 cuvinte)
● captarea atenției elevilor și implicarea acestora în învățare;
● gestionarea învățării on-line;
● crearea fișierelor și distribuirea lor sau a link-urilor printr-un
singur click;
● menținerea interesului elevilor pentru învățare;
● salvarea informației cu ușurință și posibilitatea de a o accesa
ori de câte ori mă conectez.
Provocări:
●

solicitarea unor abilități digitale care necesită perfecționarea
continuă;
● găsirea unui moment al zilei prielnic, întrucât elevii provin din
mediul rural și trebuie să ajungă toți acasă, pentru a putea
participa activ.
●

●

●

Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse obținute etc., cu respectarea
legislației în vigoare)
FOTOGRAFII SUGESTIVE:

MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR:
●
●
●

Este o experiență plăcută, mai ales că noi stăm foarte mult on-line. (Vlăduț)
Îmi place așa, dar e bine și la școală, că ne întâlnim și vorbim față-în-față. (Robert)
Aici (n.r. - spațiul virtual), avem totul la îndemână (filmulețe, fișe etc.), iar lecțiile sunt
mult mai interesante. (Roxana)

