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Exemple de bune practici în 
predarea online 



 În predarea online, în acest an școlar folosim platforma G Suite 
Classroom. 

 La începutul anului școlar 2020-2021 au fost activate licențele gratuite 
GSuite. Toți profesorii și elevii au conturi și lucrează pe Classroom 



  Platforma pe care am folosit-o pentru predarea-evaluarea online este 
zoom. Această a fost folosită la noi în școală la începutul pandemiei, de o 
parte din profesori. 

Prezintă următoarele caracteristici: 

 Este facilă pentru majoritatea utilizatorilor 

 Este mai mult pentru conferințe, întâlniri business  și nu are prea multe 
funcții pentru predare-evaluare 

 Este utilă pentru predarea sincronă 

 Nu are toate facilitățile de la Classroom pentru teme și teste de evaluare 

 Utilizarea gratuită este limitată la 40 de minute. 



 La Școala Gimnazială Hurezani, până la data de 09.11.2020 am 
desfășurat  activitatea după scenariul 1. 

 În desfășurarea orelor online am întâmpinat următoarele dificultăți 
 dificultatea în conectare, 

  lipsa dispozitivelor digitale și conexiunea slabă la internet 
 Probleme în activarea camerei,a sunetului 

 Dificultăți în încărcarea temelor de către elevi  

 lipsa de interes a elevilor și părinților. 
 La început, profesorii nu au știut să folosescă toate resursele platformei 

(crearea unei teme, trimiterea de link-uri  video, folosirea Google drive, 
folosirea tablei jamboard, prezentarea și partajarea ecranului). 



Avantajele folosirii Platformei 
-este o platformă gratuită și sigură 
- se poate accesa cu orice navigator de internet al unui computer de 
exemplu: Chrom, Firefox, Internet explorer, Safari;  
-poate fi accesată și de pe dispozitivele Android; 
-este ușor de configurat, profesorii pot crea un curs și pot invita elevi și 
profesori colaboratori să se alăture cursului; 
-se pot crea fișiere individuale pentru fiecare elev printr-un singur click, 
distribuind documente, prezentări, foi de calcul, imagini; 
-se pot personaliza temele și se pot crea teste de evaluare complexe; 
-pentru testele de evaluare se poate pune timp de lucru. 



 Numărul elevilor care nu au acces la internet sau nu dispun de 
dispozitive digitale, la noi în școală este mic 

 Un numar de 15 elevii din familii defavorizate au primit tablete prin 
Programul Național “Scoala de acasă”,  finanțat de Guvernul României 
prin Ministerul Educației și Cercetării 



Învățământ preprimar 

În proiectarea activității didactice în învățământul preșcolar se are în 
vedere : 

 Depășirea momentelor de frică/panică sau frustrare; 

 Dezvoltarea autonomiei personale; 

 Activități realizate cu materiale avute la îndemână sau materiale 
ieftine; 

 Evitarea suprasolicitării părinților; 

 Activitatea online se desfășoară sincron (întreaga grupă/grupuri mici -
15-30 minute) și asincron (transmiterea sarcinilor de lucru: prin poșta 
locală, intermediari, voluntari, angajații grădiniței, platfoma GSuite 
Classroom) 
 



Exemple de bune practici în învățământul primar 

 Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai 
eficientă: 

 Aplicații; 
 Manuale digitale; (Conțin aplicații, jocuri interactive, imagini, 

filmulețe care sunt foarte atractive și completează experiența de 
învățare a elevului) 

 Platforme educationale; 

 Utilizarea scenariilor competitive și  distribuirea de puncte și 
recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai 
antrenantă; 

 Centralizarea unor anumite date ca: prezența și performanța elevilor; 
 

 

 



 Mediul de învățare colaborativ (pot lucra proiecte de grup și pot 
interacționa cu cadrul didactic); 

 Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie 
responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina; 

 https://www.youtube.com/watch?v=s62aKoVxLWw 

 https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=astazi+s-
a+nascut+hristos#id=50&vid=43a64bbb3671dbcc4482d34658c23131
&action=c 
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La orele de matematică am 
folosit resursele educationale de 
pe platforma 
https://educatiacontinua.edu.ro
/resurse-educationale.html 



La orele de matematică am 
folosit resursele educationale de 
pe platforma 
https://www.mozaweb.com/ro/
shop.php?cmd=software_details
&type=mozabook 
 
https://www.manuale.edu.ro/ 
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Orele de limba şi literatura română 

Chiar dacă foloseam şi înainte resursele digitale, utilizarea 
exclusiv a acestora a reprezentat o provocare.  

La Şcoala Gimazială Hurezani am găsit implementată platforma 
Google Classroom şi am descoperit treptat beneficiile dar şi 
punctele slabe ale acesteia.  



A 

Provocarea cea mai mare o reprezintă parcurgerea materiei la clasa a 
VIII-a şi pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Naţională în 
contextul modificărilor asupra programei de examen şi având în vedere 
strucutra subiectelor care reprezintă o noutate atât pentru elevi cât şi 
pentru profesori.  

Dar vom reuşi să susţinem acest examen iar rezultatele vor fi bune şi 
foarte bune. 



 Am utilizat chestionare Google la care feedbackul este imediat, 
dar şi teste structurate la fel ca modelul postat pe 1 noiembrie 
2020 de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 



 Folosesc mereu manualele digitale pe care le găsesc 
pe https://www.manuale.edu.ro/ 

 Partajez tabla Jamboard din conferinţa Google meet dar şi un document 
Word pe care îl salvez apoi şi îl trimitem cel care nu au întotdeauna 
acces sau au probleme tehnice.  
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 Sunt extrem de utile resursele de pe siteul  

http://educatiacontinua.edu.ro/  

 Mă inspir permanent din postarile colegilor mei, dar şi din 
conferinţele on-line organizate de diverse organizaţii.  

 http://educatiacontinua.edu.ro/articol--educa-iacontinu-3-
limba-_1605114527.html 
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https://learningapps.org/ 

Utilizez cu succes şi alte aplicaţii care dau dinamică orei şi captează 
atenţia copiilor.  

Ele sunt utile şi pentru asigurarea retenţiei şi transferului la finalul orei. 



https://kahoot.com/ 

https://wordwall.net/ 



La orele de limba engleză am folosit 
resursele educationale de pe 
platforma 
https://www.uniscan.ro/wp-
content/manuale/fairyland4_M_sem1/
flipbook-plugin/data/index.html 



La orele de limba engleză am folosit 
resursele educationale de pe 
platforma 
 
https://www.manuale.edu.ro/ 



La orele de limba engleză am folosit 
resursele educationale de pe 
platforma 
 
https://educatiacontinua.edu.ro/resur
se-educationale.html 

La orele de limba engleză am 
folosit resursele educationale de 
pe youtube 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=PmotCU6sVX8&feature=yout
u.be 



La orele de biologie am folosit 
resursele educationale de pe 
platforma 
https://educatiacontinua.edu.r
o/resurse-educationale.html 



 

La orele de biologie am folosit resursele educationale de pe platforma 
https://www.mozaweb.com/ro/shop.php?cmd=software_details&type=moza
book 



 La biologie  am creat si teste pe diferite platforme. Una dintre platformele 
care le-a placut foarte mult a fost : LearningApps.org 



 



 



 



 



 



 



Vă mulțumesc! 


