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Alege școala pentru un viitor mai bun
Conferința 8 – 25 martie 2021
Accesul la educația online in perioada pandemiei, metode si modele de lucru
Expertul GT Bocșa Mioara, de la Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Reteag, com. Petru Rareş,
jud. BN, a prezentat un material sintetic referitor la marile provocări ale perioadei de activitate didactică
on-line, un efort asumat și susținut prin activitățile SDS din cadrul proiectului Alege Școala pentru un
viitor mai bun.
Urmând principiul enunţat de marele pedagog Korzyski, cadrele didactice trebuie să aibă un „shift
character”, adică acea calitate de adaptare permanentă la condițiile noi. Noile provocări pentru întreaga
comunitate școlară la condițiile date, cu specificul, virtuțile și limitele constatate ale educației on-line, deja
experimentate, au solicitat imaginația, creativitatea și dăruirea permanentă în procesul comunicare-predareînvățare-evaluare.
Analiza cantitativă:
Câți copii au avut acces la internet/device-uri din totalul de copii înscriși?
Participanți: 145 elevi organizați în
6 grupe primar (75 elevi) şi
6 grupe gimnazial (70 elevi).
Toti elevii au avut acces la internet, 92 copii au primit tablete din partea şcolii şi 53 aveau device-uri proprii.
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Înainte de școala on-line, în cadrul activităților SDS, elevii au fost antrenați în utilizarea echipamentelor
digitale și a diferitelor platforme educaționale.
Modalități de instruire a cadrelor didactice/copiilor
Majoritatea cadrelor didactice au participat la cursul de utilizare elementară a aplicațiilor Google, oferit
de CCD Bistrița-Năsăud.
La începutul anului școlar, în primele săptămâni, s-a folosit platforma Digitaliada. Informaticianul şcolii a
organizat ateliere de lucru cu cadrele didactice şi elevii şcolii pentru dezvoltarea competentelor digitale cu
utilizarea ambelor platforme. Informaticianul, doamnele învățătoare și experții grupelor de gimnaziu au
acordat elevilor și părinților sprijinul necesar conectării şi utilizarii platformelor educaționale
Metode și modele de lucru, cu aspecte concrete din cadrul activităților SDS
- întâlniri sincron și asincron prin Whatsapp, Facebook, Digitaliada, Zoom şi Google Meet;
- aplicații Google Classroom, Jamboard, Drive, Openboard, Learningapps, whiteboard, wordwall (Roata
aleatorie, lovește cârtița, concursuri/quiz), Quizizz, Kahoot, teste on-line pe Didactic.ro preluate sau
elaborate de cadrele didactice;
- utilizarea de resurse moderne, tutoriale, povești, cântece, desene animate, filme pentru copii, jocuri,
existente pe youtube și alte surse;
- feedbackul elevilor (portofoliu, completare foi de lucru, desene).
Exemple date: rezultate la teste on-line de limba română-didactic.ro:
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Matematică - aplicație Whiteboard.fi

S-a propus o gamă variată de jocuri educaționale on-line, prin intermediul platformei Wordwall (jocuri de
tip concurs/quiz) ca și activități Liveworksheets.
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S-au realizat Exerciții și teste/concursuri pe perechi sau echipe on-line, folosind youtube/quiz și
s-au rezolvat fișe de lucru din aplicația Liveworksheets pentru a verifica dacă toți copiii au înțeles
informațiile transmise.
Prezentările Powerpoint ca și căutarea/folosirea resurselor (la științe – link youtube cu experiențe la
fizică-chimie etc.) realizate prin activități în pereche sau în echipă, au ajutat la captarea atenției elevilor și
la menținerea interesului pentru programul remedial.

Aspecte privind colaborarea profesor-elev-parinti, elev-elev, elevi-părinti
Cadrele didactice s-au adaptat condițiilor on-line, folosind mijloacele de motivare și atragere a
elevilor și părinților, pe cât posibil, în activități plăcute utile și de interes, lansând provocări, folosind jocuri
educative și concursuri, încurajând elevii să participe în functie de nevoile individuale în vederea dezvoltării
competentelor de utilizare inteligentă a internetului,device-urilor disponibile, căutării și găsirii de resurse,
tutoriale, sau materiale realizate împreună.

.

La limba română, prin vizionări de filme educative din bibliografia cerută de programă, prin
rezumarea unor povești citite (sau fragmente transpuse cinematografic) și legarea de experiența personală,
cu sarcini de lucru agreabile (joc, quiz, wordwall), dezvoltare vocabular (rebus) și folosire în contexte
diferite,de comunicare a impresiilor, sentimentelor, atitudinilor personale, s-a realizat o deschidere și
participare

colaborativă.

.

Experiențe practice, aplicații practice ale unor probleme logice și de matematică, munca de cercetare
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(căutare de informații) pentru realizarea de referate, ppt au avut o contribuție esențială în derularea
procesului de învățare on-line.
Valori și atitudini, transmise și receptate în cadrul activităților SDS-gimnaziu
Activitățile SDS au fost adaptate pe niveluri, după nevoile generale și individuale.
S-a pus accentul pe formarea de competențe digitale, moral-civice, estetice, alături de cele specifice
disciplinelor predate.
Prin respectarea orarului SDS, s-au realizat: activități recreative, suport pentru efectuarea temelor,
activități remediale, de pregătire pentru viață.
- Elevii au învățat: aspecte legate de igienă, siguranța pe net, cum să învețe, cum să găsească, să
folosească și elaboreze resurse utile, cum să comunice etc.
- Aspectele negative: utilizarea excesivă a internetului și echipamentelor (de unde reiese nevoia unui
echilibru dat prin activități distractive, relaxante, activități fizice și outdoor, ca și simpla comunicare face
to face).
Activitățile de consiliere on-line
A fost identificată nevoia comunicării, încurajării, depășirii stării de stress (prin filmulețe educative,
povești terapeutice, discuții libere cu copiii și părinții, sfaturi minimale de parenting).
Teme prioritare: abilități socio-emoționale, identificarea și ințelegerea propriilor emoții, citirea și
înțelegerea emoțiilor altor persoane, gestionarea emoțiilor proprii și manifestarea lor în mod adecvat,
reguli de politețe și prevenire a violenței (inclusiv on-line).
S-a remarcat conexiunea dintre atenția copiilor și starea lor emoțională.
Consilierea s-a adaptat la sistemul on-line, adăugând programului SDS teme specifice: Autocunoaștereintercunoaștere, Dezvoltare emoțională, Gestionarea emoțiilor (furia, stări depresive), Managementul
timpului, Stil de învățare etc. S-a încercat realizarea unei stări de bine generând emoții pozitive.
Limite ale consilierii on-line:
 lipsa, în cazul unor elevi, a spațiului care să le ofere condițiile necesare asigurării confidențialității
(părinți sau frați pot fi prezenți);
 disponibilitate redusă a părinților copiilor/elevilor de vârstă școlară mică de a sprijini participarea
la consiliere;
 interacțiune dificilă cu unii copii;
 lipsa posibilității de manipulare de obiecte (jetoane, piese tip puzzle, jucării) pe care consilierul le
utilizează în activitatea cu copiii;
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Strategiile utilizate în consilierea on-line se concentrează pe:
 identificarea/ schimbarea atitudinilor;
 identificarea/ schimbarea comportamentelor;
 consilierea vocațională, cu toate componentele pe care acestea le include
Concluzii
Activitățile proiectului au fost dezirabile și utile chiar și în condițiile vitrege ale
pandemiei. Adaptarea on-line a însemnat o provocare pentru întreaga comunitate școlară și a
dus la dezvoltarea creativității și imaginației.
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