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Introducere 

Ghidul pentru profesori reprezintă o resursă care să motiveze și sprijine cadrele didactice în 

organizarea unui mediu educațional mai adaptat, relevant, interactiv și integrativ.  

Perspectiva prezentată în ghid este aceea a unui demers educațional centrat pe elev și pe 

nevoile reale și emergente ale comunităților locale. Acesta are în vedere activitatea 

profesională a unui cadru didactic pe toata durata unui an școlar, iar succesiunea capitolelor 

reflectă diferitele etape ale anului școlar și procesualitatea activității didactice. 

În cadrul ghidului am încercat să selectăm activitățile profesionale cu gradul cel mai mare de 

aplicabilitate și să oferim un set de exemple de aplicații TIC relevante pentru diferite situații 

educaționale discipline școlare și etape de școlaritate. Pentru a facilita utilizarea 

tehnologiilor OR și de tip Web 2.0 ghidul prezintă modul de utilizare al aplicațiilor și 

procesele cognitive aferente. Forme grafice intuitive (casete de text, captură de ecran, 

organizatori cognitivi) ilustrează pașii ce trebuie parcurși de către profesorul care utilizează 

aplicația TIC. 

Pentru a oferi un suport educațional cât mai relevante și autentice, au fost utilizate exemple 

reale realizate în cadrul proiectului EBC de către cei implicați și au fost interpretate 

posibilitățile de transfer de practici la nivelul unei comunități educaționale mai largi. Sunt 

oferite exemple relevante de adaptare a procesului didactic la individualitatea elevilor și 

adaptat nivelul de profunzime al explicațiilor oferite.  

Concret, pentru orice provocare la nivel acțional, profesorul va identifica în cadrul ghidului 

secțiunea relevantă și va parcurge în mod ciclic un proces de adaptare, revizuire și inovare a 

procesului didactic, evaluând singur și valorificându-și propria imaginație și simțul critic.  
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1 Cadrul integrării TIC în activitatea didactică  

1.1 Ce înseamnă astăzi “noi” tehnologii?  

Educația reprezintă principalul mecanism prin care societatea poate răspunde schimbărilor 

rapide și fără precedent înregistrate la nivel social, economic, tehnologic. Școala, conform 

noilor politici educaționale, are dificila misiune de a pregăti nu numai tânăra generație, ci și 

pe cea adultă pentru lumea muncii și o viață activă. În majoritatea ţărilor europene, folosirea 

instrumentelor TIC în sistemele de învăţare pe parcursul întregii vieţi este considerată 

crucială în vederea modernizării serviciilor şi aducerii la zi a competenţelor cadrelor 

didactice. Schimbările în ceea ce priveşte folosirea instrumentelor TIC în educaţie şi societate 

sunt atât de rapide, încât studiile abia pot ține pasul cu dezvoltarea tehnologică. Astfel, mare 

parte din literatura şi rapoartele referitoare la TIC datează din primii ani ai secolului al XXI-

lea, când erau utilizate tehnologiile Web 1.0. Acestea cuprindeau în principal pachete de 

orientare asistată de calculator şi site-uri care ofereau resurse de informare. De atunci s-au 

dezvoltat foarte mult aplicaţiile Web 2.0 (termen folosit pentru a descrie tehnologii care pun 

accentul pe conţinutul generat de utilizator şi pe eforturile comune). Acestea cuprind reţele 

sociale, blog-uri, videocasting, podcasting, site-uri favorite, wiki-uri, forumuri pe Internet, 

care oferă oportunităţi, dar generează şi o serie de dificultăţi în ceea ce priveşte furnizarea 

de educaţie, informaţii şi orientare în mediul virtual. 

La nivelul sistemului de învăţământ preunivesitar, cei doi actori cheie ai procesului didactic, 

profesorul și grupul de elevi, își împart deopotrivă responsabilitățile și beneficiile aduse de 

folosirea noilor tehnologii. În demersul de  învățare și în efortul de a ține pasul cu acestea, 

cooperarea și comunicarea sunt condiții esențiale pentru a reuși. De aceea, termenii în care 

se configurează astăzi relația dintre profesor și elevi sunt mult diferiți de ceea ce se întâmpla 

în urmă cu mai bine de un deceniu. Pentru a putea asuma noile roluri, profesorul are nevoie, 

pe lângă alfabetizarea digitală, şi de dezvoltarea competenţelor de utilizare avansată a 

tehnologiei informaţiei şi comunicării. Din acest motiv, țintele, structura și conținutul 

programelor de formare sunt în continuă schimbare: instituţiile furnizoare de programe de 
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formare în TIC a personalului didactic trebuie să se adreseze nevoilor de familiarizare cu 

tehnologia, dar și să dezvolte abilităţi de tip socio-uman şi conceptual, abilități ce necesită un 

timp mai îndelungat şi contexte de învăţare specializate. Astfel, TIC nu mai este privit ca un 

simplu instrument, devenind un mediu de învăţare care necesită corelarea strategiilor de 

predare cu cele de învăţare independentă, încurajarea integrării învăţării formale cu cea 

nonformală şi informală.  

Prin intermediul noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării, sistemul de învăţământ 

poate contribui la atingerea celor patru elemente de bază ale societăţii bazate pe 

cunoaştere: 

� Know-what (a şti ce) – reprezentând informaţii, cunoştinţe punctuale, factuale, 

despre realitate, ce contribuie la explicarea acesteia; 

� Know-why (a şti de ce) – înţelegerea realităţii pe baza cunoaşterii ştiinţifică a 

legilor şi principiilor naturii, a legilor sociale etc.; 

� Know-how (a şti cum) – dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de a aplica în 

practică diferite cunoştinţe, informaţii, principii de funcţionare; 

� Know-who (a şti cine) – informaţii despre cine şi ce ştie să facă. 

 

Cadrul de referinţă european pentru competenţe cheie pe parcursul întregii vieţi prezintă 

contextul globalizării şi necesitatea unui set de competenţe care să permită fiecărui cetăţean 

să se adapteze în mod flexibil la o lume extrem de dinamică, deaorece „în timp ce 

globalizarea continuă să confrunte Uniunea Europeană cu noi provocări, fiecare cetăţean va 

avea nevoie de un registru amplu de competenţe cheie care să-i asigure adaptarea flexibilă 

la o lume în rapidă schimbare şi profundă interconectare”. (Official Journal of the EU, 

30.12.2006, L 394/13) 

Evoluţia sistemelor educaţionale în ultimii ani este marcată de trei tendinţe declarate:  

a) asigurarea integrării individului în societate: pregătirea iniţială a competenţelor, 

educaţia pe tot parcursul vieţii, formarea pentru noile meserii ale societăţii 

cunoaşterii; 
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b) asigurarea accesului la educaţie şi instruire pentru toţi;  

c) deschiderea către sistemele similare din întreaga lume.  

 

Aflate sub presiunea acestor provocări sociale si economice, susţinute şi de ritmul accelerat 

al progreselor în domeniul TIC, sistemele educaţionale au nevoie (prin natura lor) de un 

interval temporal sensibil pentru a reprofesionaliza cadrele didactice. Acest interval este cu 

atât mai mare cu cât sistemul educaţional suportă schimbări profunde, mergând până la 

schimbarea viziunii asupra finalităţilor urmărite şi a modului în care se produce interacţiunea 

dintre elev şi conţinutul disciplinar, asupra rolului profesorului în acest proces. Programele 

de instruire în acest context se diversifică, dobândesc un caracter mai degrabă orientativ şi 

se definesc prin pluralism, sensibilitate, creşterea şi diversificarea ofertei de învăţare, 

prioritatea obiectivelor cu caracter transdisciplinar, abordările constructiviste centrate pe 

proiecte semnificative pentru viaţa cotidiană. Acestea sunt preponderent interactive, se 

bazează pe dispoziţia naturală către joc şi urmăresc dezvoltarea spiritului critic şi crearea 

unor viziuni cognitive diferenţiate apelând la metode didactice caracterizate de pluralism, 

contextualism, interpretare. Şcoala ca organizaţie - cu obiective, activităţi şi o cultură 

specifică – ridică o serie de probleme legate de eficacitatea activităţilor şi necesitatea 

perfecţionării permanente. Schimbarea paradigmei educaţionale către centrarea pe elev 

impune:  

� conceperea schimbării de jos în sus, punând accent asupra proceselor de învăţare, 

rolul profesorului fiind acela de facilitator al învăţării; 

� organizarea activităţilor de învăţare pornind de la interesele elevilor, prin metode 

constructiviste; 

� respectarea legităţilor învăţării în proiectarea activităţilor de învăţare (varietatea 

surselor, legea efectului, efortului, timpului etc); 

� deschiderea şcolii către comunitate şi viaţa socială în ansamblu. 

 

Dezvoltarea unei economii bazate în mai mare măsură pe cunoaștere și servicii aduce 

schimbări importante în natura muncii și structura competențelor necesare. Noile locuri de 
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muncă tind să solicite competențe noi și de nivel superior, comunicare orientată spre client, 

abilități antreprenoriale și de rezolvarea problemelor. Emergența unor organizații mai 

flexibile se corelează în mod clar cu dezvoltarea noilor tehnologii. Una din principalele 

provocări ale educației de astăși este că trebuie să ofere abilități de nivel superior, nu doar 

unei elite, ci pe scară largă. Școala trebuie să dezvolte la tineri cunoașterea, abilitățile și 

calitățile personale de care aceștia au nevoie pentru o piață a muncii în continuă și rapidă 

schimbare, să le asigure o calificare care să le permită obținerea unui loc de muncă. 

 

În prezent se conturează patru tendințe cheie în dezvoltarea instrumentelor TIC: 

� abundența resurselor educaționale disponibile online și nivelul ridicat de participare 

a elevilor în mediile online, care ridică din ce în ce mai puternic problema rolului 

educatorului și nevoia de a asigura o învățare semnificativă, de a oferi servicii de 

mentorat și recunoașterea competențelor; 

� accesul tot mai crescut la Internet asigurat inclusiv prin telefoanele mobile care 

creează o așteptare și mai mare de acces, iar oamenii doresc să poată munci, învăța 

sau studia oricând și oriunde doresc; 

� dezvoltarea unei pieţe globale: în lumea muncii relațiile transfrontaliere sunt tot mai 

prezente, se solicită din ce în ce mai mult abilități de colaborare și munca în echipă 

pentru rezolvarea unor probleme atât de complexe și de inedite că nu mai pot fi 

rezolvate cu succes de o singură persoană. Acest fapt pune în discuție modul în care 

sunt dezvoltate abilitățile de colaborare în școală. Deja peste un miliard de persoane 

se încadrează definiției de lucrător prin dispozitive mobile și se estimează că până în 

2013 o treime din forța de muncă globală – 1,2 miliarde de angajați – își vor 

desfășura activitatea din locuri multiple; 

� ponderea tot mai mare a tehnologiilor de tip cloud  (stocate pe un server central și 

accesibile de oriunde) și descentralizarea serviciilor de suport TIC. Accesul tot mai 

crescut prin dispozitivele mobile susține mișcarea de transferare a conținuturilor și 

serviciilor în cloud, însă provocările care țin de protejarea și controlul datelor 

încetinesc procesul de adoptare.  
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În timp ce Web 1 a demonstrat capacitatea de a pune în legătură persoane şi resurse, Web 2 

permite prin deschiderea, uşurinţa accesării, şi facilitarea relaţiilor sociale o creştere 

deosebită a capacităţii de conectare prin Internet. Toate acestea se caracterizează prin 

promovarea relaţiilor sociale şi de comunicare între utilizatori, într-un mod cu totul inedit și 

sunt dedicate unei varietăţi de scopuri precum:  

� dezvoltarea de resurse în colaborare; 

� managementul unor procese; 

� utilizarea crescută a siteurilor sociale; 

� împărtăşirea facilă a resurselor digitale; 

� descoperirea rapidă de informaţii şi activităţi; 

� extinderea relaţionării sociale; 

� personalizarea propriului mediu social; 

� beneficiul calităţii de membru în cadrul reţelelor, grupurilor sau comunităţilor. 

 

În prezent se vorbeşte deja de Web 3.0 sau web-ul semantic, care reprezintă în egală măsură 

o continuare firească a aplicaţiilor Web 2.0. Această nouă paradigmă vede Internetul ca un 

organism unitar, în care principiul de bază este interconectarea şi compatibilizarea tuturor 

conţinuturilor şi a dispozitivelor de acces. Astfel de aplicaţii includ versiunile pentru 

accesarea prin dispozitive mobile a unor servicii web, dezvoltarea de dispozitive mobile cu 

capacităţi crescute de accesare a conţinuturilor web, serviciile de traducere automatizată a 

conţinuturilor disponibile în diferite limbi şi creşterea pertinenţei rezultatelor oferite în urma 

interogării bazelor de date. 

1.2 Competenţe digitale în profesia didactică. Abordări în cadrul programului 
Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC) 

1.2.1 Competenţele digitale 

După anul 2000, termenul de competenţe cheie apare ca fiind dominant în discursul privind 

finalităţile sistemelor de învăţământ din Europa, Comisia Europeană contribuind la definirea 
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şi identificarea competenţelor cheie necesare absolventului de învăţământ obligatoriu 

pentru a face faţă cerinţelor societăţii şi economiei cunoaşterii. 

În 20061 s-a ajuns la largă acceptanţă a definiţiei atribuite noţiunii de competenţe cheie (o 

combinaţie specifică de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate contextului de care are 

nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, 

pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii) şi a celor domeniilor de 

competenţe cheie cu descriptorii de performanţă specifici (comunicare în limba maternă; 

comunicare în limbi străine; competenţe matematice, în ştiinţe şi tehnologii; competenţe 

digitale; competenţa a învăţa să înveţi; competenţe civice şi sociale; asumarea iniţiativei şi 

antreprenoriat; sensibilizare la cultură şi exprimare culturală). De remarcat este faptul că 

fiecărei competenţe cheie îi este asociat implicit caracterul transdisciplinar, motiv pentru 

care competenţele aparţinând doar unei discipline de studiu nu sunt menţionate atunci când 

se discută despre competenţe cheie. Concluzia este că cele opt domenii de competenţe 

cheie pot fi dezvoltate şi consolidate, într-o mai mare sau mai mică măsură, în contextul 

studierii fiecărei discipline şcolare. 

Una dintre cele 8 competenţe cheie este competenţa digitală. Aceasta implică utilizarea 

critică şi responsabilă a mijloacelor media şi de comunicare în educaţie, în procesul muncii şi 

în timpul  liber; vizează în special dezvoltarea gândirii critice, a comunicării şi a gestionării 

informaţiei la standarde foarte înalte.  

 

1.2.1.1 Componente ale competenţei digitale 

Cunoştinţe Deprinderi Atitudini 

Înţelegerea şi cunoaşterea 

naturii, a  rolului şi a 

oportunităţilor TIC în 

Abilitatea de a căuta, colecta 

şi procesa informaţia şi a o 

folosi într-o manieră critică şi 

Atitudine critică şi reflexivă 

faţă de informaţia 

disponibilă, 

                                                 
1
 În RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key 

competences for lifelong learning (2006/962/EC). in Official Journal of the European Union/ 30.12.2006. 
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contexte cotidiene: în 

viaţa personală, socială, 

profesională.  

Include aplicaţiile 

principale de tipul: 

procesor word, foi de 

calcul, baze de date, 

stocarea şi gestionarea 

informaţiilor; înţelegerea 

oportunităţilor şi a 

riscurilor potenţiale ale 

Internetului şi comunicării 

prin mediul electronic (e-

mail, reţea) în contexte 

de: muncă, petrecerea 

timpului liber, schimbul de 

experienţe, colaborarea în 

reţea, învăţare, cercetare. 

sistematică, apreciind 

relevanţa acesteia, 

diferenţiind între real şi 

virtual şi recunoscând 

legăturile dintre acestea; 

abilităţi de a folosi 

instrumente digitale pentru a 

produce, prezenta şi înţelege 

informaţii complexe; 

abilitatea de a accesa, căuta 

şi folosi servicii bazate pe 

Internet; folosirea TSI pentru 

sprijinirea gândirii critice, a 

creativităţii şi a inovaţiei. 

 

responsabilitate în 

folosirea mijloacelor 

interactive, interes pentru 

implicarea în comunităţi şi 

reţele pentru scopuri 

culturale, sociale şi/ sau 

profesionale. 

 

 

 

1.2.1.2 Modalităţi de identificare a nivelului nivelul de competențe digitale al cadrelor 

didactice, utilizate în cadrul proiectului EBC Asistenţă Tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli 

şi biblioteci locale 

Activitatea de evaluare şi de monitorizare a competenţelor TIC ale cadrelor didactice din 
şcolile participante la programul EBC s-a concretizat prin aplicarea unor criterii de 
identificare şi a unor descriptori de performanţă prezentaţi mai jos. 
 

Criterii de identificare Metode de identificare 
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Capacitatea cadrului didactic de a  descrie 

cum pot fi folosite resursele TIC pentru a 

susţine achiziţia de cunoştinţe în domeniul 

disciplinei şcolare predate.  

Discuţii despre modul în care utilizarea TIC şi 

anumite tipuri de soft pot sprijini achiziţia de 

cunoştinţe în domeniul diferitelor  discipline 

şcolare şi pot completa activitatea la clasă. 

Cunoaşterea de către cadrul didactic a rolului 

şi utilizărilor  de bază ale aplicaţiilor de 

procesare text (introducerea textului, 

editarea, formatarea, tipărirea).  

Demonstrarea rolurilor de bază ale 

procesoarelor de text, demonstrarea felului 

în care acestea pot fi utilizate în procesul 

didactic.  

Capacitatea cadrului didactic de a descrie 

scopul şi caracteristicile de bază ale soft-urilor 

de prezentare şi ale altor resurse digitale 

utilizate în activitatea la clasă sau în cea 

extracurriculară. 

Discuţii cu privire la softurile de prezentare. 

Demonstrarea cunoştinţelor cadrelor 

didactice în privinţa creării unei prezentări 

din domeniul propriu de specializare, 

utilizând resurse digitale.  

Deţinerea de către cadrul didactic a unui cont 

de email pe care să-l folosească pentru 

corespondenţă.  

Cadrul didactic dispune de un cont de email 

pentru corespondenţă. Cadrul didactic poate 

creea un cont de email. 

Capacitatea cadrului didactic de a descrie 

Internet-ul şi de a utiliza un URL pentru a 

accesa un site web.  

Demonstrarea modului de utilizare a a unui 

browser. Cadrul didactic trebuie să fie 

capabil să utilizeze un browser pentru a 

accesa site-uri cunoscute.  

Deţinerea de cunoştinţe despre funcţia şi 

scopul tutorialelor şi a soft-urilor de exersare 

şi practică, precum şi a modului în care 

acestea sprijină achiziţia de cunoştinţe în 

domeniul disciplinelor şcolare.  

Cadrul didactic trebuie să fie capabil să 

analizeze aplicaţiile software specifice 

disciplinei predate şi să descrie felul în care 

acestea susţin activitatea didactică. 

Cunoaşterea de către cadrul didactic a 

pachetelor de aplicaţii educaţionale şi resurse 

web specializate, capacitatea de a le adapta la 

Discuţii şi demonstraţii cu privire la 

conţinutul aplicaţiilor educaţionale şi 

resurselor web specializate din punctul de 
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nevoile specifice şi standardele curriculare ale 

disciplinei predate. 

vedere al preciziei şi conformităţii cu 

standardele curriculare.  

Capacitatea cadrului didactic de a utiliza 

instrumente şi resurse TIC pentru a evalua 

cunoştinţele elevilor  şi de a le oferi feedback 

cu privire la progresele înregistrate. 

Discuţii şi demonstraţii cu privire la modul în 

care pot fi integrate instrumentele şi 

resursele TIC în activitatea de evaluare şi 

oferire de feedback.  

Capacitatea cadrului didactic de a utiliza 

tehnologii pentru comunicare şi colaborare, 

precum pentru trimiterea de mesaje text, 

conferinţe video şi colaborare în medii sociale 

online.  

Cunoaşterea de către cadrul didactic a 

scopurilor şi avantajelor diferitelor tehnologii 

de comunicare şi colaborare; disponibilitatea 

cadrului didactic pentru a folosi tehnologiile 

respective. 

Interesul cadrului didactic de a utiliza 

resursele TIC pentru a-şi îmbunătăţi 

performanţele.  

Discuţii privind modul  în care resursele TIC 

pot fi utilizate pentru creşterea 

performanțelor activităţii didactice, 

demonstrarea experienţei personale a 

cadrului didactic privind utilizarea resurselor 

TIC în activitatea didactică. 

 

Descriptori de performanţă utilizaţi în cadrul programului EBC în vederea evaluării 

competenţelor TIC ale profesorilor şi a monitorizării progreselor acestora de-a lungul 

derulării proiectului de Asistenţă tehnică 

Nivel Curriculum – 
conținuturi și 
evaluare 

Pedagogie – 
Didactică 

Abilități TIC  

necesare 

Managementul 

Învățării  

Dezvoltarea 
profesională a 
profesorilor 

Basic – 
alfabeti
zare 
digitală 

Cunoașterea 
standardelor 
curriculare și a 
procedurilor de 
evaluare 
specifice 
disciplinelor 
predate, 

Profesorii au 
abilitatea de a 
decide când, 
unde și cum să 
integreze TIC în 
procesul  de 
învățare pentru 
a obține 

Nivel basic în 
cunoașterea 
hardware și 
software, 
utilizarea 
browser-elor, a 
aplicațiilor 
pentru 

Profesorii au 
abilitatea de a 
lucra cu 
întreaga clasă, 
diferențiat cu 
grupuri mici sau 
individual cu 

Stăpânesc 
suficiente 
cunoștințe TIC 
astfel încât să 
se poată 
documenta 
online asupra  
disciplinelor 
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precum și a 
modalităților de 
integrare TIC în 
anumite 
secvențe de 
lecții. 

Elevii învață 
utilizarea TIC în 
contextul 
relevant oferit 
de alte 
discipline 
școlare. 

Ex: la Fizică 
aprofundează 
utilizarea 
editoarelor de 
creare a 
prezentărilor PPT  

eficiență 
mărită. 

Ex: utilizarea 
unei animații 
pentru studiul 
diviziunii 
celulare la 
Biologie 

comunicare, 
pentru 
prezentare – 
echivalent ECDL 
Start. 

Ex: utilizarea 
computerelor și a 
software-urilor de 
tip tutoriale, 
aplicații online, 
editoare de texte și 
de prezentări. 

elevii. 

Aspectul  sălilor 
de clasa sau al 
laboratoarelor 
nu diferă foarte 
mult de cel 
tradițional. 

Ex: laborator cu 
mai multe 
calculatoare 

sau prezenta 
sporadică a 
sistemelor 
calculator 
videoproiector în 
clase normale la 
lecții 
demonstrative 

predate, 
precum și 
asupra 
problemelor 
de pedagogie 
și de 
metodică. 

Ex: consultarea 
rubricilor Lesson 
Plans, Resurse 
educaționale ale 
diferitor muzee, 
institute, etc. 

Mediu – 
aprofun
darea 
cunoașt
erii 

Cunoașterea 
aprofundată a 
standardelor 
curriculare și a 
procedurilor de 
evaluare 
specifice 
disciplinelor 
predate, 
precum și 
crearea unor 
situații 
complexe de 
integrare TIC în 
anumite 
secvențe care să 
permită 
măsurarea 
gradului de 
înțelegere al 
elevilor. 

Ex: focalizarea 
evaluării pe 
aplicarea 
cunoștințelor în 
probleme reale, 
extinderea 

Centrarea pe 
elev a 
activității de 
învățare. 
Profesorul 
devine 
facilitator, 
ghidează și 
monitorizează 
activitatea și 
progresul 
elevilor săi. 

Stăpânește  
învățarea 
bazată pe 
problematizare 
și pe proiecte ( 
Problem- 
based și 
Project-based 
learning). 

Ex: digital 
storytelling la 
clasele 1-8 
utilizând 
Photostory. 

Utilizarea 
instrumentelor 
complexe 
precum editoare 
de foi de calcul, 
baze de date, 
simulatoare de 
roluri sau de 
fenomene. 

Echivalent ECDL 
Complet. 

Competență în 
utilizare de 
aplicații care 
facilitează 
colaborarea 
online și accesul 
la informații. 

Ex: utilizarea 
Google docs  
pentru crearea 
unui plan de 
proiect între mai 
mulți elevi.  

Utilizarea Sky Drive 
pentru stocarea și 

Medii flexibile 
de învățare 
care combină 
activitatea 
centrată pe 
elev  cu 
tehnologiile 
care permit 
colaborarea. 

Elevii lucrează 
în grupuri mici 
pentru 
perioade de 
timp mai mari 
decât o oră de 
curs. 

Ex: filmarea unor 
secvențe pentru 
monitorizarea  
germinației 
semințelor și a  
creșterii 
plantelor de 
interes zonal, 
montarea lor 
utilizând Live 
Movie Maker și 

Colaborarea 
de la distanță 
cu alți 
profesori în 
proiecte de 
dezvoltare 
profesională. 

Ex: participarea 
la universități 
virtuale și 
demonstrații de 
lecții online. 
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învățării în afara 
clasei – la 
matematică se 
vor crea statistici 
utilizând 
Microsoft Excel 
pe baza unor 
chestionare 
aplicate 
membrilor 
comunității 
pentru 
identificarea 
cititorilor care 
frecventează 
biblioteca locală. 

 partajarea de 
fotografii, imagini 
și documente. 

publicarea 
videoclipului  pe 
youtube. 

Avansat
–
construi
rea 
cunoașt
erii 

 

Cunosc și 
identifică 
procesele de 
învățare ale 
elevilor 
înțelegând 
dificultățile pe 
care ei le pot 
întâmpina. 

Proiectează 
conținut 
educațional în 
format digital 
pentru activități 
inter și 
transdisciplinare 

Focus pe 
abilitățile 
necesare în 
secolul 21: 
rezolvarea de 
probleme reale; 
comunicarea și 
colaborarea; 
gândirea critică 

Elevii devin 
capabili să își 
definească 
propriile scopuri 
și planuri de 

Profesorii 
asistă elevii în 
construirea 
propriei 
cunoașteri . 
Învățarea este 
colaborativă. 
Elevii sunt 
angajați și 
implicați în 
comunitatea 
de învățare 
care conține 
mai mulți 
actori printre 
care și membrii 
comunității 
locale. 

Proiectarea și 
crearea de 
software 
educațional 
adaptat pentru 
specificul local. 

Medii digitale 
care să susțină 
construirea 
comunității de 
învățare. 

Utilizarea 
platformelor de 
e-learning. 

 Ex: platforma 
iTeach. 

http://iteach.ro/ 

platforma 
Microsoft Partners 
in learning 

http://www.partne
rsin 
learningnetwork.c
om 

Leadership în 
antrenarea 
colegilor și în 
crearea viziunii 
asupra propriei 
școli ca fiind o 
comunitate 
bazată pe 
inovație și pe 
învățare 
permanentă 
asistată și 
îmbunătățită 
prin utilizarea 
TIC. 

Ex: participarea 
la universități 
virtuale ca școli 
Pathfinder 
(Inovative), 
parteneriate cu 
școli Pathfinder, 
proiecte 
etwinning, etc 

Capabilitatea 
de a 
experimenta și 
de a învăța 
continuu 
utilizând TIC în 
comunitățile 
de învățare 
create.  

Transformarea 
profesorului în 
cursant model 
– Model 
Learner 

Ex: 
Îmbunătățirea și 
exersarea 
abilităților de 
designer 
instrucțional 
utilizând 
aplicaţii de 
creare de soft 
educaţional. 
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învățare.  

Ex: Crearea unui 
scenariu de lecție 
digitală utilizând 
un șablon 
predefinit 
Infopath. 

Aplicarea criteriilor şi a descriptorilor de performanţă a permis, pe parcursul derulării 

proiectului, personalizarea intervenţiilor la nivelul fiecărui cadru didactic participant, în 

vederea îmbunătăţirii competenţelor digitale şi a integrării optime a resurselor TIC, OER şi 

Web 2.0 în activitatea didactică. 

1.2.1.3 Instrumente de autoanaliză în vederea elaborării unui plan de dezvoltare 

profesională pentru  integrarea resurselor TIC în activitatea didactică 

Competențele TIC ale profesorilor, sau, mai specific, competențele de utilizare TIC în 

procesul didactic variază foarte mult în funcție de conținutul formării profesionale de care 

aceştia au beneficiat până în prezent: formare inițială, cursuri de inițiere, formare continuă 

sau întâlniri metodice organizate în școală. În România, conform Ordinului MECTS Nr. 5562/ 

2011, este obligatorie participarea periodică la programe de formare continuă pentru 

personalul didactic, astfel încât fiecare profesor să acumuleze, într-un interval de 5 ani, 

minimum 90 de credite profesionale transferabile. 

Modalitățile tipice de dezvoltare a competențelor didactice TIC: 

• discuții informale pentru ameliorarea predării; 

• participarea la cursuri și ateliere de lucru; 

• conferințe și seminarii educaționale; 

• lecturarea literaturii de specialitate; 

• programe de calificare; 

• vizite de studiu în alte școli; 

• participarea în rețele de dezvoltare profesională; 

• studii și cercetări individuale și colective; 

• mentorat și observație între egali. 
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Profilul de formare TIC al profesorului secolului XXI  

(BECTA: http://schools.becta.org.uk/21cteacher)  

Prin intermediul TIC profesorul poate răspunde unor provocări actuale diverse: 

• îmbunătățirea modalității în care elevii percep experiențele de învățare și realizarea 

unui proces activ și semnificativ; 

• îmbunătățirea modului de implicare a părinților în procesul educațional, comunicarea 

cu aceștia și schimbul de informații prin raportare permanentă online despre 

procesul educațional; 

• economisirea timpului alocat sarcinilor administrative și o planificare mai eficientă; 

• o mai mare flexibilitate în lucrul la clasă, oferirea elevilor unor sarcini de lucru 

adaptate caracteristicilor individuale; 

• îmbunătățirea calității procesului didactic, comunicarea clară a unor conținuturi de 

înaltă calitate; 

• oferirea unor soluții adaptate pentru elevii cu nevoi speciale; 

• crearea unui mediu de învățare protejat și sigur, monitorizează elevii pentru a se 

asigura că utilizarea mediilor virtuale de învățare este sigură, legală și responsabilă; 

• susținerea deciziilor profesionale; 

• urmărirea progresului elevilor în învățare. 

Propunem în continuare câteva instrumente utile în autoevaluarea profesorilor în privinţa 

utilizării resurselor TIC: 

A. Model de chestionar pentru planul de dezvoltare a  

competențelor didactice specifice TIC 

I. Analiza profilului actual de competență didactică prin TIC 

Nr. Întrebare Răspuns 

1 Ce cursuri de formare/perfecţionare în 

domeniul TIC am urmat în ultimii 5 ani? 

 

2 Ce instrumente TIC știu să utilizez 

pentru învățare? 

 

3 Care sunt instrumentele TIC  
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preferate/utilizate frecvent în activitatea 

didactică? 

II. Evaluarea aspiraţiilor, motivaţiilor şi posibilităţilor personale 

4 Ce instrumente noi aş dori să includ în 

strategiile didactice? 

 

5 Care îmi sunt calităţile şi limitele în 

utilizarea acestora? 

 

III. Evaluarea alternativelor 

6 Ce înseamnă un proces didactic prin TIC 

de calitate?  

 

7 De ce cunoștințe noi aş avea nevoie şi de 

unde aş putea să le obţin? 

 

IV. Decizia privind competențele TIC care trebuie dezvoltate și modalitățile de realizare 

8 Forma de studiu (nivel, furnizor)?  

9 Ce alte posibilităţi am (finanțare, timp 

etc.)? 

 

V. Elaborarea planului de acţiune personal 

10 Cum îmi organizez calendarul de 

activităţi de dezvoltare a competențelor 

didactice TIC şi cum să-mi structurez 

planul de acţiune pentru dezvoltarea 

acestora? 

 

 

B. Model de chestionar de autoevaluare a competențelor didactice TIC (BECTA, 2010) 

 în mod 
regulat 

uneori deloc 

1. Despre dvs. 

Reflectați asupra acțiunilor pe care le-ați întreprins pentru a vă dezvolta abilitățile de a preda cu ajutorul 
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TIC 

• Utilizați TIC pentru a vă susține procesul planificării didactice? 

• Integrați TIC în curriculum pentru a aprofunda sau extinde 

învățarea? 

• Utilizați TIC pentru a comunica informații și concepte în lecții de 

calitate? 

• Utilizați TIC pentru a explora idei și informații complexe? 

• Utilizați TIC pentru a evalua elevii și a urmări progresul în învățare? 

• Utilizați TIC pentru a păstra și utiliza informații despre elevi pentru 

evaluare formativă și sumativă? 

• Vă autoevaluați periodic abilitățile TIC și utilizarea eficace a TIC în 

învățare, predare și management? 

• Includeți ținte individuale clare pentru TIC când vă evaluați 

performanțele TIC? 

• Vă protejați informațiile personale și statusul profesional în mediul 

online? 

   

2. Despre elevi 

Reflectați asupra modului în care expuneți elevii la o varietate de instrumente TIC și le dezvoltați 

abilitățile de a le utiliza în cadrul învățării zilnice. 

• Aveți așteptări mari față de rezultatele tuturor elevilor când 

utilizați TIC? 

• Când utilizează TIC elevii au experiențe de învățare personalizate, 

creative și independente? 

• Utilizați TIC pentru a oferi soluții de sprijinire a elevilor cu nevoi 

speciale? 

   



 

 

Pagina 22 din 451 

• Evaluați capacitatea elevilor de a utiliza TIC? 

• Utilizați TIC pentru a-i implica pe elevi în autoevaluare? 

• Înțeleg elevii dvs. ce înseamnă siguranța în participarea în mediul 

online și un comportament online responsabil? 

• Luați în considerare nevoia de a proteja informațiile personale ale 

elevilor dvs.? (ex. fișele cu note)  

• Gestionați mijloacele TIC în mod flexibil pentru a vă asigura că 

elevii au acces la o mare varietate de resurse TIC; într-o mulțime 

de situații, oricând e nevoie? 

3. Despre învățarea în afara școlii 

Reflectați asupra modului în care dvs. și școala dvs. utilizați TIC pentru a construi un dialog cu părinții și 

pentru a-i angaja pe aceștia, familiile și comunitatea. 

• Contribuiți la viziunea școlii de a utiliza TIC la școală și acasă? 

• Utilizați TIC pentru a comunica informații adecvate cu părinții? 

(teme, noutăți, evenimente etc.) 

• Oferiți informații părinților despre copiii lor prin rețele securizate? 

(rapoarte, prezența la ore etc.) 

• Ajutați părinții să înțeleagă responsabilitățile lor legate de 

siguranța copiilor în mediul online? 

• Împărtășiți elevilor, viziunea școlii despre utilizarea TIC la școală 

sau acasă?  

• Utilizați TIC pentru a sprijini sau extinde învățarea în afara sălii de 

clasă? (ex. platformă de învățare, websiteul școlii) 

• Oferiți elevilor o varietate de oportunități de a utiliza TIC pentru a 

continua /sau extinde învățarea în afara sălii de clasă? (ex. acces la 
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TIC în afara orelor de curs)  

4. Despre rolul în propria școală 

Reflectați asupra planului și abordărilor generale ale școlii față de integrarea TIC. 

• Utilizați TIC pentru a comunica cu colegii? 

• Împărtășiți modul în care utilizați TIC cu colegii dvs.? 

• Se ține cont în planul general de dezvoltare profesională al școlii 

de țintele dvs. individuale referitoare la dezvoltarea 

competențelor  TIC? 

• Contribuiți la autoevaluarea școlii asupra modului în care sunt 

utilizate noile tehnologii? 

• Împărtășiți viziunea școlii despre utilizarea TIC, la școală și acasă, 

cu alți actori în domeniu, decidenți și părinți? 

• Sprijiniți angajarea publică a școlii dvs. la dezvoltarea prin TIC?  

   

 

C. Planificarea dezvoltării profesionale în vederea integrării TIC în activitatea didactică 
(BECTA, 2010 ) 

1. Descoperiți bune 
practici în utilizarea 
tehnologiei și stabiliți-
vă propriile ținte de 
utilizare TIC: 

 

• Exemple de utilizare a TIC în mod creativ cu elevii. 

• Reevaluați modul în care utilizați TIC și identificați arii de 

dezvoltare în planul individual de dezvoltare profesională. 

• Lucrați alături de alți profesori din școala dvs. care utilizează TIC în 

mod interesant cu elevii. 

• Alăturați-vă unor comunități online și angajați-vă activ în 

discutarea practicilor. 

2 Reevaluați modul în 
care oferiți acces la 
noile TIC elevilor dvs.  

 

• Oferiți elevilor oportunitatea de a se exprima în ce privește modul 

de utilizare a tehnologiei. 

• Extindeți modul de utilizare a TIC, incluzând de exemplu platforme 

de învățare, console pentru jocuri electronice și email. 
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• Revedeți ghidul școlii de securitate online și dezbateți-l cu elevii 

dvs. 

3 Reflectați asupra 
modului în care puteți 
utiliza tehnologia  
pentru a extinde 
învățarea și a comunica 
cu părinții 

• Reflectați asupra modului în care puteți utiliza platforma online de 

învățare pentru a da teme de acasă și a comunica cu părinții. 

• Oferiți-le informații despre cum pot asigura siguranța copiilor lor 

online când utilizează tehnologia de acasă. 

 

 

1.2.2 Integrarea instrumentelor TIC în activitatea la clasă. Îmbunătăţirea practicilor şi 
metodelor de predare 

Din datele confirmate prin cercetare şi practică şcolară utilizarea TIC favorizează procesul de 

învăţare prin următoarele atribute: 

� Prin activităţile provocatoare - multisenzoriale, multidisciplinare - utilizarea TIC îi 

motivează pe elevi; sunetul, culoarea, mişcarea stimulează registrul senzorial, 

amplificând tonusul atenţiei şi facilitând menţinerea informaţiei în memoria de lucru / 

de scurtă durată;  

� Prin  acces la resurse informaţionale din afara clasei, şcolii, disciplinei, culturii 

specifice, ariei geografice, momentului istoric etc.; 

� Prin recurgerea la imagini, sunete, animaţii, simulări, se facilitează 

înţelegerea/achiziţia unor concepte abstracte; 

� Prin capacitatea de căutare a surselor de informaţii ce stimulează curiozitatea, 

explorarea şi cercetarea, favorizând formularea de ipoteze şi de 

teme/subiecte/probleme de investigare proprie; 

� Prin interacţiunea personală cu softuri educaţionale specifice se oferă posibilitatea 

exersării individuale şi individualizate necesare pentru formarea unor deprinderi, 

atingerea unor nivele performative/standardizate, recuperarea unor segmente 
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instrucţionale, revederea unor capitole/ teme din propria arie curriculară sau a altei 

discipline etc.; 

� Prin diversele interacţiuni colaborative în rezolvarea unor probleme / sarcini de lucru / 

proiecte etc. se facilitează procesul de asimilare a cunoaşterii. 

Totodată, noile tehnologii pot contribui la o sporire semnificativă a eficienţei procesului 

educaţional prin posibilităţile de pregătire/perfecţionare/reprofesionalizare pedagogică pe 

care le oferă cadrelor didactice active sau în curs de formare. Referitor la această problemă, 

este necesară sublinierea unei concluzii comune, de primă importanţă, rezultată din 

cerecetările efectuate până în prezent cu privire ca consecinţele utilizării resurselor TIC: 

dotarea unităţilor şcolare cu TIC nu conduce automat la sporirea eficienţei procesului 

educaţional. În acelaşi timp, nici iniţierea computerială a cadrelor didactice, necesară (ca 

punct de plecare), nu este suficientă. Pentru a obţine rezultate superioare unei predări 

tradiţionale (chiar şi folosind TIC) se impune o proiectare a acestui proces (de învăţare) 

folosind potenţialul specific al tehnologiilor, adecvat strategiilor respective.  

În practică, se por distinge cinci niveluri de integrare/asimilare şi utilizare performativă a TIC 

în procesul educaţional:  

� primul nivel: utilizarea punctiformă a unor echipamente; 

� al doilea nivel: integrarea (justificată) în predarea tradiţională; 

� al treilea nivel: modificarea metodei de predare în dependenţă de/în acord cu TIC, 

� al patrulea nivel: modificarea rolului profesorului; 

� al cincilea nivel: proiectarea procesului plecând de la un model/o teorie pedagogic(ă), 

selectată în raport cu obiectivele curriculare. 

În funcție de starea de fapt din școli, se pot proiecta mai multe scenarii, în funcţie de situaţia 

existentă, de la caz la caz, în fiecare şcoală: 

a. stabilirea unui procent din timpul școlar total pentru o săptămână (de ex., din 

cele aproximativ 25 de ore, alocate diferitelor discipline prevăzute prin planul-
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cadru, pentru o clasă de gimnaziu, pe săptămână, între 8 şi 10 ore vor fi 

derulate utilizând mijloace TIC); 

b. concentrarea unor activități în anumite perioade ale anului școlar (de ex. 

elevii claselor a VIII-a pot utiliza Internetul în activități de recapitulare și 

sistematizare a materiilor de examen sub conducerea unor profesorii care au 

și competențe TIC);  

c. conceperea unor proiecte inter sau multidisciplinare care să antreneze echipe 

de profesorii și elevi care învață unii de la alții pe parcursul activităților 

subsumate proiectelor (de ex., se pot proiecta activităţi pe bază de proiect 

care să implice aspecte teoretice dar şi competenţe digitale – căutare pe 

Internet, utilizare de Open Content etc). 

 

Componenta de “Asistenţă Tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale”  a 

programului Economia Bazată pe Cunoaştere a definit, în domeniul cativităţii educaţionale, 

două zone de intervenţie majore: 

� sprijinirea cadrelor didactice în utilizarea Internetului, a materialelor de tip Open 

Educational Resource (OER) şi a tehnologiei Web 2.0 în cadrul procesului educațional, 

într-un mod creativ şi inovativ; 

� stimularea performanţelor profesorilor şi elevilor prin participarea acestora la 

activităţi şi proiecte care includ componenta TIC.  

 

Principalele segmente ale activităţii derulate la nivelul celor 229 de şcoli EBC (provenite din 

comunităţi rurale sau mici urbane) au fost: 

� asigurarea asistenței pentru profesori în scopul de a integra instrumentele TIC în sala 

de clasă și de a îmbunătăți practicile și metodologiile de predare prin: 

o activităţi privind utilizarea Internetului pentru a se asigura accesul la resurse 

educaţionale libere/publice (OER); demonstraţii pe baza softurilor 
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educaţionale; asistenţă la lecţii şi oferire de feedback; încurajarea cadrelor 

didactice şi a elevilor pentru căutarea şi utilizarea resurselor educaţionale 

bazate pe TIC; atingerea unui procent de minimum 30% din conţinutul 

disciplinelor predate, aparţinând ariilor curriculare vizate de proiect, care să 

fie abordate prin utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-

învăţare-evaluare. 

o demonstraţii privind posibilitatea accesării resurselor Open Content din 

reţeaua Internet; încurajarea profesorilor să utilizeze mijloace de comunicare 

diverse pe Internet (wiki, bloguri, reţele de comunicare); 

o sprijinirea cadrelor didactice pentru proiectarea lecţiilor şi a unităţilor de 

învăţare pe baza resurselor şi instrumentelor TIC; prezentarea unor modele 

de proiecte de unităţi de învăţare; asistenţă pentru susţinerea unor lecţii sau 

activităţi extracurriculare demonstrative cu ajutorul mijloacelor TIC; 

� sprijin pentru conceperea şi derularea proiectelor, oferire de feedback, asistenţă în 

privinţa asigurării sustenabilităţii proiectelor derulate;  

� integrarea strategiei de utilizare a TIC în activitatea şcolară în cadrul  Proiectului de 

Dezvoltare Instituţională (PDI) al fiecărei unităţi de învăţământ. 

1.3 Aspecte etice ale utilizării resurselor online în activitatea didactică 

1.3.1 Neticheta 

Termenul „netichetă” provine din limba engleză – netiquette – şi reprezentintă o asociere 

între „net”, cu referire la Internet, şi „etichetă”, ca respectare a unui cod de conduită, a unor 

reguli de comportament. Neticheta se poate defini, în linii generale, ca un cod de conduită al 

utilizatorilor de Internet. Documentul care se află la originea acestuia, RFC 1855 

(http://tools.ietf.org/html/rfc1855), redactat în 1995 de Sally Hambridge, de la compania 

Intel, este valabil şi astăzi. 

Neticheta impune atât reguli general valabile de conduită în spaţiul virtual cât şi, după caz, 

norme de comportament specifice – pentru e-mail, forum, reţele sociale, bloguri etc. 
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Utilizarea TIC şi a Web 2.0 impune şcolilor, respectiv cadrelor didactice, dar şi elevilor, 

cunoaşterea şi aplicarea regulilor impuse de netichetă. Prezentăm în continuare cele mai 

importante norme de conduită în spaţiul virtual. 

 

1.3.1.1. Reguli generale 

Aspect Reguli 

Conceperea şi 

scrierea textelor 

� Evitarea prescurtărilor excesive, de tipul celor utilizate 

pentru SMS sau Messenger. 

� Evitarea utilizării textelor scrise cu majuscule (prin 

activarea tastei „Caps”) – acest mod de adresare fiind 

echivalat cu strigătul. 

� Evidenţierea cuvintelor sau a expresiilor prin 

caractere îngroşate sau înclinate. 

� Utilizarea unui limbaj adecvat, corect gramatical, 

respectând regulile uzuale de politeţe unanim 

recunoscute. 

� Evitarea transmiterii datelor sau a informaţiilor 

confidenţiale. 

Utilizarea, ataşarea şi 

transmiterea 

fişierelor  

� Evitarea transmiterii, fără acordul prealabil al 

destinatarului, a unor fişiere de dimensiuni mari. 

� Utilizarea soluţiei de arhivare pentru transmiterea, 

prin acelaşi mesaj, a mai multor fişiere. 

Redactarea 

răspunsurilor 

� Citarea, în cadrul răspunsurilor la mesaje, pe forum, 

pe reţelele sociale etc. doar a fragmentelor specifice 

din mesajele cărora li se răspunde. 

� Evidenţierea prin simboluri specifice a pasajelor de 

răspuns. 
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1.3.1.2 Reguli specifice 

Mediu Reguli 

E-mail � Utilizarea abrevierilor uzuale, recunoscute, dar nu în 

exces. 

� Precizarea subiectului adecvat mesajului. 

� Utilizarea opţiunilor „Cc” (Carbon copy) sau „Bcc” (Blind 

carbon copy) pentru a trimite acelaşi mesaj mai multor 

persoane care se cunosc între ele, fac parte din acelaşi 

grup, în prima situaţie, respectiv mai multor persoane 

care nu este nevoie să se cunoască între ele, în cea de-a 

doua situaţie. 

� Evitarea trimiterii mai departe a mesajelor primite din 

surse necunoscute. 

Blog � Citarea altei persoane/surse în comentarii prin 

menţionarea numelui persoanei şi/sau a adresei web de 

unde provine textul citat; respectarea drepturilor de 

autor pentru toate materialele utilizate. 

� Verificarea surselor de informare. 

� Nu este obligatorie oferirea datelor personale în 

formularul de comentariu. 

Forum � Evitarea postării unor mesaje care nu au legătură cu 

subiectul discuţiei. 

� Evitarea dublării subiectelor de discuţie (verificarea 

prealabilă a existenţei pe forum a subiectului de discuţie 

dorit). 

� Respectarea drepturilor de autor cu privire la textele 

citate, imagini, diferite materiale multimedia utilizate. 

Reţele sociale � Personalizarea paginii de profil. 

� Alegerea cu grijă a imaginilor personale. 

� Postarea cu responsabilitate a informaţiilor personale.  
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� Evitarea transmiterii de mesaje în masă (de exemplu, 

către toată lista de prieteni). 

� Evitarea trimiterii către toată lista de prieteni a 

mesajelor de legătură către pagini cu reclame sau a 

invitaţiilor de a participa la anumite jocuri. 

� Evitarea mesajelor sau a discuţiilor care pot fi 

considerate defăimătoare pentru anumiţi utilizatori sau 

care nu corespund tematicii grupului de discuţii. 

� Evitarea postării de informaţii despre alte persoane fără 

acordul acestora. 

� Respectarea termenilor şi condiţiilor specifice reţelei 

sociale (administratorului reţelei).  

 

1.3.2 Siguranţa elevilor pe Internet. Respectarea drepturilor de autor 

Utilizarea Internetului de către elevi poate ridica probleme de siguranţă determinate de 

noianul de resurse disponibile în spaţiul virtual, multe dintre acestea fiind 

necorespunzătoare vârstei lor. Cadrele didactice au misiunea de a-i instrui pe elevi cu privire 

la elementele de siguranţă ale navigării pe Internet şi a supraveghea ca materialele create de 

ei şi publicate pe diverse medii să aibă un caracter potrivit scopului lor. În România, 

platforma sigur.info care se adresează atât copiilor, cât şi părinţilor, respectiv cadrelor 

didactice, reprezintă o iniţiativă utilă, care permite şcolilor să acceseze resurse specifice, dar 

şi să participe la evenimente şi competiţii prin care se urmăreşte conştientizarea de către 

copii a importanţei siguranţei pe Internet. Proiectul sigur.info face parte din programul 

comunitar multianual Safer Internet Plus, de promovare a utilizării, în condiţii de siguranţă a 

Internetului şi a noilor tehnologii online. Scopurile proiectului sunt: 

� promovarea beneficiilor mediului online dar şi creşterea gradului de conştientizare a 

pericolelor potenţiale generate de acesta; 

� crearea unor linii de consiliere şi de raportare a elelmentelor potenţial dăunătoare 

existente online; 
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� informarea publicului cu privire la resursele şi acţiunile necesare creării unui mediu 

virtual mai sigur; 

� armonizarea legislaţiei din România cu cea europeană în domeniu. 

 

Proiectul sigur.info cuprinde trei componente: 

� conştientizarea necesităţii unui Internet mai sigur; 

� linia de raportare a conţinutului ilegal sau inadecvat de pe pagini web din România; 

� linia de consiliere pentru conţinut dăunător întâlnit pe Internet. 

http://www.sigur.info/resurse-sigure-online/resurse-sigure/materiale-didactice.html 

 

 

Pentru a promova siguranţa şi responsabilitatea pe Internet şi a-i sensibiliza pe elevi, ca şi pe 

părinţi, faţă de acest aspect, în cadrul şcolii se poate realiza un contract sau acord scris, 

asumat atât de părinţi cât şi de elevi, care să cuprindă principalele reguli de siguranţă ce 

trebuie respectate, în funcţie de vârsta elevilor. Elemente utile în vederea conceperii unui 

asemenea document pot fi găsite la adresele web: 

� http://www.sigur.info/siguranta-online/copii-pe-internet/sfaturi-utile-pentru-

parinti.html 
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� www.safeteens.com/safeteens.htm 

� http://www.safekids.com/contract_parent.htm 

 

În ceea ce priveşte respectarea drepturilor de autor, documentul principal care 

reglementează acest domeniu este Legea numărul 8/1996 privind dreptul de autor asupra 

unei opere literare, artistice sau ştiintifice, precum şi asupra altor opere de creaţie 

intelectuală. Elevii trebuie îndrumaţi în sensul respectării elementelor legate de copyright, 

de citarea surselor şi respectarea originalităţii, indiferent că este vorba de documente de tip 

text sau de materiale multimedia. 
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2 Resurse TIC pentru managementul activităţii didactice   

2.1 Elaborarea/ organizarea/ revizuirea  materialelor didactice  

2.1.1 Portofoliul comisiei metodice/catedrei de specialitate 

În fiecare unitate de învăţământ, începutul anului şcolar este marcat de activităţi complexe 

de pregătire, actualizare, organizare a documentelor şcolare. În continuare, vom prezenta 

modele de structurare a portofoliilor specifice activităţii cadrelor didactice, precum şi 

instrumete TIC (disponibile gratuit online) care pot fi utile în managementul documentelor 

şcolare, a grupurilor de elevi/părinţi sau în activitatea didactică derulată de-a lungul 

întregului an şcolar. 

Fiecare comisie metodică/catedră de specialitate dispune de un portofoliu propriu întocmit 

de responsabilul comisiei cu ajutorul membrilor acesteia, care reflectă activitatea desăşurată 

de membrii comisiei în cursul anului şcolar. În general, acesta se constituie respectând 

structura de mai jos. 

Practică ghidată 

Conţinutul portofoliului comisiei metodice (model, structură minimală) 

1. Componenta organizatorică 

� Structura anului şcolar; 

� Încadrarea pe clase/discipline a fiecărui membru al catedrei; 

� Componenţa catedrei (nume, grade didactice, vechime; studii); 

� Orarul membrilor catedrei 

� Atribuţiile comisiei metodice. 

2. Componenta managerială 

� Raportul de activitate pe anul şcolar precedent 

� Planul managerial al comisiei 

� Planificări anuale/calendaristice (vizate de responsabilul de 
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catedră/comisie metodică şi de director); 

� Criterii de selecţie a manualelor alternative şi rezultatele selecţiei (după 

caz); 

� Programele şcolare pe nivele de studiu; 

� Programele disciplinelor opţionale (vizate de inspectorul de specialitate 

pentru anul şcolar în curs); 

� Documente specifice, comunicări curente din partea ISJ/ISMB, MECTS. 

3. Componenta operaţională 

� Proiecte didactice; proiecte ale unităţilor de învăţare; 

� Modele de teste predictive, teste formative, teste sumative; 

� Evaluarea şi interpretarea rezultatelor înregistrate la testele predictive; 

� Metode alternative de evaluare (portofolii, proiecte) utilizate la nivelul 

catedrei; 

� Procesele-verbale ale şedinţelor comisiei metodice; 

� Programe remediale (numele elevilor şi clasa). 

4. Componenta extracurriculară 

� Programe pentru elevii capabili de performanţă; 

� Lista nominală a elevilor capabili de performanţă; 

� Programul consultaţiilor pentru examenele naţionale (după caz); 

� Rezultate obţinute la concursurile şcolare; 

� Cercuri ale elevilor; 

�  Reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicări; 

� Programe şi proiecte derulate cu elevii. 

5. Componenta de formare profesională 

� Analiza nevoilor de formare la nivelul catedrei; 

� Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare 

(finalizate/în curs); 

� Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei ani (în copie); 

� Oferta de formare a CCD la nivelul disciplinelor specifice comisiei; 
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�  Lucrări personale ale membrilor catedrei; 

� Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, reconversie 

profesională etc.). 

 

Resurse online utile 

În afara programelor de editare text sau de calcul tabelar, utilizate frecvent pentru 

managementul documentelor şcolare, programe utile pentru activitatea la nivelul unei 

comisii metodice ar putea fi: 

� Scribd - http://www.scribd.com/ 

Acesta permite publicarea şi stocarea gratuită online a documentelor în format doc, 

ppt, pdf, xls, etc. Scribd are şi un aspect de reţea socială datorita profilelor, opţiunilor 

de subscriere, comentare şi clasificare. Documentele pot fi private sau pot fi 

înglobate în bloguri, reţele de socializare, pagini web şi pot fi găsite de motoarele de 

căutare. 

� Readwritethink - 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline/ 

Program gratuit de management al timpului, programarea unor activităţi, evidenţa 

derulării unor proiecte. 

Programarea unor activităţi la nivelul comisiei metodice, pe parcursul semestrului I, cu 

aplicaţia online Readwritethink (model) 
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2.1.2 Portofoliul cadrului didactic 

Portofoliul anual al cadrului didactic reflectă întreaga activitate a acestuia: curriculară, 

extracurriculară, de dezvoltare profesională etc. 

Practică ghidată 

Conţinutul portofoliului profesorului (model, structură minimală) 

1. Repere personale şi profesionale 

� Structura anului scolar; 

� Încadrarea (clase, nr.de ore); 

� Orarul săptămânal (inclusiv pentru orele de pregătire a elevilor pentru examene 

etc); 

� Fişa postului; 

� Curriculum Vitae; 

� Raport de autoevaluare pentru anul şcolar anterior. 

2. Activitatea curriculară şi extracurriculară 
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� Programe şcolare pentru disciplina/disciplinele studiate, pe ani de studiu; 

� Programele pentru disciplinele optionale propuse şi aplicate la clasă; 

� Planificarea materiei (planificarea calendaristică şi planificarea pe unităţi de 

învăţare); 

� Proiecte didactice; 

� Teste administrate la clasă: itemii de evaluare; interpretarea acestora; 

� Evaluarea testelor predictive şi măsuri remediale;  

� Instrumente de evaluare alternativă: evidenţa proiectelor, referatelor, 

portofoliilor elevilor; 

� Fişe de lucru; 

� Lista materialelor didactice utilizate; 

� Catalogul profesorului, pe clase si elevi; 

� Fişe de progres alcătuite pentru elevii de la clasele proprii. 

3. Performanţe 

� Calendarul olimpiadelor, concursurilor scolare; 

� Subiecte propuse la concursurile şcolare; 

� Tabel nominal cu elevii selectionaţi şi pregătiţi pentru concursurile şcolare; 

� Rezultatele obţinute la diferite faze ale concursurilor şcolare; 

� Alte activităţi care vizezaă performanţa în activitatea didactică. 

4. Perfecţionare. Proiecte personale 

� Evidenţa activităţilor de formare; 

� Diplome, certificate, obţinute ca urmare a absolvirii diferitelor programe de 

formare; 

� Proiecte personale iniţiate, derulate, finalizate; rezultate ale proiectelor. 

5. Materiale. Documente normative 

� Regulamente, scrisori metodice, anunţuri etc. 
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Resurse online utile 

Realizarea în format electronic a documentelor din portofoliul profesorului, îndeosebi a 

planificarilor calendaristise, a proiectelor de unităţi de învăţare sau a proiectelor de lecţie 

reprezintă o activitate care permite un management eficient al timpului şi al alocarii 

resurselor. Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, MECTS a elaborat modele de 

planificări calendaristice, puse la dispoziţie la adresa de Internet: 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c975/. Totodată, platforma online www.didactic.ro 

oferă cadrelor didactice posibilitatea de a-şi realiza planificările, prin mijloace electronice, 

într-un timp foarte scurt. Această aplicaţie este disponibilă după logarea pe platformă: 

http://www.didactic.ro/plan/index 

 

 

Pentru managementul documentelor personale, al clasei de elevi, sau pentru activităţi 

colaborative cu alţi profesori, pot fi utilizate aplicaţii ca: 

� Slideshare - http://www.slideshare.net/.  

Site pentru stocarea şi publicarea gratuită de prezentări PowerPoint, Word sau Pdf. 

Se poate face trimitere ca  link  sau pot fi înglobate în blog sau pagină web. De 

asemenea, se pot sincroniza cu un fişier audio (MP3, podcast) pentru a crea un 
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slidecast - un mod mai puternic de a distribui prezentări sau tutoriale. Slideshare 

este, de asemenea, un site valoros de resurse sub formă de prezentări. 

� Google Sites - http://www.google.com/sites/help/intl/en/overview.html.  

Serviciu gratuit care permite crearea de site-uri dupa şabloane prestabilite. Pot fi 

încărcate fişiere şi informaţii din alte aplicaţii Google (Google Docs, Google Calendar, 

YouTube, Picasa), precum şi conţinut nou. Este util cadrelor didactice care doresc să 

îşi prezinte activitatea sau să colaboreze cu elevii prin intermediul unui site personal. 

 

Pagină web aparţinând unui profesor participant la proiectul EBC – Asistenţă 

tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale: Lorena Olaru, Şcoala “Ioan 

Vlăduţiu”, Luduş, jud. Mureş 

https://sites.google.com/site/stiinteclasavirtuala/ 

 

 

� Google Docs - http://docs.google.com/ 

 Munca în colaborare, individuală sau în grupuri, comunicarea şi cercetarea aduc în 

faţa elevilor dar şi a profesorilor noi oportunităţi de cunoaştere şi aprofundare a 
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cunoştiinţelor. Pentru activitatea didactică, o soluţie online utilă o reprezintă cele 

cinci programe de editare ale Google Docs: 

o „Documents”; 

o „Spreadsheets”; 

o „Presentations”; 

o „Drawings”; 

o „Forms”. 

 

Singurele condiţii pentru a avea acces la aceste programe o reprezintă accesul la reţeaua  

Internet şi existenţa unui cont Google. Pachetul Google Docs este acum integrat în serviciul 

Google Drive. 

Simbolul Google Drive :  

Prin internediul acestui serviciu, Google pune la dispoziţia utilizatorilor un spaţiu de stocare, 

pe web (Cloud), gratuit de 5 GO. Google Drive permite accesul pe web dar şi lucrul off-line cu 

fişierele editate în Google Docs. Pentru editarea off-line a fişierelor este necesară utilizarea 

programului Drive, în varianta dorită (pentru PC sau Mobile), împreună cu browserul Chrome 

de la Google. Una dintre cele mai utile funcţii ale serviciului Drive o reprezintă posibilitatea 

distribuirii şi al editării în timp real al fişierelor. Astfel modificările efectuate on-line de către 

persoanele autorizate de proprietarul fişierelor pot fi cunoscute imediat, de toţi cei avizaţi, 

chiar în timp ce se lucrează cu acestea. 

 

Practică ghidată 

 

Programul „Drawings” – poate fi util atunci când dorim realizarea unor desene şi schiţe 

având la dispoziţie instrumente şi o gamă de simboluri predefinite. Cu ajutorul acestui 

program puteţi crea sigle, antete şi alte reprezentări utile unor aplicaţii, acestea  



 

putând fi salvate în mai multe moduri, având posibilitatea să optaţi pentru fişiere cu 

extensia  PDF, JPG, PNG sau SVG.

Programul „Forms” crează formulare

informaţii, păreri sau să realiză

exemplu, considerând acesta un caz particular, programul ar putea fi utilizat la crearea 

unor formulare pentru culegerea unor informaţii de la diverse grupuri/comunităţi, 

elevi, profesori sau chiar părinţi, 

unele propuneri, confirmări de prezenţă la anumite evenimente etc. 

Programele din pachetul Google Docs fac parte integranta din serviciul Google Drive şi 

sunt prezentate având simboluri distincte:

 Documents 

  Spreadsheets 

  

 

Exemplu de utilizare: 

Limba română, clasa a 2

https://docs.google.com/file/d/0B4AQB_xUq4WabFB2a1dJaWpNbVk/edit

 

 

putând fi salvate în mai multe moduri, având posibilitatea să optaţi pentru fişiere cu 

extensia  PDF, JPG, PNG sau SVG. 

formulare utile atunci când dorim să culegem anumite 

informaţii, păreri sau să realizăm diverse sondaje în rândul unor persoane. Ca un 

exemplu, considerând acesta un caz particular, programul ar putea fi utilizat la crearea 

unor formulare pentru culegerea unor informaţii de la diverse grupuri/comunităţi, 

elevi, profesori sau chiar părinţi, privind anumite puncte de vedere, opţiuni faţă de 

unele propuneri, confirmări de prezenţă la anumite evenimente etc.  

Programele din pachetul Google Docs fac parte integranta din serviciul Google Drive şi 

sunt prezentate având simboluri distincte: 

  Presentations   Drawings

  Forms 
 

Limba română, clasa a 2-a, prof. Romeo Iștoc, Școala EBC Belin, jud. Covasna

https://docs.google.com/file/d/0B4AQB_xUq4WabFB2a1dJaWpNbVk/edit
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putând fi salvate în mai multe moduri, având posibilitatea să optaţi pentru fişiere cu 

utile atunci când dorim să culegem anumite 

m diverse sondaje în rândul unor persoane. Ca un 

exemplu, considerând acesta un caz particular, programul ar putea fi utilizat la crearea 

unor formulare pentru culegerea unor informaţii de la diverse grupuri/comunităţi, 

privind anumite puncte de vedere, opţiuni faţă de 

Programele din pachetul Google Docs fac parte integranta din serviciul Google Drive şi 

Drawings 

ștoc, Școala EBC Belin, jud. Covasna 

https://docs.google.com/file/d/0B4AQB_xUq4WabFB2a1dJaWpNbVk/edit 
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https://docs.google.com/drawings/d/15ZXNH-r0l6AubO-
4VcvWoukWMyezv0tkiyjDy4iisr8/edit  

 

 

Activitate colaborativă pentru elevi, folosind Google Docs  

Programul Google Docs poate contribui la eficientizarea activităţilor colaborative de învăţare 

în rândul elevilor, având în vedere faptul au devenit foarte răspândite situaţiile în care 

aceştia participă la diverse activităţi de grup, mai ales la proiecte sau referate cu abordări 

interdisciplinare. Modul de rezolvare al unor teme sau proiecte impune elevilor, de regulă, 

activităţi organizate pe grupuri de lucru. De asemenea, activităţile de redactare a unor teme 

de la clasă, realizarea de portofolii, schiţe şi prezentări solicită un volum mare de timp şi o 

rigoare organizatorică deosebită. 

În acest context, utilizarea programelor „Documents”, „Spreadsheets” sau „Presentations” 

poate reprezenta şi pentru elevi instrumente de lucru eficiente, sub îndrumarea cadrelor 

didactice. 

În continuare, prezentăm modul în care tema unui proiect imaginar oferit unui grup de 3 

elevi poate fi dezvoltată prin activităţi  de colaborare on-line în timp real de către aceştia cu 

ajutorul programului „Documents”. 

Exemplu: 
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TEMĂ PROIECT ŞCOLAR (model) 

 

Avantajele si dezavantajele sistemelor de energie alternativă 

 

Autori/probleme abordate: 

1. Elev Grigore Mihalcea - “Sistemele eoliene în Uniunea Europeană” 
2. Elev Alexandru Dănuţ - “Sisteme de energie solară în Uniunea Europeană” 
3. Elev Mihaela Cristina Ioana - “Sisteme de producere a energiei prin forţa 

valurilor în Uniunea Europeană” 
 

Cerinţe 

1. Realizaţi o analiză a dezvoltării sistemelor energetice în Europa având în 
vedere: 

• un scurt istoric  al evoluţiei acestora; 

• o prezentare grafică, pe o axă a timpului, a cotelor de producţie la nivel  
european, perioada indicată în Tabelul 1; 

• prezentarea comparativă a evoluţiei producţiei de energie, pe cele trei tipuri 
vizate de proiect. 

 

Tabel 1- cote de producţie  

Energie 1950 

(%) 

1960 

(%) 

1970 

(%) 

1980 

(%) 

1990 

(%) 

2000 

(%) 

2010 

(%) 

Eoliană        

Solară        

Valuri        

 

  

2.  Prezentaţi grafic gradul de utilizare al celor trei tipuri de energie alternativă de către 
fiecare ţară membră a  Uniunii Europene.  
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- analiza datelor se va face folosind următorul tabel: 

 

Tabel 2 

TIP  

ENERGIE 

GRAD DE 
UTILIZARE 

(%) 

COSTURI 
PRODUCERE 

(EUR) 

PREŢ DE 
LIVRARE 

(EUR) 

AMORTIZARE 
INVESTIŢIE 

(ani) 

Eoliană     

Solară     

Valuri     

3.Prezentaţi avantaje şi dezavantaje ale utilizării fiecăreia dintre energiile alternative 

studiate. 

 

Exemplu proiect elevi în aplicaţia „Documents” a programului Google Docs  (extras)  

 

 

Se consideră că premizele utilizării programelor Google Docs sunt îndeplinite şi toţi 
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elevii deţin deja câte un cont Google (Gmail) dar şi acces la Internet. 

Se poate observa astfel, la o citire atentă a proiectului propus spre exemplificare, că 

rezolvarea eficientă a temei generale a impus împărţirea între elevi a celor trei subiecte 

ce vor fi documentate individual iar apoi rezultatele vor reprezenta elementele comune 

de lucru în studiul comparativ. 

Posibilitatea editării on-line şi în timp real a proiectului, prin activităţi simultane, oferă 

posibilitatea fiecăruia de a-şi înregistra rezultatele individuale în documentul comun, 

dezvoltând apoi analize comune, informaţiile fiind afişate tuturor în timp real. Elevii pot 

completa, corecta, verifica şi analiza împreună toate datele obţinute imediat au fost 

introduse în pagină, toţi trei aflându-se în acelaşi timp în faţa aceluiaşi document, dar în 

locuri diferite.  

 

Temă de reflecţie 

Proiectaţi o activitate de tip colaborativ (mono- sau pluridisciplinară) care să permită 

elevilor dumneavoastră să interacţioneze în timp real prin Internet cu ajutorul 

programului Google Docs. Identificaţi avantaje şi, eventual, dezavantaje ale utilizării de 

către elevi a programului respectiv. 

 

Resurse TIC pentru managementul situaţiei şcolare a elevilor 

• AeL School Management 

O alternativă foarte eficientă de gestionare a datelor şcolare în interiorul unităţii de 

învăţământ o reprezintă AeL School Management – oferit de sistemul AeL-SEI, prezent în 

şcolile din România (http://advancedelearning.com/index.php/articles/c3112): 
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Acesta este alcătuit din 6 meniuri (cu submeniuri subordonate): 

o orarul: gestionarea programului şcolar al întregii unităţi de învăţământ; 

o clasele: personalizate în funcţie de nivel, număr de elevi, tip de unitate şcolară, 

catalog al clasei; 

o elevi: oferă toate datele elevilor înscrişi în unitatea şcolară respectivă; include şi 

carnetul de note; 

o profesori: oferă toate datele profesorilor din unitatea şcolară respectivă; 

o definirea organizaţiei: oferă informaţii despre organizarea şcolară a unităţii de 

învăţământ; 

o statistici: se obţin statistici legate de note, absenţe, ani şcolari - la nivel de elev sau de 

clasă.  

• Aplicaţia „Spreadsheets”(componentă a Google Docs) 

Cunoscând principiile generale de utilizare a pachetului de programe gratuite Google Docs se 

pot proiecta o serie de activităţi dedicate domeniului şcolar care pot reprezenta instrumente 

de lucru pentru unii şi surse de informaţii pentru alţii, respectiv profesori, pe de o parte, şi 

părinţi, pe de altă parte. Se poate pleca, de exemplu, de la analiza efortului şi a timpului 

alocat de cadrele didactice pentru calculul mediilor şcolare ale elevilor, la clase şi discipline 
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diferite, apoi pentru realizarea de statistici, analize şi clasamente pe baza rezultatelor 

obţinute etc. În acelaşi timp, se poate avea în vedere necesitatea cunoaşterii în timp util de 

către părinţi a situaţiei şcolare a elevilor, pentru urmărirea acesteia şi luarea măsurilor 

necesare, la nevoie. 

Pornind de la aceste premise, poate fi imaginată realizarea unei aplicaţii ce poate aduce 

eficienţa şi rigoarea dorite în activităţile ce ţin de managementul situaţiei şcolare a elevilor, 

dar ar permite totodată părinţilor, să fie „la zi”, prin intermediul Internetului, cu rezultatele 

copiilor lor, chiar fără a fi prezenţi fizic în unitatea şcolară. 

Programul „Spreadsheets” se poate utiliza ca o foaie de calcul care să permită evidenţa 

rezultatelor la învăţătură ale elevilor. Oferindu-se informaţii prin e-mail, în condiţii de 

confidenţialitate şi stabilindu-se nivele sigure de acces, foaia de calcul editată se poate 

transforma într-un catalog virtual util şi părinţilor. 

 

Practică ghidată 

Principiul de utilizare al documentului este stabilit prin restricţiile de distribuţie şi acces 

impuse de fiecare şcoală. Astfel, se vor stabili distribuţii private partajate pe clase 

pentru elevi şi separat pentru fiecare dintre profesori în funcţie de clasă.  Nivelul de 

acces pentru părinţi şi elevi va fi limitat doar la „Poate vizualiza” iar pentru cadrele 

didactice accesul va fi nerestricţionat şi se va stabili modul „Poate edita”.    

Prezentăm în continuare un model imaginar al unei foi de calcul realizate on-line ce 

poate reprezenta punctul de pornire al unei aplicaţii reale plecând de la ideea realizării 

unui catalog virtual al unei clase de elevi, ce poate fi oricând vizualizat prin reţeaua 

Internet.  

Spreadsheets – foaie de calcul cu rol de catalog virtual 
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Acest catalog virtual poate deveni un foarte util instrument de lucru pus la dispoziţia 

cadrelor didactice din orice unitate de învăţământ la începutul fiecărui an şcolar şi lesne 

de utilizat pe parcursul întregului an.   

În aplicaţia Spreadsheets se poate multiplica modelul foii de catalog pentru toate 

clasele dintr-o unitate de învăţământ. Cunoscând faptul ca programul funcţionează on-

line permanent şi salvează automat documentul pe servere externe (Cloud), se poate 

spune că problema siguranţei fişierului este rezolvată.  

Modelul imaginat al „catalogului” oferă spaţii necesare pentru înregistrarea elevilor, 

înregistrarea notelor primite de elevi dar şi spaţii pentru mici observaţii. Este bine de 

remarcat faptul ca prin afişarea rubricilor reprezentând mediile, calculul acestora 

realizându-se automat si foarte precis, programul poate facilita obţinerea unor situaţii 

grafice necesare pentru diverse analize şcolare (fig. 13).Grafic generat on-line cu 

aplicaţia  Spreadsheets reprezentând evoluţia şcolară a unui elev la disciplina limba şi 

literatura română  
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Trebuie arătat în continuare că pentru utilizarea foii de calcul în scopul propus  este 

necesar  ca proprietarul declarat al documentului (poate fi declarat chiar autorul foii de 

calcul, eventual profesorul de informatică sau informaticianul şcolii) să stabilească după 

regulile deja cunoscute modul de distribuţie „Privat” al foii de calcul dedicată fiecărei 

clase şi să întocmească cu atenţie lista de distribuţie cu toţi profesorii clasei. Se 

constituie astfel un document (foaie de catalog) separat pentru fiecare clasă a şcolii.  

În acest moment proprietarul va trebui să ia o decizie în ceea ce priveşte permisiunile 

de introducere a noi persoane în listele de distribuţie ale fiecărei foi de catalog. 

Aplicaţia Spreadsheets îi oferă două variante: 

� păstrarea acestui privilegiu doar pentru sine, acesta fiind unicul proprietar al 

documentului;  

� acordarea către alţi profesori a permisiunii de a adăuga documentelor 

(paginilor de catalog) la care figurează ca destinatari, noi persoane (elevi sau 

părinţi) în lista celor ce pot accesa on-line pagina respectivă. 

Prin cea de-a doua variantă proprietarul poate transfera responsabilitatea realizării 

listelor de corespondenţă cu părinţii sau elevii chiar profesorilor diriginţi ai claselor 

respective. 
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După această etapă toţi profesorii având permisiunea editării foilor de catalog, vor 

putea accesa on-line paginile respective corespunzătoare claselor la care predau şi pot 

înregistra în rubricile acestora numele elevilor şi notele de pe parcursul semestrului. La 

sfârşitul semestrului aplicaţia va calcula direct mediile elevilor.  

Totodată, instrumentul permite tipărirea paginilor documentelor sau salvarea lor 

offline cu ajutorul aplicaţiei Google Drive.  

 

2.1.3 Portofoliul elevului 

Potrivit articolului 73 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, „(1) Portofoliul educațional 

cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obținute în urma 

evaluării competențelor dobândite sau a participării la activități de învățare, în diferite 

contexte, precum și produse sau rezultate ale acestor activități, în contexte de învățare 

formale, nonformale și informale. (2) Portofoliul educațional este elementul central al 

evaluării învățării. Utilizarea lui debutează începând cu clasa pregătitoare și reprezintă cartea 

de identitate educațională a elevului”. Prin urmare, în unităţile de învăţământ, constituirea 

portofoliului elevului este o necesitate, dar şi un instrument în sprijinul evaluării parcursului 

şcolar, al intereselor de învăţare şi al rezultatelor fiecărui copil. 
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Practică ghidată 

Conţinutul portofoliului elevului (model) 

1. Produse ale activităţii elevului: 

� Rezumate, diferite materiale redactate ca urmare a rezolvării unor teme de 

lucru cotidiene; 

� Eseuri; 

� Articole, referate, comunicări; 

� Fişe individuale de studiu; 

� Proiecte; 

� Experimente; 

� Probleme rezolvate; 

� Probe de evaluare; 

� Lucrări semestriale. 

2. Documente care permit evaluarea atitudinilor, comportamentului, 

intereselor elevului: 

� Chestionare de atitudini, nevoi, interese, intenţii de viitor; 

� Materiale scrise, audio-video care reflectă activitatea desfăşurată de elev 

individual sau împreună cu colegii săi; 

� Reflecţiile proprii ale elevului/jurnal autoreflexiv; 

� Autoevaluări; evaluări colegiale; 

� Interviuri; 

� Comentarii/observaţii din partea cadrelor didactice, conducerii şcolii etc. 

 

Resurse online utile 

Există un număr mare de aplicaţii gratuite online care permit profesorilor să organizeze cu 

elevii activităţi didactice cu componentă TIC, pentru a îmbogăţi portofoliul personal al 

elevului. Prezentăm în continuare câteva instrumente utilizate adeseori în mediul şcolar. 
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Bubble.us - https://bubbl.us/beta 

Aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale colaborative online. Hărţile pot fi  

stocate sau exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe blog sau în pagină web, 

pot fi printate sau trimise prin email. 

 

Photo Story 3 - http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=11132 

Programul poate crea prezentări de tip slideshow utilizând propriile fotografii. Cu un singur 

clic se poate decupa sau roti o imagine. Se pot adăuga efecte speciale, piste sonore sau 

înregistrarea propriei voci care narează textul. Este posibilă personalizarea titlurilor şi a 

textelor explicative. 

Aplicaţia poate fi utilizată în activităţi didactice cu elevii  la disciplinele din ariile curriculare: 

� Matematică şi ştiinţe: simulări, organizatori grafici, structuri chimice; 

� Om şi societate: studierea unui sit arheologic, studierea unui monument istoric, 

identificarea componentelor unui spaţiu geografic; 

� Arte: vizită virtuală într-un muzeu de artă. 

 

Wikispaces - http://www.wikispaces.com/ 

Un wiki este o aplicaţie care permite crearea unui site web al cărui conţinut este creat în 

colaborare de către utilizatori, păstrând versiunile succesive. Wikispaces are o interfaţă 

simplă, conţine forum, inserare de fişiere, linkuri, imagini, statistici şi un număr nelimitat de 

pagini.. Potenţialul pedagogic al paginilor wiki constă în creşterea implicării comunităţii, a 

interesului faţă de materia de studiu, permite construirea cunoaşterii, feedback-ul din partea 

elevilor, adaptarea conţinuturilor, şcolii şi chiar a disciplinei la inputul elevilor.  

Paginile wiki pot fi utilizate pentru:  

� construirea în timp a cunoaşterii (diferite versiuni şi grupuri); 

� rezolvarea progresivă a problemelor sau redefinirea lor; 
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� aprofundarea conceptelor, combinarea, rezumarea şi evaluarea conceptelor din 

diferite discipline; 

� analiza cauzelor şi principiilor unui fenomen; 

� citirea critică şi oferirea de feedback în manieră constructivă şi publică. 

Practică ghidată 

Pagini wiki 

Paginile wiki permit realizarea unor proiecte cu rezultat deschis prin 

comunicare de tip asincron şi colaborarea de grup prin Internet. Totodată, acestea 

asigură un format multimedia al paginilor realizate prin includerea de text, grafice, 

animaţie îndeplinind o serie de funcţii ca: sistem de compoziţie de grup, mediu de 

discuţii, bază de informaţii, sistem de email şi instrument pentru colaborare. 

Dreptul de editare acordat în mod deschis oricărei persoane conduce la o utilizare 

democratică a webului şi facilitează crearea de conţinuturi web de către persoane 

fără abilităţi tehnice speciale. 

Pentru a alege aplicația wiki cea mai potrivită trebuie luaţi în calcul următorii 

factori:  

• disponibilitatea unor anumite funcţii pentru scopul dorit de utilizare;  

• tipul de platformă de utilizare preferată ;  

• posibilitatea obţinerii de suport tehnic ; 

•  dezvoltarea continuă. 

Ca modalitate practică de aplicare se poate proiecta orice activitate de creație care 

nu necesită specificarea autorilor sau protejarea documentelor: 

o proiecte la nivelul clasei de elaborare de materiale de referinţă, ghiduri, 

manuale, glosare etc ; 

o proiecte la nivelul clasei sau al grupelor de elevi cu format bibliografic. Elevii 

pot putea aduna siteuri web dedicate unei teme, apoi să le adnoteze, 
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ierarhizeze şi ierarhizeze ; 

o compunerea de scrisori sau declaraţii prezentate din partea clasei ; 

o manuale – elevii ar putea crea un manual pe o anumită temă fiecare având 

un rol clar în proiect şi devenind interesat personal de rezultatul colectiv. 

Pagini wiki 

Avantaje Dezavantaje 

• construirea în timp a cunoaşterii 

(diferite versiuni şi grupuri) ; 

• rezolvarea progresivă a problemelor 

sau redefinirea lor;  

• aprofundarea combinarea, rezumarea 

şi evaluarea conceptelor din diferite 

discipline;  

• analiza cauzelor şi principiilor unui 

fenomen;  

• citirea critică şi oferirea de feedback 

în manieră constructivă şi publică; 

• analiza de profunzime în scopul 

evitării stereotipiilor de gândire. 

• îngreunează evaluarea contribuţiilor 

individuale ;  

• există riscul utilizării unui limbaj 

inadecvat ; 

• încărcarea de mesaje publicitare, 

conţinuturi incorecte sau 

neacceptate ;  

• sunt mari consumatoare de timp :  

• exprimă poziţia faţă de problema 

respectivă a grupului care l-a creat. 

 

 

Pagină wiki care reflectă activitatea elevilor din Şcoala Bănia, jud. Caraş-Severin  în 

cadrul proiectului EBC  

http://ebc-scoala-bania-cs.wikispaces.com/ 
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Jurnale individuale electronice/ Bloguri 

Blogurile – desemnează o colecţie cronologică online de comentarii personale şi 

legături web, sub forma unor jurnale personale, în care indivizii îşi pot publica propriile 

impresii referitoare la diferite subiecte, cu scopul de a dezbate cu alţi cititori interesaţi. 

Interacţiunile dintre aceştia şi perspectiva personală prezentată în bloguri pot conduce 

adesea la o comunicare susţinută între utilizatori şi multe cercuri de utilizatori de bloguri 

generează un puternic sentiment de comunitate.  

Fiind uşor de creat şi utilizat de oriunde există o conexiune la Internet, blogurile 

reprezintă o formă de publicare pe Internet şi un instrument de comunicare acceptat pe 

scară largă, ajungând actualmente să reprezinte o alternativă la sistemele comune de 

publicare pe Internet prin simplificarea, automatizarea şi accelerarea procesului de publicare 

online. De aceea, puse în aplicare cu o înţelegere adecvată a beneficiilor şi limitelor, 

blogurile reprezintă un instrument tehnologic de instruire din ce în ce mai acceptat. Ele pot fi 

utilizate pentru reflectarea asupra lecţiilor la clasă, cariere şi evenimente curente, pentru 

construirea şi împărtăşirea cunoaşterii. 

Blogul Şcolii EBC Calafindeşti, jud. Suceava 
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 http://scoalacalafindesti.wordpress.com/ 

 

 

2.1.4 Managementul activităţii grupurilor specifice mediului şcolar 

În mediul şcolar se formează grupuri cu roluri şi interese specifice, în a căror activitate 

cadrele didactice joacă un rol important, fie în calitate de coordonatori, fie în calitate de 

membri:  

� grupuri ale părinţilor care ai căror copii învaţă în aceeaşi clasă/şcoală; 

� grupuri ale cadrelor didactice dintr-o şcoală, comisie metodică, sau care predau la 

aceeaşi clasă; 

� grupuri ale elevilor din aceeaşi clasă, sau care studiază o disciplină de tip CDŞ etc. 

 

Complexitatea rolurilor îndeplinite de cadrele didactice în cadrul grupurilor din mediul şcolar 

determină necesitatea utilizării unor instrumente care să faciliteze comunicarea în interiorul 

acestora, ca şi managementul acţiunilor fiecărui grup. O resursă deosebit de utilă, din acest 

punct de vedere, disponibilă gratuit online este programul „Google Groups” 

(https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!overview), creat pentru a facilita 

comunicarea între persoane având interese, opinii, obiective comune, prin realizarea virtuală 

a unor grupuri de discuţii.  
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Google Groups - pagina cu rezultatele căutării unor grupuri de discuţii cu subiectul 

„şcoala” 

 

Condiţia de utilizare a unui grup de discuţii este dată de existenţa unui cont activ de e-mail la 

Google, pe Gmail.com, pentru toţi utilizatorii înregistraţi ai grupului. Utilizatorii unui grup de 

discuţii pot avea două roluri, cel de administrator şi cel de participant. Rolul de administrator 

oferă acestuia atribuţii speciale cum ar fi posibilitatea creării de noi grupuri, organizarea 

discuţiilor grupului, stabilirea sau modificarea regulilor discuţiilor. Administratorul are 

dreptul de invita sau elimina membrii sau de şterge sau adăuga noi subiecte (topic). 

Programul „Google Groups” oferă participanţilor la grupuri de discuţii şi posibilitatea 

schimburilor directe de  fişere, funcţie foarte utilă atunci cănd este necesară răspândirea 

unui fişier (ex. fotografii, pdf-uri s.a). 

Pentru facilitarea accesului la grupurile existente în spaţiul virtual al Internetului pagina de 

pornire a Google Groups oferă o listă cu link-uri ce direcţionează utilizatorii direct spre unele 

domenii de larg interes. 

Google Groups – pagina de start 
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Grup de discuţii dedicat unei clase de elevi 

 

Temă de reflecţie 

Utilizaţi aplicaţia Google Groups pentru a constitui un grup de discuţii cu elevii uneia 

dintre clasele la care predaţi. Formulaţi cel puţin trei obiective care ar putea fi 

îndeplinite prin acest demers şi indicaţi cel puţin 3 posibile subiecte de discuţie. 
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3 Activitatea la clasă și în afara acesteia 

3.1 Utilizarea TIC, a resurselor educaţionale publice (OER) şi a tehnologiei Web 2.0 în 
activităţi curriculare 

Inserția TIC în activitatea educațională are un puternic impact asupra strategiilor didactice şi 

a dezvoltării unor forme de organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor 

şi mijloacelor tradiţionale. Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor 

profesorului, ci rodul unor interacţiuni ale elevului cu cel care conduce învăţarea, cu 

calculatorul, cu sursele de informare puse la dispoziţie (Internet, medii de învăţare 

colaborative online etc). Experiența prezentată în literatura de specialitate evidențiază ca 

avantaje ale învăţării beneficiare de inserția TIC, următoarele:  

� stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare 

socială rapidă; 

� considerarea învăţării din punct de vedere al folosirii ulterioare a cunoştinţelor 

dobândite; 

� individualizarea învăţării şi creşterea randamentului însuşirii conştiente a 

cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor elevilor; 

� realizarea învăţării interdisciplinare, interactive, centrate pe elev, folosind metode 

euristice; 

� dezvoltarea creativităţii elevilor care învaţă utilizând software educaţional specific; 

� reducerea timpului de învăţare şi ridicarea calităţii învăţării;  

� creşterea interesului şi a motivaţiei educabililor; 

� asigurarea accesului la informaţie; 

� crearea unor reprezentări interactive; 

� asigurarea suportului tactic şi strategic al procesului educaţional; 

� diagnoza şi corecţia erorilor; 

� asigurarea managementului activităţilor. 
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Etapele  introducerii TIC, a OER şi a Web 2.0 în activitatea didactică, astfel încât, prin 

suportul pe care îl oferă, să contribuie la creşterea nivelului de competenţe ale cadrelor 

didactice sunt:  

a) substituţia, când practicile instruirii se desfăşoară tradiţional, dar cu utilizarea 

accidentală a noilor tehnologii; de exemplu, singurului computer din clasă, în locul 

unei scheme desenate pe tablă; 

b) tranziţia, când noile practici încep să apară, iar vechile practici încep să fie puse 

sub semnul întrebării; de exemplu, utilizarea unor softuri pentru exersare de tip 

dril and practice; rularea unei “lecţii” în întregime, chiar dacă alt moment al 

activităţii de învăţare putea fi rezolvat mai eficient pe altă cale; 

c) transformarea, când tehnologiile TIC facilitează practici noi, în comparaţie cu care 

practicile tradiţionale apar perimate; de exemplu, în cazul utilizării softurilor de 

simulare a unor procese. 

3.1.1 Tipuri de instrumente TIC utile pentru activitatea didactică, disponibile online 

În funcţie de scopul activităţilor de instruire, în procesul didactic sunt utilizate diferite 

instrumente TIC care pot juca roluri complexe în sprijinirea procesului de predare – învăţare 

- evaluare. Din perspectiva situaţiilor de învăţare, instrumentele TIC se împart în patru 

categorii:  

• de informare; 

• de situare; 

• de construire a cunoaşterii; 

• de comunicare. 
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Instrumentele de informare 

Acestea oferă acces la o vastă cantitate de informaţii în diferite formate (text, audio, imagini, 

grafice, sau video) permiţând elevului accesarea şi utilizarea de informaţii relevante pentru 

activitatea sa. Astfel de exemple sunt enciclopediile multimedia sau resursele web 

disponibile, ele reprezentând doar nişte depozite imense şi pasive.  

Utilizarea TIC pentru a răspunde nevoilor de informare necesită, pe de o parte, cunoaşterea 

modalităţilor optime de selectare şi utilizare a informaţiilor disponibile în diferite formate, 

iar pe de altă parte, de crearea materialelor electronice în diferite formate:   

Selectarea şi utilizarea informaţiilor disponibile în diferite formate (text, vizual, audio) 

Cunoaştere şi înţelegere 

- website-uri relevante pentru 

temele de studiu/ enciclopedii 

online. Ex:  

http://www.nationalgeographic.com/ 

http://chemistry.about.com/ 

http://www.scienceinschool.org 

http://www.discoveryeducation.com 

http://www.bbc.co.uk/history/ 

http://www.historyforkids.org/ 

http://www.britannica.com/ 

http://www.encyclopedia.com/ 

http://www.historyforkids.org/ 

http://memory.loc.gov/ammem 

http://www.chateauversailles.fr/homepage 

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

http://www.britishmuseum.org/   

Abilităţi 

- cum să identifice, colecteze şi regăsească 

informaţii pe Internet; 

- cum să acceseze informaţii depozitate în 

aplicaţii online specifice; 

- cum să acceseze informaţii depozitate în 

seturi de aplicaţii generice/de birou; 

- cum să utilizeze tehnici şi instrumente 

pentru accesarea şi procesarea informaţiei 

(ex. Fişiere şi directoare, programe de 

navigare, site-uri favorite, facilităţi online de 

sprijin, strategii eficiente de căutare, sisteme 

RSS, navigatoare de resurse media, servicii 

de informare prin email, telefon); 

- cum să utilizeze informaţii de calitate 

relevante pentru propria dezvoltare 

personală. 
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Crearea de materiale electronice de prezentare în diferite formate (text, vizual, audio). 

Cunoaştere şi înţelegere 

- instrumente de redactare/ editare a 

materialelor în  diferite formate 

media. Ex: 

http://www.wikispaces.com/ 

https://drive.google.com 

http://prezi.com/ 

http://www.blogger.com 

http://www.slideshare.net 

http://www.google.com/sites 

http:// blogspot.ro/ 

http://www.facebook.com/ 

https://twitter.com/ 

http://www.youtube.com/ 

 

Abilităţi 

- cum să realizeze prezentări multimedia într-

un mod interesant (ex. Aspectul site-ului 

web); 

- cum să utilizeze mijloace TIC pentru a crea 

informaţii (ex. Camere digitale, scanere) 

- cum să utilizeze diferite aplicaţii software 

pentru a crea informaţii; 

- cum să creeze şi să participe în comun la 

crearea de wiki, bloguri sau forumuri 

tematice. 

- cum să solicite informaţii de interes şi să 

răspundă la cele primite (ex. Forumuri de 

discuții); 

- cum să aplice metode şi proceduri pentru 

împărtăşirea informaţiilor (sharing). 

Instrumente de situare 

Acestea sunt sisteme care situează elevul într-un mediu virtual care să îi permită elevului să 

experimenteze diferite situaţii precum simulările, jocurile online şi realitatea virtuală. 

Utilizarea TIC pentru a răspunde nevoilor de învăţare experenţială necesită următoarele 

cunoştinţe şi abilităţi:  

- să selecteze şi să utilizeze mijloace şi software TIC care oferă acces la experienţe şi situaţii 

de învăţare virtuale şi simulate şi să participe în aceste activităţi de învăţare experenţială 

prin TIC. 

Cunoaştere şi înţelegere Abilităţi 
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Există o varietate de aplicații online 

adecvate activităţilor de învăţare ale elevilor 

precum enciclopedii virtuale, simulatoare, 

jocuri online, jocuri pe mobil, lumi virtuale. 

Ex:  

http://www.geography-map-games.com/ 

http://www.google.com/earth/index.html 

http://www.walter-fendt.de/ph14ro/ 

http ://phet.colorado.edu/en/simulations 

http://www.e-scoala.ro 
http://www.googleartproject.com/ 
 

- cum să utilizeze o aplicație interactivă; 

- cum să participe în activităţi sau simulări 

simple de învăţare experenţială; 

- cum să utilizeze aplicații software online 

pentru a facilita înțelegerea;  

-  cum să utilizeze aplicații software online 

a-şi structura propria gândire;  

 

Instrumente de construirea cunoaşterii 

Acestea sunt instrumente ce pot fi utilizate pentru manipularea informaţiei, construirea 

propriei (auto)cunoaşteri. Aceste instrumente permit elevilor să realizeze produse tangibile 

pentru scopuri educaţionale specifice precum pagini web personale prin care să îşi comunice 

ideile sau portofolii cu produsele activităţii personale ori instrumente de autoevaluare 

online.  

Utilizarea TIC pentru a răspunde nevoilor de învăţare constructivă necesită următoarele 

cunoştinţe şi abilităţi: 

Să selecteze şi să utilizeze TIC pentru autoevaluarea şi dezvoltarea propriei activităţi de 

învăţare. 

Cunoaştere şi înţelegere 

- aplicaţii software, caracteristicile şi 

beneficiile acestora (ex. Chestionare 

de autoevaluare a propriului stil de 

învăţare, a intereselor, aptitudinilor, 

programe de luarea deciziilor). Ex: 

Abilităţi 

- cum să se autoevalueze utilizând chestionare 

de interese, aptitudini, stil de învăţare etc.;  

- cum să utilizeze software de hărţi 

conceptuale sau mintale pentru a-şi 

structura propria gândire;  

- cum să participe în dezbateri în grup prin 
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https ://drive.google.com 

http ://www.proprofs.com 

http ://www.scribd.com/ 

https ://bubbl.us/beta/ 

https ://skydrive.live.com/ 

videoconferinţă cu reprezentanţi ai societăţii 

civile sau vieţii profesionale; 

- cum să utilizeze camere de chat şi forumuri 

online de discuţii pentru autoevaluare;  

- cum să creeze şi să menţină un portofoliu 

online de învăţare. 

Instrumente de comunicare 

Acestea permit comunicarea între profesori/ profesionişti pe domenii şi elevi sau în cadrul 

comunităţii de elevi pentru diferitele activităţi de învăţare desfăşurate, permiţând depăşirea 

barierelor de spaţiu şi/ sau de timp. 

Utilizarea TIC pentru a răspunde nevoilor de comunicare necesită următoarele cunoştinţe şi 

abilităţi: 

- selectarea şi utilizarea TIC şi a canalelor adecvate pentru stabilirea şi menţinerea 

comunicării. 

Cunoaştere şi înţelegere 

- principalele canale de comunicare şi 

modalităţile în care acestea pot fi 

utilizate. Ex: 

http:// blogspot.ro/ 

http://www.facebook.com/ 

https://twitter.com/ 

http://www.youtube.com/ 

Abilităţi 

- cum să contribuie la forumurile tematice 

online şi în camerele de chat; 

- cum să utilizeze reţelele sociale; 

- cum să prezinte rezultatelor participării la 

proiecte (realizarea unui prezentări virtuale, 

a unei galerii foto virtuale, inserarea unei 

fotografii sau a unui fragment de film). 

 

3.1.1.1 Tehnologia Web 2.0 şi media sociale 

Termenul web 2.0, cunoscut şi sub denumirea de „software social”, desemnează o etapă 

distinctă în dezvoltarea web-ului, care include o variată gamă de aplicaţii de tipul: wiki, blog, 

sisteme de relaţionare socială, de înştiinţare RSS, de marcare, de indexare şi căutare socială 
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a resurselor. Aceste aplicaţii sunt dedicate unei varietăţi de scopuri și promovează relaţiile 

sociale şi de comunicare între utilizatori, într-un mod inedit, care conduce la: 

� utilizarea crescută a site-urilor sociale; 

� împărtăşirea facilă a informaţiilor; 

� descoperirea rapidă de informaţii şi activităţi; 

� extinderea relaţionării sociale; 

� personalizarea propriului mediu social; 

� beneficiul calităţii de membru în cadrul reţelelor, grupurilor sau comunităţilor. 

 

În timp ce web 1.0 a demonstrat o capacitate formidabilă de a pune în legătură persoane şi 

resurse, web 2.0 permite prin deschiderea, uşurinţa accesării, şi facilitarea relaţiilor sociale, o 

creştere deosebită a capacităţii de conectare prin Internet (sunt de amintit în acest sens 

platformele social-media – Facebook, Twitter). Aceste avantaje pot fi valorificate şi în mediul 

şcolar, prin integrarea noilor tehnologii în activitatea la clasă şi în afara acesteia. 

În ansamblu, media sociale (social media) implică mediile virtuale care utilizează tehnici de 

comunicare pentru a facilita interacţiunea socială, bazate pe tehnologia web 2.0: 

bloguri/microbloguri, wiki, reţele sociale, platforme pentru vizualizarea şi schimbul de 

materiale multimedia, lumi virtuale etc. Acestea permit crearea şi schimbul de conţinut 

generat de utilizatori, într-un mediu colaborativ. 

 

Componente 

 

 

             

     SOCIAL MEDIA
        Tehnologie 

       web 2.0
Generare şi schimb   
       de conţinut

        Interacţiune        
   socială
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Pentru organizaţiile şcolare şi cadrele didactice, interesate de adaptarea demersului didactic 

la noile tehnologii şi de participarea la reţele/proiecte colaborative, cele mai accesibile 

aplicaţii ale social media pot fi structurate astfel: 

• pentru comunicare/colaborare: 

o reţele colaborative/profesionale: Facebook (http://www.facebook.com/), 

LinkedIn (http://ro.linkedin.com/), Twitter (https://twitter.com/), eTwinning 

(http://www.etwinning.net), iTeach (http://iteach.ro/); 

o bloguri: wiki (http://www.wikispaces.com/), Wordpress 

(http://wordpress.org/); 

• pentru generare şi schimburi de materiale multimedia: 

o fotografii: Flickr (http://www.flickr.com/), Zoomr (http://www.zooomr.com/); 

o filme, animaţii: YouTube (http://www.youtube.com/), Vimeo 

(http://vimeo.com/); 

o documente, imagini: Wallwisher (http://wallwisher.com/); 

o combinaţii de text, imagini, video, muzică: Glogster 

(http://www.glogster.com/), TeacherTube (http://www.teachertube.com); 

o voce, imagini: Skype (http://www.skype.com/intl/en/home). 

În contextul actual, strategiile de învăţare actuale pot să combine: 

� tehnologii bazate pe web (web-based) precum clasele virtuale, instruirea în ritm 

propriu, învăţarea colaborativă, redarea în flux audio şi video (streaming video); 

� diferite abordări pedagogice (constructivism, behaviorism, cognitivism), cu scopul 

de a atinge un rezultat optim al învăţării; 

� orice formă a tehnologiei utilizate în activitatea educaţională (video, CD, web, 

film digital, blog, portal, web2.0, OER) cu instruirea faţă – în – faţă, condusă de 

către profesor; 

� mai multe tipuri de conţinuturi interactive. 

Practică ghidată 
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Wiki – mediu online adaptabil activităţilor curriculare 

 

Multe dintre școli utilizează deja Wiki –uri pentru a-și prezenta proiectele și 

activitățile derulate. Wiki reprezintă o colecţie de pagini web care pot fi 

vizualizate şi editate (aproape) de oricine, oricând, de oriunde utilizând doar un 

browser web şi o conexiune la Internet. Potenţialul lor pedagogic constă în 

creşterea implicării grupurilor şcolare, a interesului faţă de materia de studiu, 

facilitarea construirii cunoaşterii, a feedback-ului din partea elevilor, adaptarea 

conţinuturilor şi chiar a disciplinei în ansamblu la interesele elevilor.  

Paginile wiki pot fi utilizate pentru:  

� construirea în timp a cunoaşterii; 

� rezolvarea progresivă a problemelor sau redefinirea lor; 

� aprofundarea conceptelor, combinarea, rezumarea şi evaluarea 

conceptelor din diferite discipline; 

� analiza cauzelor, principiilor, urmărilor unui fenomen/proces; 

� citirea critică şi oferirea de feedback în manieră constructivă şi 

publică; 

� analiza de profunzime în scopul evitării stereotipiilor de gândire.  

Ele permit realizarea unor proiecte cu rezultat deschis prin comunicare de tip 

asincron şi colaborarea de grup prin Internet. Totiodată, asigură un format 

multimedia al paginilor realizate prin includerea de text, grafice, animaţie 

îndeplinind o serie de funcţii ca:  

� sistem de compoziţie de grup; 

� mediu de discuţii; 

� bază de informaţii; 

� sistem de email şi instrument pentru colaborare.  
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Dreptul de editare acordat în mod deschis oricărei persoane conduce la o utilizare 

democratică a webului şi facilitează crearea de conţinuturi web de către persoane 

fără abilităţi tehnice speciale.  

Această tehnologie curpinde o gamă largă de aplicaţii şi funcţii software, abordări 

şi proiecte educaţionale. Nu există o definiţie integrală şi unanim agreată în 

rândul specialiştilor, dar principiile directoare sunt următoarele: 

� oricine poate modifica orice. Un wiki poate oferi drepturi de acces exclusiv 

unui grup predefinit (studenţii unui curs) sau poate fi deschis publicului 

larg. Orice pagină wiki este recunoscută prin existenţa unui link (de genul 

„Editează această pagină”) care invită utilizatorul să editeze acea pagină 

creând, adăugând, modificând sau ştergând în folosul comunităţii de 

utilizatori care accesează pagina;. 

� Wiki utilizează propriul cod de marcare (formatare) a textului, care este 

unul simplificat utilizand functiile de bază HTML; 

� titlurile paginilor wiki nu sunt despărţite prin spaţii, pentru a permite 

crearea rapidă şi automată de noi pagini, realizarea de legături către 

pagini înrudite este foarte facilă; 

� conţinutul nu poate fi atribuit unui autor anume, nu este limitat la o 

perioadă delimitată de realizare şi, prin urmare, nu este niciodată finalizat; 

spre deosebire de bloguri care sunt organizate preponderent cronologic, 

wiki-urile sunt organizate după conţinut, după legăturile către alte pagini sau ale 

altor wiki către propria pagină sau de categoriile şi conceptele emergente în 

procesul colectiv de editare.  

Exemplu de utilizare Wiki 

http://ebc-tautiimagheraus.wikispaces.com, wiki-ul Liceului „Traian Vuia”, 

Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureș, şcoală EBC, pagină dedicată unităţilor de 

învăţare 
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3.1.1.2 Aplicarea la clasă a noilor tehnologii specifice mediului online 

Rolul profesorului se modifică substanțial prin adaptarea noilor tehnologii la activitatea 

curriculară,  el facilitând procesele de învățare în cadrul comunităţilor online prin: 

� negocierea și agrearea normelor de participare, stabilirea unor convenţii de 

conduită în mediul online; 

� clarificarea rolurilor elevilor şi animarea participării online; 

� identificarea și orientarea situațiilor de învățare pe temele cele mai semnificative 

pentru elevi; 

� iniţierea unor activităţi de împărtăşire a cunoştinţelor; 

� proiectarea situațiilor de învățare valorificând contextul socio-educațional; 

� dezvoltarea unor mecanisme de susţinere şi de recompensă pentru eforturile de 

colaborare și asumarea acestora de către elevi prin alegerea criteriilor de 

evaluare a participării în procesul de învăţare prin colaborare (intenţii, procese şi 

rezultate proprii); includerea de activităţi de evaluare între egali; 
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� asigurarea  disponibilității de mijloace tehnice pentru colaborarea la distanţă a 

elevilor;  

� pentru a facilita învăţarea profundă, organizarea situaţiilor de colaborare în 

mediul online trebuie să asigure oportunități suficiente de interacţiune între 

elevi,  de încurajarea exprimării ideilor proprii, interevaluarea critică între 

membrii grupului de elevi, comunicarea clară a ideilor către ceilalţi. 

 

Practică ghidată 

Etape de organizare a situaţiilor de învăţare în mediul online 

���� Definirea obiectivelor (dezvoltarea motivaţiei învăţării, creativităţii, 

metacunoaşterii, gândirii critice, abilităţilor de rezolvare a problemelor, 

abilităţilor de colaborare, învăţarea de profunzime, oferirea de situații de 

învăţare semnificative şi transferabile, dezvoltarea autonomiei în învăţare, 

adaptarea la inteligenţele multiple); 

���� Identificarea instrumentelor TIC, a resurselor OER  și web 2.0 utile; 

���� Stabilirea nivelului de structurare a sarcinilor de învățare;  

o  minim -  obiectivele şi activităţile rămân la decizia membrilor; 

o mediu - profesorul oferă anumite sugestii de ghidare a activităţii;  

o ridicat - intervenţie consistentă a profesorului în elaborarea sarcinilor 

şi sprijinirea învăţării online. 

� Stabilirea criteriilor şi metodelor de evaluare a activităţii. 

 

Ilustrăm în continuare câteva dintre instrumentele de comunicare/prezentare online care 

sunt la dispoziţia educatorilor, pentru activităţile de suport TIC pentru şcoli : 

� Platforma eTwinning - http://www.etwinning.net 
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Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi 

colaborarea între şcoli din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând cadrele 

didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare: crearea de diverse produse 

educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora 

colaborează cu echipe din alte ţări. Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea 

competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice cât şi în 

cazul elevilor), îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în 

Uniunea Europeană - comunicarea în cel puţin două limbi străine), cunoaşterea şi 

dialogul intercultural. 

 

Platforma etwinning.net oferă: 

o instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de 

învăţare;  

o apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora;  

o implicarea în activităţi curriculare comune;  

o participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru 

dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaţionale şi prin 

participarea la seminarii internaţionale de formare/schimburi de experienţă;  

o un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori;  

o recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la 

nivel naţional şi european;  
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o premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai 

bune proiecte. 

� Slide - http://www.slide.com/ 

Instrument online gratuit pentru creare şi stocare de slideshow-uri, incluzând efecte, 

tranziţii şi muzică. Ele pot fi apoi înglobate într-un blog sau pagina web. Interfaţă 

simplă, mai multe moduri de vizualizare. 

� Picasa - http://picasa.google.com/ 

Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare, stocare şi editare de fotografii. 

Oferă numeroase instrumente de editare, precum şi posibilitatea de a crea 

slideshow-uri, colaje, publicare de albume pe Internet, pregătirea fotografiilor pentru 

utilizare externă (tipărire, email), geo-tagging. Necesită download şi instalare. 

� Hot Potatoes  - http://hotpot.uvic.ca/ 

Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. Şase aplicaţii 

pentru teste cu răspuns multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte încrucişate, formare de 

perechi, ordonare şi completare de fraze. Necesită download şi instalare. 

� Scribd - http://www.scribd.com/ 

Publicare şi stocare gratuită online de documente în format doc, ppt, pdf, xls, etc. 
Scribd are şi un aspect de reţea socială datorita profilelor, opţiunilor de subscriere, 
comentare şi clasificare. Documentele pot fi private sau pot fi înglobate în bloguri, 
reţele de socializare, pagini web şi pot fi găsite de motoarele de căutare.  
 

 Exemplu de utilizare 

Științe, clasa a 3-a, prof. Simona Sburlea, Școala EBC Șercaia, jud. Braşov 

http://ro.scribd.com/doc/33067887/Test-Stiinte-Clasa-3 
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� Bubble.us - https://bubbl.us/beta/ 

Aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale colaborative online. Hărţile pot 

fi  stocate sau exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe blog sau în 

pagină web, pot fi printate sau trimise prin email. 
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Exemplu de utilizare 

 

 Geografie, clasa a 6-a, prof. Dorin Vaida, Grupul Şcolar Târgu Lăpuş, jud. 

Maramureş, Şcoală EBC 

http://ebc-targulapus.wikispaces.com/ciorchine-Paula 

 

 

 

� Slideshare - http://www.slideshare.net/ 

Site pentru stocarea şi publicarea gratuită de prezentări PowerPoint, Word sau pdf. 

Se poate face trimitere ca  link  sau pot fi înglobate în blog sau pagină web. De 

asemenea, se pot sincroniza cu un fişier audio (MP3, podcast) pentru a crea un 

slidecast - un mod mai puternic de a distribui prezentări sau tutoriale. Slideshare 

este, de asemenea, un site valoros de resurse sub formă de prezentări. 

Exemplu de utilizare 

Științe, clasa a 3-a, prof. Simona Sburlea, Școala EBC Șercaia, jud. Braşov 

http://www.slideshare.net/mihaelapaduraru/alcatuirea-animalelor 
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� Prezi - http://prezi.com/ 

Creare de prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca: zoom, itinerar al prezentării, 

inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf, desene. Un pas înainte 

faţă de “era PowerPoint”. 

 

Exemplu de utilizare 

 

Chimie, clasa a 7-a, prof.Aneta Pop, Liceul Traian Vuia, Tăuții-Măgherăuș, 

jud. Maramureş, Şcoală EBC 

http://prezi.com/z1u1qp1jdihk/reactia-de-schimb/ 
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� Photosynth (http://photosynth.net/create.aspx)  

Specializată în prelucrarea fotografiilor şi mixarea lor pentru a crea imagini 3D care 

pot reconstitui spaţii, galerii, structuri interne etc. Permite explorarea detaliilor, 

oprirea filmului, panoramarea şi urmărirea galeriilor foto. 

Exemplu de utilizare 

Tema: Modelarea sau simularea unor procese/structuri/noţiuni ştiinţifice 
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Activitatea 1. Studierea elementelor componente ale modelului sau simulării. 

Activitatea 2. Identificarea unor structuri caracteristice, repetitive, definitorii. 

Activitatea 3. Completarea unei fişe de observaţii. 

Se poate utiliza aplicaţia gratuită de procesare a imaginilor Photosynth 

(http://photosynth.net/create.aspx) 

 

În  proiectarea activităţii cu ajutorul acestei resurse TIC, indiferent de aria curriculară 

la care se raportează cadrul didactic, se pot urma paşii: 

1. stabilirea competenţei specifice vizate; 

2. identificarea activităţii de învăţare, prin utilizarea resursei TIC menţionate, 

care să permită dezvoltarea competenţei specifice vizate; 

3. conceperea fişei de lucru pentru elevi, care se va centra pe observaţiile 

acestora ca urmare a utilizării aplicaţiei; 

4. utilizarea aplicaţiei pentru a realiza galeria de imagini, modelul, simularea 

dorită; 

5. desfășurarea activităţii proiectate, cu elevii, pe baza aplicaţiei Photosynth; 

6. completarea de către elevi a fişei de lucru; 

7. raportarea observaţiilor; 

8. analiza rezultatelor activităţii; 
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9. evaluarea activităţii. 

Aplicaţia poate fi utilizată în activităţi didactice derulate la disciplinele din toate cele 

patru arii curriculare: 

� Limbă şi comunicare: reconstituirea momentelor vieţii unui scriitor celebru; a 

casei memoriale aparţinând unei personalităţi literare/culturale; 

� Matematică şi ştiinţe: reconstituirea structurii interne a unor substanţe; 

simularea mişcării unor corpuri etc. 

� Om şi societate: vizite virtuale în diferite locuri cu rezonanţă istorică, 

reconstituirea unui areal geografic; 

� Arte: vizită virtuală într-un muzeu de artă; vizionarea structurii unei opere de 

artă etc. 

 

3.1.2  Proiectarea unităţii de învăţare prin valorificarea resurselor TIC 

În ansamblul proiectării activităţilor didactice, pentru adecvarea acestora la particularităţile 

elevilor în contextul integrării TIC, a OER şi a tehnologieie Web 2.0, sunt necesare: 

� diversificarea situaţiilor de învăţare: sarcini de învăţare variate, strategii, metode şi 

mijloace diverse de organizare a activităţilor didactice, valorificarea diferitelor medii 

de învăţare- formal, nonformal, informal, şcolar/extraşcolar; 

� asumarea de noi roluri de către profesori şi elevi: pentru a creşte implicarea elevilor 

şi eficacitatea învăţării, profesorul poate organiza unele situaţii de învăţare în care să 

le atribuie acestora roluri noi, asumându-şi în acelaşi timp roluri de mediator, 

moderator sau facilitator al desfăşurării activităţilor;  

� utilizarea metodelor interactive de învăţare şi a tehnologiei moderne care au 

capacitatea de a stimula lucrul în grup, învăţarea prin colaborare, schimbul de 

informaţii între elevi, explorarea de posibilităţi şi evaluarea implicațiilor etc.; aceste 

tipuri de sarcini şi modalităţile asociate de organizare a instruirii conduc şi la crearea 

unui climat de învăţare plăcut, bazat pe respect reciproc, pe valori democratice, 

facilitând nu doar dezvoltarea cognitivă, ci şi pe cea socio-morală; 
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� valorificarea experienţei elevilor, dobândită în contexte formale sau nonformale de 

educaţie: acest principiu este cu atât mai relevant cu cât tematica propusă nu este 

complet nouă pentru elevi; fiecare dintre ei a auzit, a citit, a aflat din diferite surse 

sau de la diferite materii de studiu anterioare despre principalele teme abordate. În 

acest context, experienţa personală va constitui un reper important în organizarea 

activităţilor educaţionale, pentru ca acestea să aibă legătură cu viaţa cotidiană şi să 

fie relevante. Conţinuturile propuse de profesor sunt un punct de legătură între ceea 

ce elevii ştiu deja şi ceea ce ar trebui să mai ştie sau să gândească astfel încât să 

abordeze complex şi unitar un anumit fenomen; 

� utilizarea metodelor alternative de evaluare: acestea stimulează implicarea elevilor 

şi învăţarea prin cooperare, lucrul individual, dar şi lucrul în grup, distribuirea 

sarcinilor şi asumarea de responsabilităţi, completarea activităţilor din clasă cu 

activităţi în afara clasei. Aceste metode combină diferite alte metode sau tehnici 

precum documentarea sau investigaţia, facilitând astfel transferul de cunoştinţe şi 

dezvoltarea competenţelor transversale; 

� durata de lucru la clasă cu resurse digitale variază în funcţie de mai mulţi factori 

(resursele existente, nivelul de autonomie al elevilor în învăţare, stadiul de 

implementare a programei etc.). Pentru o integrare optimă a resurselor digitale în 

procesul didactic, profesorul va evalua momentele lecţiei care beneficiază în mod 

optim de utilizarea lor, în funcţie de caracteristicile aplicaţiilor şi obiectivele specifice 

ale lecţiei. 

 

3.1.2.1 Elaborarea proiectului unităţii de învăţare cu componentă TIC 

Elaborarea proiectului unității de învățare este parte importantă în procesul de 

implementare curriculară. Acesta este realizat de către cadrul didactic și transpune efectiv în 

practica şcolară principalul document curricular oficial: programa școlară. 

Dintre produsele didactice pe care le poate realiza profesorul, proiectul unităţii de învăţare 

reprezintă deopotrivă: 

• un cadru de predare (pentru că exprimă practici şi stiluri pedagogice); 
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• un cadru de învăţare şi evaluare (prin modul de structurare al activităţilor/sarcinilor 

de învăţare în raport cu ţintele/rezultatele aşteptate).  

Avantajele proiectării pe unităţi de învăţare, faţă de proiectarea tradiţională, pe lecţii, sunt 

următoarele: 

� coerenţa instruirii, în care aşteptările elevilor devin clare pe termen mediu şi lung; 

� centrarea învăţării pe elev, cu exersarea unor competenţe variate de tipul: 

comunicare, rezolvare de probleme, luare de decizii, colaborare – cu accent pe 

explorare şi reflecţie; 

� implicarea profesorului într-un „proiect didactic” pe termen mediu, cu o accentuare 

mai precisă a etapelor ciclului învăţării; 

� crearea unei perspective diferite asupra lecţiilor, în succesiunea lor, conferind 

acestora o structură specifică, în funcţie de secvenţa unităţii de învăţare căreia lecţia 

respectivă îi aparţine. 

 

Proiectul unei unităţi de învăţare oferă imaginea sintetică a desfăşurării fiecărei ore -  în 

tabelul pentru proiectul unităţii de învăţare, delimitarea lecţiilor se realizează prin linii 

orizontale. Astfel, elementele de conţinut şi obiectivele de referinţă/ competenţele specifice 

care sunt dezvoltate prin intermediul activităţilor de învăţare, resursele educaţionale pentru 

fiecare activitate, precum şi metodele/ instrumentele de evaluare necesare, se regăsesc 

înscrise în tabel, pentru fiecare lecţie.  

Unitatea de învăţare reprezintă un ansamblu de lecţii, congruent din punct de vedere al 

obiectivelor urmărite, unitar din punct de vedere tematic (al conţinutului disciplinar), cu 

activităţi adecvate, subordonate obiectivelor, şi desfăşurându-se cu resurse specifice. 

Unitatea de învăţare conturează o structură didactică deschisă şi flexibilă, care se desfăşoară 

pe o perioadă determinată de timp, care are ca scop formarea unui comportament specific 

la elevi şi care dă libertatea manifestării creative a profesorului într-un cadru delimitat de 

obiectivele/ competenţele/ conţinuturile programei şcolare. Rezumând, conceptul de 
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unitate de învăţare are rolul de a materializa conceptul de demers didactic personalizat, 

flexibilizând proiectarea didactică. 

În etapa de desfăşurare a demersului de predare – învăţare - evaluare pe baza proiectului 

unităţii de învăţare, profesorul va trebui să fie preocupat de: 

• monitorizarea progresului elevilor; 

• colectarea de evidenţe despre desfăşurarea activităţilor de învăţare; 

• pregătirea unor resurse suplimentare pentru elevii care au un ritm mai alert 

de învăţare; 

• oferirea de feedback şi evaluarea rezultatelor.  

Una dintre mizele principale ale proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere a fost de a 

contribui la schimbarea practicilor didactice din şcolile implicate. În acest scop, cea mai mare 

parte a activităţilor desfăşurate în şcoli a fost orientată spre asistenţa acordată profesorilor 

pentru a progresa în dezvoltarea competenţei digitale şi a putea folosi, cât mai repede şi cât 

mai intens, resursele OER (a se vedea Anexa 1). Ţinta proiectului a fost ca la final, 30% din 

activitatea de predare-învăţare-evaluare să fie susţinută de componenta TIC. Prin urmare, 

proiectarea unităţilor de învăţare a reprezentat un indicator major al atingerii obiectivului 

privind asigurarea unui procent de minimum 30% din curriculumul aplicat la clasă, 

concretizat în unități de învățare concepute de către profesori să se bazeze pe utilizarea 

instrumentelor TIC.  De aceea, comparativ cu structura „clasică” a proiectului unităţii de 

învăţare, în cadrul EBC s-a utilizat un model adaptat, care a identificat în mod distinct 

resursele TIC aflate la dispoziţia cadrului didactic şi utilizate în activitatea la clasă (a se vedea 

Anexa 2 şi secţiunea Practică ghidată, de mai jos). 

Practică ghidată 

Proiectul unităţii de învăţare cu componentă TIC 

Elaborarea proiectului unităţii de învăţare se realizează prin parcurgerea unui algoritm 

prezentat în continuare:  

Pentru proiectarea unităţii de învăţare: 
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1. se alege o temă care se poate parcurge într-o anumită perioadă de timp şi are o 

durată de aproximativ o lună; 

2. se stabilesc competenţele specifice care se urmăresc în cadrul temei; 

3. se selectează conţinuturile programei care sunt adecvate temei; 

4. se decide asupra unei/unor proceduri din inventarul strategic. Aceste proceduri 

trebuie să satisfacă criteriul facilitării/formării la elev a competenţelor/capacităţilor 

selectate din programă pentru unitatea respectivă; 

5. se trece la completarea rubricaturii următoare: 

Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice 

 

Activităţi de 

învăţare 

Resurse Resurse TIC 

utilizate 

Evaluare 

      

 

Pentru aceasta: 

1. Se stabilesc competenţele vizate pentru prima ora; se estimează apoi o suită de 

activităţi având grijă ca procedurile selectate la pasul 4 să genereze exerciţiile 

respective. În coloana activităţi se vor trece strict activităţile realizate de elevi, nu 

intervenţiile profesorului. Astfel, dacă s-a selectat proiectul, activităţile elevilor vor fi 

de tipul: documentare pentru…, colectare de date pentru…, În condiţiile existenţei 

unei rubrici separate pentru resursele TIC, activităţile de învăţare vor fi adaptate şi 

acestei categorii de resurse. 

2. Rubrica evaluare va oferi o modalitate de evaluare estimată pentru ora respectivă. 

Este fundamentală corelarea competenţe – activitate – resurse. Aceasta  presupune 

că fiecare activitate se raportează la o competenţă specifică si in mod obligatoriu la o 

formă de organizare a clasei. Altfel spus, activităţile de învăţare, care constituie 

partea cea mai amplă a proiectării trebuie să fie clar corelate stânga - dreapta cu 
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coloanele învecinate. 

 

3.1.2.2 Utilizarea taxonomiei digitale în proiectarea unităţii de învăţare cu componentă 
TIC 

Un model de orientare a proiectării didactice cu componentă TIC îl reprezintă Taxonomia 

Bloom-Anderson-Krathwool (Taxonomia Bloom digitală, 2001). 
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Pentru a facilita utilizarea taxonomiei didactice în activitatea de proiectare a unităţii de 

învăţare şi a activităţilor curriculare cu componentă TIC, propunem în continuare un model 

de adaptare a obiectivelor şi instrumentelor TIC specifice taxonomiei digitale la tipurile de 

sarcini care pot fi proiectate pe baza acestora. 

O
b

ie
ct

iv
e 

ed
u

ca
ți

o
n

al
e 

ACTIVITĂȚI / INSTRUMENTE TIC Verbe operaționale Tipuri de sarcini 
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C
R

EA
R

E Proiectare, construire, 

planificare, producere, 

inventare, concepere, realizare 

programare, filmare, animare, 

utilizarea paginilor wiki, utilizarea 

blogurilor, utilizarea blogurilor 

video, mixare, remixare, publicare 

(hipermedia), emisie/publicare 

video, emisie/publicare audio, 

regie, difuziune audio-video  

a produce, a planifica, a 

deriva, a dezvolta, a 

combina, a organiza, a 

sintetiza, a deduce, a 

formula, a modifica 

Realizaţi un proiect ...? 

Cum aţi descrie 

sentimentele 

personajului...?  

Realizaţi o reclamă 

pentru …  

Dezvoltaţi un sistem 

care să …  

Elaboraţi un set de 

ipoteze pentru o 

investigarea unui 

fenomen … 

EV
A

LU
A

R
E Verificare, elaborare/verificare 

ipoteze, analiză critică, 

experimentare, raționare, 

testare, detectare, monitorizare 

comentarea blogurilor, revizuire, 

postare, moderare, colaborare, 

networking, restructurare, 

testare 

a controla, a face ipoteze, a 

critica, a experimenta, a 

judeca, a testa a detecta, a 

monitoriza, a argumenta, a 

considera, a compara, a 

contrasta, a standardiza, a 

evalua 

Găsiţi o soluţie mai 

bună? Ce schimbări 

recomandaţi?  

Analizaţi critic modelul 

… Justificaţi o decizie ... 

Experimentaţi … 
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A
N

A
LI

ZĂ
 Comparare, organizare, 

deconstruire, atribuire, 

rezumare, găsire, structurare, 

integrare 

instrumente online de realizare 

de sondaje online, survey 

monkey, și de social networking, 

utilizare editoare de text,  baze de 

date și foi de calcul online, 

Google earth, Google Maps, 

Flickr, web publishing, 

instrumente online de realizare 

de hărți conceptuale, analize 

SWOT, organizatori grafici 

a distinge, a detecta, a 

identifica, a clasifica, a 

discrimina, a recunoaşte, a 

categorisi, a deduce, a 

analiza, a contrasta, a 

compara, a atribui, a 

structura 

Prin ce se aseamănă...  

De ce au apărut 

schimbările...? Realizaţi 

o schemă cu punctele 

importante.  

Analizaţi,  

Comparaţi,  

Interogaţi,  … 

A
P

LI
C

A
R

E Implementare, punere în 

practică, utilizare, executare 

rulare, lansare (loading), redare, 

operare, decodare, încărcare, 

distribuire resurse, editare  

a implementa, a generaliza, 

a stabili legături, a alege, a 

dezvolta, a organiza, a 

utiliza, a se servi de, a 

transfera, a restructura, a 

clasifica, a executa 

Construiţi un model/ o 

propoziţie pentru a 

demonstra cum 

funcţionează...   

Completaţi fraza...  

Rezolvaţi ...  

Implementaţi, 

executaţi … 
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ÎN
ȚE

LE
G

ER
E Interpretare, rezumare, 

deducție, parafrazare, clasificare, 

comparare, explicare, 

exemplificare 

instrumente online de realizare 

de hărți conceptuale, web 

publishing, construire 

colaborativă de pagini simple 

web, pagini wiki și bloguri 

(bloglines, blogger, Myspaces, 

Bebo, facebook, bloglines, 

blogger, ning), audacity 

instrumente de înregistrare sunet 

de podcasting audio și video, 

căutare avansată google,  

a traduce, a transforma, a 

exprima prin propriile 

cuvinte, a ilustra, a pregăti, 

a reprezenta, a schimba, a 

scrie din nou, a redefini, a 

interpreta, a reorganiza, a 

rearanja, a diferenţia, a 

distinge, a face, a stabili, a 

explica, a demonstra, a 

estima, a induce, a 

conchide, a prevedea, a 

determina, a extinde, a 

interpola, a extrapola, a 

completa, a stabili, a 

parafraza 

Scrieţi un scenariu al 

povestirii. Realizaţi o 

schemă a succesiunii 

evenimentelor.  

La ce concluzie se 

poate ajunge? 

Clasificaţi,  

Explicaţi,  

Interpretaţi … 

R
EC

U
N

O
A

ȘT
ER

E Recunoaștere, listare, descriere, 

identificare, obținerea de resurse 

relevante, denumire, localizare 

(locating), găsire  

wiki, Google docs, prezi, mind 

map, flashcards, thinkfree, kubbu, 

ask.com, forum, email, pagină 

web personală, journal personal 

blog, bookmarking, social 

networking, facebook, myspaces, 

bebo, twitter, diigo, Digg.com, 

google, yahoo, 

a defini, a distinge, a 

identifica, a aminti, a 

recunoaşte, a dobândi, a 

numi 

Realizaţi o listă cu … 

Recunoaşteţi,  

Descrieţi,  

Identificaţi,  

Găsiţi … 
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Exemplu: Extrase din proiectarea Unității de învățare interdisciplinare, Toamna, clasa a 2-

a, prof. Romeo Iştoc, Şcoala EBC Belin, jud. Covasna (întregul proiect al unității de învățare 

poate fi consultat în Anexa 4). 
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3.1.3. Proiectarea unităţilor de învăţare cu componentă TIC şi aplicarea lor la clasă în 
şcolile EBC 

Pe parcursul derulării proiectului de Asistenţă Tehnică, în şcolile EBC s-a desfăşurat 

activitatea de identificare, proiectare, elaborare şi aplicare la clasă a unităţilor de învăţare cu 

componentă TIC, obiectivul final urmărit fiind asigurarea a minimum 30% din activitatea de 

predare-învăţare-evaluare (curriculară) cu ajutorul mijloacelor TIC, a OER şi Web 2.0. La 

finalul proiectului, un indicator al realizării acestui obiectiv a fost elaborarea, la nivelul 

fiecărei şcoli EBC, a minimum patru unităţi de învăţare, câte una pentru fiecare dintre cele 

patru arii curriculare vizate.  

3.1.3.1 Tipologia unităţilor de învăţare cu componentă TIC realizate în şcolile EBC 

În cursul anului şcolar 2011-2012, în cele 229 de şcoli EBC au fost proiectate, finalizate, 

aplicate la clasă şi postate pe portalul proiectului 363 de unităţi de învăţare, dispuse pe arii 

curriculare şi pe discipline de studiu după cum urmează: 

Unităţi de învăţare  

Aria curriculară Disciplina 
Număr 

proiecte 
Ponderea  
disciplinei 

LIMBĂ şi 
COMUNICARE Lb. romană 66 18.18% 

LIMBĂ şi 
COMUNICARE Lb. engleză 28 7.71% 

MATEMATICĂ şi 
STIINTE Matematică 62 17.08% 

MATEMATICĂ şi 
STIINTE Fizică 20 5.51% 

MATEMATICĂ şi 
STIINTE Chimie 15 4.13% 

MATEMATICĂ şi 
STIINTE Biologie 30 8.26% 

OM şi SOCIETATE Istorie 36 9.92% 

OM şi SOCIETATE Geografie 42 11.57% 

OM şi SOCIETATE Cultura civică 19 5.23% 

ARTE Ed. muzicală 25 6.89% 

ARTE Ed. plastică 20 5.51% 

    



 

 

Dispunerea proiectelor de unităţi de învăţare

Se poate observa o implicare consistentă a cadrelor didactice care predau disciplinele 

matematică şi limba română, comparativ cu celelalte discipline. O explicaţie ar putea fi aceea 

că aceste discipline se regăsesc şi î

altele, care se adresează exclusiv gimnaziului. Prin urmare, o parte dintre proiectele de 

unităţi de învăţare realizate la aceste discipline au ca autori învăţători sau profesori pentru 

învăţământul primar (16 din 66 de proiecte la Limba română, respectiv 24 din 62 la 

Matematică). 

În ceea ce priveşte distribuţia proiectelor de învăţare pe arii curriculare şi în interiorul 

acestora, analiza celor realizate până în prezent a relevat următoarele 

 

Dispunerea proiectelor de unităţi de învăţare realizate pe arii curriculare
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Total proiecte de unităţi de 
învăţare: 363 

 

Dispunerea proiectelor de unităţi de învăţare realizate pe discipline de studiu

Se poate observa o implicare consistentă a cadrelor didactice care predau disciplinele 

matematică şi limba română, comparativ cu celelalte discipline. O explicaţie ar putea fi aceea 

că aceste discipline se regăsesc şi în curriculumul învăţământului primar, spre deosebire de 

altele, care se adresează exclusiv gimnaziului. Prin urmare, o parte dintre proiectele de 

unităţi de învăţare realizate la aceste discipline au ca autori învăţători sau profesori pentru 

rimar (16 din 66 de proiecte la Limba română, respectiv 24 din 62 la 

În ceea ce priveşte distribuţia proiectelor de învăţare pe arii curriculare şi în interiorul 

acestora, analiza celor realizate până în prezent a relevat următoarele rezultate:

Dispunerea proiectelor de unităţi de învăţare realizate pe arii curriculare
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Numar proiecte
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100.00% 

realizate pe discipline de studiu 

 

Se poate observa o implicare consistentă a cadrelor didactice care predau disciplinele 

matematică şi limba română, comparativ cu celelalte discipline. O explicaţie ar putea fi aceea 

n curriculumul învăţământului primar, spre deosebire de 

altele, care se adresează exclusiv gimnaziului. Prin urmare, o parte dintre proiectele de 

unităţi de învăţare realizate la aceste discipline au ca autori învăţători sau profesori pentru 

rimar (16 din 66 de proiecte la Limba română, respectiv 24 din 62 la 

În ceea ce priveşte distribuţia proiectelor de învăţare pe arii curriculare şi în interiorul 

rezultate: 

Dispunerea proiectelor de unităţi de învăţare realizate pe arii curriculare 

Numar proiecte
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În urma experienţei rezultate din proiectarea unităţilor de învăţare cu componentă TIC şi a 

aplicării lor la clasă, s-au putut constata următoarele: 

� profesorii s-au dovedit interesaţi de proiectarea unităţilor de învăţare utilizând 

mijloacele TIC, OER şi Web 2.0, având în vedere faptul că acest tip de demers 

(proiectarea şi aplicarea la clasă a unităţilor de învăţare) le este familiar, fiind un 

aspect esenţial al desfăşurării activităţilor didactice; în acelaşi timp, elementul de 

noutate l-a constituit proiectarea secvenţelor didactice prin utilizarea resurselor TIC, 

ceea ce a presupus, în foarte multe situaţii, regândirea întregului scenariu al unei 

unităţi de învăţare; 

� a existat o anumită aglomerare a unităţilor de învăţare pe componenta Competenţe 

specifice – Activităţi de învăţare, fără ca acestea din urmă să fie gândite strict în 

raport cu resursele OER şi Web 2.0 disponibile sau pentru care exista intenţia 

explicită de a fi utilizate; în acest context, s-a putut face observaţia că, în numeroase 

cazuri, acumularea de activităţi de învăţare s-a făcut în detrimentul timpului acordat 

pentru sedimentarea cunoştinţelor, pentru reflecţie şi aplicaţii concrete realizate de 

elevi; 

� nu întotdeauna proiectele de învăţare realizate de cadrele didactice din şcolile EBC au 

indicat aplicaţii Web 2.0, resurse OER concrete folosite, preferând uneori un grad mai 

mare de generalitate al exprimării; 

� s-a putut remarca o relativă reticenţă a cadrelor didactice faţă de abordarea 

problematicii evaluării în general, şi mai ales din perspectiva utilizării instrumentelor 

94
127

97
45

LIMBA SI COMUNICARE

MATEMATICA SI STIINTE

OM SI SOCIETATE

ARTE

PROIECTE INSCRISE
PE ARII CURRICULARE

Numar total 
proiecte
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TIC în secvenţele de evaluare, fapt ce poate fi explicat prin preferinţa acordată încă 

de profesori mijloacelor „clasice” de evaluare (testul scris/evaluarea orală) şi o 

anumită neîncredere a acestora în utilitatea sau oportunitatea folosirii 

instrumentelor TIC în procesul de evaluare. 

 

 3.1.3.2 Activități proiectate pentru verificarea nivelului de cunoaștere  

 

OER/Web 
2.0 

Scurtă descriere a 
activității 

Aplicaţie 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.p

ro
p

ro
fs

.c
o

m
  Biologie 

Clasa a 9-a 

  Autoevaluare online 

prin quiztest, pentru 

capitolul Celula vie – 

Diversitatea vieții. 

Prof. Ruxandra Ianul, 

Liceul Teoretic 

Băneasa, Şcoală EBC http://www.proprofs.com/quiz-

school/quizshow.php?title=celula_2&quesnum=1 
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h
tt

p
:/

/w
w

w
.k

u
b

b
u

.c
o

m
  Educație muzicală 

 clasa a 4-a 

Utilizarea Kubbu.com 

pentru creearea 

unui aritmogrif 

dedicat verificării 

cunoștințelor despre 

instrumente 

muzicale. 

 Prof. Ana Maria 

Sibianu, Școala EBC 

Belin, jud. Covasna 

http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=27056_timbrul 

 

h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.g
o

o
gl

e.
co

m
  Educație plastică 

Clasa a 3-a 
Resursă online 

pentru verificarea 

cunoștințelor 

referitoare la culori. 

Elevilor li se cere să 

recunoască prin 

colorare online 

culori calde și reci. 

Prof. Romeo Iștoc, 

Școala EBC Belin, 

jud. Covasna 

 

https://docs.google.com/file/d/0B4AQB_xUq4WaVWI0U
Ed3X096Rkk/edit?pli=1 
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3.1.3.3 Activități proiectate pentru verificarea nivelului de înțelegere  

OER
/We
b 2.0 

Scurtă descriere a 
activității 

Captura de ecran 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.k

u
b

b
u

.c
o

m
 Istorie 

Clasa a V-a 

Verificarea înțelegerii 

prin exerciţii de 

identificare  

a termenilor istorici 

sub formă de domino. 

Prof. Oros Copelia, 

Școala EBC Halmeu, 

jud. Satu Mare 

 

http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=27152_introducere

_in_studiul 
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h
tt

p
:/

/w
w

w
.p

ro
p

ro
fs

.c
o

m
 Limba română 

Clasa a 2-a 

Crearea de exerciţii de 

sesizare a 

elementelor 

semnificative ale 

textului, de înţelegere 

a mesajului și a unor 

exerciţii de vocabular: 

identificarea 

cuvintelor 

necunoscute, aflarea 

sensului acestora, 

alcătuirea de 

propoziţii cu noile 

cuvinte, exerciţii de 

sinonimie, de 

antonimie.  

 

Prof. Romeo Iștoc, 

Școala EBC Belin, jud. 

Covasna 

 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=limba-

romana-ii-toamna-evaluare 
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h
tt

p
:/

/w
w

w
.w

ik
is

p
ac

es
.c

o
m

/ Limba română 

Clasa a 3-a 

Postarea de fise de 

lucru online pe wiki-ul 

şcolii cu exerciții 

suport pentru 

completarea 

semnelor de 

punctuație lipsă în 

texte date; folosirea 

semnelor de 

punctuație date în 

propoziții. Elevii 

aprofundează 

aplicațiile similare cu 

cele din clasă, acasă, 

pe baza fișelor de 

lucru postate online.  

Prof. Adrian Popistaș, 

Școala EBC Bănia, jud. 

Caraş Severin 

 

http://ebc-scoala-bania-cs.wikispaces.com/project/list 
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h
tt

p
:/

/p
re

zi
.c

o
m

 Educație plastică 

Clasa a 3-a 

Verificarea însușirii 

notiunilor specifice de 

limbaj plastic despre 

culori: steaua 

culorilor, culori 

primare, binare, 

complementare, 

nonculorile, tonuri şi 

nuanţe si rolul lor 

precum si modalitatile 

practice de aplicare 

ale acestora. 

 

Prof. Romeo Iștoc, 

Școala EBC Belin, jud. 

Covasna 

 

 

 

 

http://prezi.com/bp_kopzylm_5/culoarea-in-viata-noastra/ 

 

3.1.3.4  Activități pentru verificarea nivelului de aplicare a cunoștințelor procedurale 
însușite 

OER/
Web 
2.0 

Scurtă descriere a 
activității 

Captura de ecran 
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h
tt

p
s:

//
si

te
s.

go
o

gl
e.

co
m

  Fizica 

Clasa a 7-a  

Prezentarea  
informatiilor legate de  
motoarele termice în 
format de broșură, 
evaluarea și oferirea 
feedback-ului pentru 
lucrarile  
colegilor. 
Prof. Lorena Olaru, 
Școala EBC ,,Ioan 
Vlăduţiu”, Luduş, jud. 
Mureş 

 

 

https://sites.google.com/site/stiinteclasavirtuala/home/pro

iecte-elevi 

h
tt

p
:/

/c
re

at
el

y.
co

m
  Cunoaşterea mediului  

Clasa a 2-a 

Realizarea unui 

ciorchine despre 

fructe şi legume de 

toamnă întâlnite în 

diferite medii: 

grădină, livadă, 

câmpie.  

Prof. Romeo Iștoc, 

Școala EBC Belin, jud. 

Covasna 

 

http://creately.com/diagram/example/h31r24b71/Toamna
%2B-%2Bciorchinele 
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h
tt

p
s:

//
d

o
cs

.g
o

o
gl

e.
co

m
  Matematică 

Clasa a 8-a  

 

Exerciţii de calcul al 

unor lemente din 

corpurile studiate. 

Utilizarea 

proprietăţilor figurilor 

geometrice şi 

corpurilor geometrice 

în probleme de 

demonstraţie şi de 

calcul - testare online. 

Redactarea coerentă 

şi completă a soluţiei 

unei probleme. 

Prof. Lukacs Tiberiu, 

Şcoala EBC Sfânta 
Varvara, Aninoasa, 
jud. Hunedoara 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=

dDg5djlzNVltc3g0ckZFSE9BOTRoTkE6MQ#gid=0 
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h
tt

p
:/

/w
w

w
.i

xl
.c

o
m

   Matematică 

Clasa a 3-a 

 

Exerciţii de adunare şi 

scădere cu trecere 

peste ordin, 

efectuarea probei și  

rezolvare de exerciţii 

care presupun aflarea 

unui număr 

necunoscut. 

 

Prof. Sanda Sas, 

Grupul Şcolar Tg. 

Lăpuş, jud. 

Maramureş, Şcoală 

EBC 

 

 /math/grade-3/complete-the-addition-sentence-up-to-
three-digits 

 

http://www.adaptedmind.com/p.php?tagId=562# 

 

3.1.3.5 Activități propuse pentru realizarea unor obiective educaționale de analiză  

 

OER/Web 

2.0 

Scurtă descriere a 

activității 

Captura de ecran 
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h
tt

p
:/

/w
w

w
.w

ik
is

p
ac

es
.c

o
m

/ Chimie 

Clasa a 7-a 

 

Prezentarea de 

teste pentru 

evaluare și de 

produse realizate 

de către elevi. 

 

prof. Pop Aneta, 

Liceul Traian Vuia, 

Tăuții-Măgherăuș, 

jud. Maramureş, 

Şcoală EBC 

 

http://ebc-

tautiimagheraus.wikispaces.com/Reac%C5%A3ii+chimice 

h
tt

p
s:

//
b

u
b

b
l.

u
s/

b
et

a  Matematică 

Clasa a 2-a 

Utilizarea hărții 
conceptuale 
pentru crearea 
unor situații 
problemă 
colaborative 
online, necesare 
exersării adunării 
si scăderii cu 
trecere peste 
ordin, cu numere 
de la 1 la 100. 
Prof. Romeo Iștoc, 

Școala EBC Belin, 

jud. Covasna 

 

https://bubbl.us/?h=100811/1e8563/10PIjtbQ5WP.Y 
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h
tt

p
:/

/w
w

w
.k

o
al

af
u

n
.c

o
m

  Cunoașterea 

mediului 

Clasa a 2-a 

Prin exerciții 
diverse, discuții, 
jocuri, activități pe 
grupe, în perechi 
elevii identifica in 
imaginea formată 
caracteristici ale 
plantelor. 
Prof. Bădescu  

Dorina, 

Școala  EBC Belin, 

Jud. Covasna 

 

http://www.koalafun.com/games/87/sunflower-

puzzle.html 

h
tt

p
s:

//
b

u
b

b
l.

u
s/

b
et

a  Geografie 

Clasa a7-a 

Desfăşurarea unor 
activităţi de 
evaluare prin 
realizarea unor 
prezentări – 
online, 
organizatori 
grafici-online, 
teste-online, 
cuprinse în e-
portofoliile 
elevilor. 
Prof. Vaida Dorin              

Grupul Şcolar 

Târgu Lăpuş, jud. 

Maramureş, 

Şcoală EBC 

 

http://ebc-targulapus.wikispaces.com/ciorchine-Marian 
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3.1.3.6  Activități propuse pentru realizarea unor obiective educaționale de creație 
realizate în școlile EBC 

 

OER/

Web 

2.0 

Scurtă descriere a 

activității 

Captura de ecran 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.w

ik
is

p
ac

es
.c

o
m

/ Fizica și calculatorul 

Clasa a 7-a 

Portofoliu online.  

Realizarea în cadrul 
spațiului wiki al 
proiectului a unui 
portofoliu electronic 
pe domenii de 
cunoaștere ale 
grupelor de elevi.  
Prof.Olga Rișcău, 

Şcoala EBC ”Avram 

Iancu”, Turda 

 

http://eportofoliufizica.wikispaces.com 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.w

ik
is

p
ac

es
.c

o
m

/ Istorie 

Clasa  a 8-a 

Compară  informaţii 
din surse istorice 
diferite utilizând 
aplicatii Web 2.0; 
Redactează diferite 
texte istorice utilizând 
aplicaţia Wikispaces. 
Prof.Matei Dan, 
Școala EBC Petros-
Baru, jud. Hunedoara 

 

http://istorie-md-baru.wikispaces.com/Razboi 
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h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

lid
es

h
ar

e.
n

et
 Educație plastică 

Clasa a 3-a 

Organizarea unei 
expoziţii  online cu 
lucrări realizate de 
elevi în timpul anului 
şcolar utilizând 
diferite materiale şi 
tehnici de lucru atât 
clasic cât şi virtual. 

Prof. Didina Botgros, 

Școala EBC Sf. 

Varvara, Aninoasa, 

jud. Hunedoara   

 

http://www.slideshare.net/d.botgros/desene-pe-monitor 
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/ Chimie 

Clasa a 7-a 

 

Prezentarea de 
conținuturi 
transdisciplinare 
online, împreună cu 
teste pentru evaluare 
și cu produse realizate 
de către elevi. 
 

prof. Pop Aneta, Liceul 

Traian Vuia, Tăuții-

Măgherăuș, jud. 

Maramureş.Şcoală 

EBC  

http://chimie-julesverne.blogspot.ro/ 
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 Educație plastică 

Clasa a 3-a 

Exemplu de utilizare a 
google docs pentru 
evaluarea noțiunilor 
despre culori. 
 

 Prof. Romeo Iștoc, 

Școala EBC Belin, jud. 

Covasna 

 

https://docs.google.com/file/d/0B4AQB_xUq4WaNFZtdDRu

Tk40OUk/edit 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1HtAujI8TMLQ5fR

thYJEfdLBf7NcQf3HGVvZJmrGlvqE/present#slide=id.p21 

 

3.1.4 Evaluarea rezultatelor învățării 

Astăzi, în teoriile moderne ale învăţării şi ale cogniţiei, un accent major se pune pe 

dimensiunea socială a învăţării, incluzând practici participative care vin în sprijinul 

cunoaşterii şi al înţelegerii. În afara tehnicilor tradiţionale de evaluare: chestionare orală, 

teste de evaluare prin activităţi practice, grile de observare, temă pentru acasă, se 

recomandă utilizarea unor modalităţi alternative, dintre care cele mai des utilizate sunt 

proiectul şi portofoliul. 

Cele patru dimensiuni utilizate în evaluare sunt: 
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1. operare cu fapte, concepte şi deprinderi dobândite prin învăţare; 

2. calitatea produsului – creativitatea, imaginaţia, tehnica estetică, execuţia, 

realizarea; 

3. reflecţia - capacitatea de a se distanţa de propria lucrare, având permanent în 

vedere propriile obiective, de a evalua progresul făcut şi de a face modificările 

necesare; 

4. comunicarea – atât pe durata realizării cât şi a prezentării produsului realizat. 

Practică ghidată 

Metodele de evaluare pot fi împărţite pe două categorii principale: 

A. Tradiţionale 

• Probele orale 

• Probele scrise 

• Probele practice 

Probele orale: sunt recomandate pentru capacităţi/competenţe care nu pot fi surprinse 

prin probele scrise. 

Probele scrise: sunt recomandate pentru creşterea eficienţei şi obiectivităţii în apreciere. 

Acestea pot fi constituite din: 

o Itemi obiectivi 

Probe cu grad ridicat de obiectivitate, testează într-un timp redus un număr mare de 

rezultate ale învăţării dar permit evaluarea acelor elemente care ţin de nivelul inferior al 

domeniului cognitiv. 

o Itemi semiobiectivi 

Probe  care testează o paletă mai amplă de cunoştinţe/competenţe; nu pot evalua 

capacităţi intelectuale de nivel superior. 

o Itemi subiectivi (cu răspuns deschis) 

Probe care testează obiective complexe, legate de creativitate, originalitate, contribuţie 
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personală.  

Probele practice: sunt recomandate pentru a evalua priceperi/deprinderi/ competenţe 

complexe. 

B. Complementare 

• observarea directă (sistematică) a activităţii elevilor; 

• investigaţia; 

• proiectul; 

• portofoliul; 

• autoevaluarea. 

 

Câteva repere în proiectarea evaluării: 

� Elevii cunosc standardele curriculare, iar acestea se iau în considerare atunci când se 

determină gradul de complexitate al instrumentelor de evaluare, considerându-se că 

acestea nu reprezintă componente ale metalimbajului de specialitate. 

� Elevii sunt antrenaţi în rezolvarea sarcinilor prin apelul frecvent la capacităţile 

metacognitive, mai ales la autoevaluare. 

� Profesorii sunt preocupaţi de educarea atitudinii pozitive faţă de evaluare: atitudinea 

nu este una de penalizare în faţa greşelilor acumulate (acestea sunt mai degrabă 

transformate în ocazii de reînvăţare), se practică frecvent consultarea elevilor şi 

remotivarea pentru domeniul de studiu  

� Profesorii au în vedere toate tipurile de evaluare şi folosesc multiple instanţe ca 

oportunităţi de evaluare şi de acordare a feedback-ului (utilizarea dialogurilor 

interactive, a dezbaterilor, prezentările orale, monologul, conversaţia dirijată, jocul 

de rol, prezentarea de proiecte etc.)  

Exemplu: 

Autoevaluare, Limba română, clasa a 2-a 

profesor Romeo Istoc, Școala EBC Belin, jud. Covasna 
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https://docs.google.com/file/d/0B4AQB_xUq4Wabk0weXBwUU5YblE/edit 

 

Reflecția asupra învățării 

Se poate stimula utilizând: 

- Chestionare cu tema : Cum aţi îndeplinit această sarcină?  

La sfârşitul unei anumite secţiuni a unui curs/modul, se va propune elevilor:  

(a) ca timp de 5 minute să se gândească în mod individual la modulul/ activitatea de învăţare 

pe care tocmai au parcurs-o şi să îşi noteze modul în care au învăţat. Se va folosi o listă de 

verificare care să conţină modalităţi posibile, de exemplu luarea de notiţe, citirea unor texte, 

folosirea fişelor de lucru, vizionarea unui film video, folosirea Internetului etc.;  

(b) să împărtăşească ceea ce au scris cu un coleg şi să identifice diferenţele dintre 

modalităţile folosite;  

(c) în grupuri, să afle modalităţile de învăţare ale colegilor şi să stabilească toate metodele de 

învăţare folosite de membrii grupului. Aveţi în vedere faptul că accentul se pune pe 

metodele de învăţare, nu pe conţinut. 
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- Redactarea unui jurnal al învăţării  

Prin acest jurnal se urmăreşte încurajarea elevilor de a nota experienţele de învăţare şi de a 

învăţa din aceste experienţe. Se va recomanda elevilor să ţină un jurnal al învăţării timp de o 

săptămână (sau timp de o zi dacă acest lucru este mai adecvat) în care să noteze:  

(a) data şi ora când au învăţat, atât în clasă, cât şi în afara clasei;  

(b) locul în care au învăţat;  

(c) conţinutul respectivei sesiuni de studiu (ce anume au făcut);  

(d) intenţiile lor de viitor (ce vor face data viitoare).  

Exemplu: 

Jurnal reflexiv, Limba română, clasa a 2-a  

profesor Romeo Istoc, Școala EBC Belin, jud. Covasna 

https://docs.google.com/file/d/0B4AQB_xUq4WaVllTcnJGN29YZnc/edit 



 



3.1.4.1 Utilizarea învăţării bazate pe proiect 

Proiectul reprezintă în acelaşi timp un context, un scop, o metodă, un principiu, un proces 

dar şi un produs. Învăţarea  bazată pe proiect transformă demersul didactic într-un fapt 

relevant pentru elevi,  prin stabilirea conexiunii cu lumea din afara clasei/şcolii.  

Se consideră că prin proiect elevii se află într-o situaţie autentică de învăţare care îi face să 

se gândească altfel despre ei înşişi, iar profesorii îşi asumă roluri  noi în raport cu rolurile din 

demersul tradiţional.  

Proiectul începe în clasă prin definirea şi prin înţelegerea sarcinii de lucru – eventual şi prin 

îprimii paşi în rezolvarea acesteia – se continuă acasă pe parcursul a câteva zile sau 

săptămâni, timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul, şi se încheie tot în 

clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obtinute şi, dacă 

este cazul, a produsului realizat. Ca şi investigatia, proiectul are mai multe etape şi poate fi 

realizat individual sau în grup. 

Etapele proiectului presupun direcţionarea eforturilor elevilor în două direcţii la fel de 

importante din punct de vedere metodologic şi practic: colectarea datelor şi realizarea 

produsului. Fiecare direcţie conţine elemente care conferă specificitate proiectului în funcţie 

de disciplina pe care o vizează. 

Structura proiectului şi detaliile fiecărei secţiuni sunt precizate de la bun început, pentru ca 

elevul să-şi organizeze munca şi totodată să ştie după ce criterii va fi evaluat. 

Tipurile de proiecte utilizabile în activitatea didactică sunt: 

� de cercetare, de documentare şi de comunicare a informaţiei; 

� de sondaj (pe bază de chestionare, de interviu); 

� productive (texte literare, aplicaţii educaţionale, reviste şcolare); 

� organizaţionale (organizarea unui club, a unei excursii). 

 

Produsele finale oferă un suport complet pentru evaluarea atât a nivelului de deprinderi cât 

şi a activităţii depuse de participanţi. Sarcinile de lucru formulate pentru dezvoltarea 

proiectelor devin importante pentru cei ce învaţă atunci când cunoştinţele dobândite astfel 

le permit rezolvarea unor probleme, asemenea adulţilor în viaţa reală. Ele sunt complexe şi 
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solicită elevilor dezvoltarea flexibilităţii gândirii, a fluidităţii sale creative, a sensibilitaţii faţă 

de probleme, lucruri, fenomene etc. Sarcinile autentice implică probleme reale de viaţă, 

construite pe experienţe adevărate, necesitând un volum mare de muncă, realizată în 

general prin colaborarea mai multor elevi. 

Profesorilor le revine rolul de a oferi mediul de învăţare şi experienţa lor, de a crea 

oportunităţi elevilor pentru munca în echipă, pentru îndeplinirea unor sarcini autentice, 

pentru împărtăşirea cunoştinţelor şi a responsabilităţilor. Profesorii mediază, modelează 

continuu nivelul informaţiilor şi al sprijinului acordat elevului în funcţie de nevoile acestuia şi 

pregătesc programul noilor activităţi. Lor le revine sarcina de a ajuta elevii să realizeze 

legături între cunoştinţele anterioare şi noile informaţii, să-şi rafineze strategiile de rezolvare 

a problemelor, să înveţe cum să înveţe. Profesorul trebuie să gândească cu voce tare şi să 

demonstreze atunci când este nevoie, să ofere indicii, feedback, cunoştinţe procedurale şi 

factuale acolo unde este nevoie. Ca îndrumători, profesorii se bazează pe capacitatea de 

ascultare şi pe tehnicile întrebărilor socratice. 

Date fiind oportunităţile şi provocările prezente la ora actuală în educaţie, profesorii 

adeseori învaţă împreună cu elevii (utilizarea calculatorului de exemplu) şi investighează 

alături de ei. Rezultă de aici necesitatea de a explora noi frontiere, de a deveni producători 

de cunoaştere în cadrul comunităţilor constructoare de cunoaştere. 

Criterii orientative pentru evaluarea proiectelor: 

� orientarea în sarcină/ modul de tratare a tematicilor impuse: 

   - alegerea/ utilizarea surselor de documentare; 

                - conţinutul ştiinţific; 

    - selectarea şi filtrarea informaţiilor utilizate. 

� realizarea formei de prezentare: 

                               - structura şi cursivitatea; 

                              - design-ul şi originalitatea; 
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                              - prezenţa elementelor de inovare. 

� prezentarea proiectului 

   - captarea atenţiei “publicului”; 

   - exprimarea şi limbajul utilizat; 

   - folosirea corectă a termenilor de specialitate; 

   - planificarea bugetului de timp alocat pentru a nu plictisi asistenţa. 

 

În timpul realizării proiectului se pot evalua următoarele capacităţi/ competenţe: 

• metodele de lucru; 

• utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; 

• corectitudine/ acurateţe tehnică; 

• utilizarea corespunzătoare a materialelor şi a echipamentelor; 

• generalizarea problemei; 

• organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; 

• calitatea prezentării; 

• acurateţea cifrelor/ desenelor/ tabelelor/ diagramelor etc. 

 

Practică ghidată: 

 

În lumea magică a numerelor, Matematică, clasa a 2-a 

prof.inv. primar, Belu Sofica, Școala EBC Sălcioara-structură Jurilovca, jud. Tulcea 

 

Parcurgerea acestei unități de invatare presupune formarea si utilizarea unor concepte 

specifice matematicii ca: suma, diferenta, cu atat mai mult, cu atat mai putin, adauga, 

micsoreaza, succesor, predecesor, vecin. Metoda de bază utilizată în demersul didactic 

este metoda proiectului, pentru a forma competentele necesare secolului XXI. Acestea 

duc la intelegerea si aplicarea noilor cunostinte asigurandu-se un feed-back pentru fiecare 
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elev in parte.  Modalitatea de lucru presupune împarţirea pe patru grupe, având ca şi 

criteriu capacităţile si aptitudinile TIC ale elevilor.  
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https://proiecteebc.wikispaces.com/Proiectul+Scolii+S%C4%83lcioara 
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3.1.4.2 Utilizarea e-portofoliului 

Utilizarea portofoliului ca metodă complementară de evaluare în practica şcolară impune 

mai multă atenție şi interes sporit din partea profesorului. 

Portofoliul include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare 

(probe orale, scrise, practice, observaţii sistematice asupra comportamentului elevului, 

proiectul, autoevaluarea), precum şi sarcini specifice fiecărei discipline. 

Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru 

la altul. Important rămâne scopul pentru care este proiectat portofoliul, ceea ce va 

determina şi structura sa. Alături de scop, în definirea unui portofoliu sunt la fel de relevante 

contextul şi modul de proiectare. 

O funcţie importantă pe care o preia portofoliul este aceea de investigare a majorităţii 

“produselor” elevilor, care de obicei rămân neinvestigate în actul evaluativ, reprezentând un 

stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi didactice (nu doar pregătirea 

stereotipă pentru teste de cunoştinţe). În acelaşi timp, sarcina evaluării continue este 

preluată cu succes şi fără tensiunea pe care ar putea-o genera metodele tradiţionale de 

evaluare, aplicate frecvent. 

Prin complexitatea şi prin bogăţia informaţiei pe care o furnizează sintetizând activitatea 

elevului de-a lungul timpului (un semestru, un an şcolar), portofoliul poate constitui o parte 

integrantă a unei evaluări sumative sau a unei examinări. Portofoliul este forma şi procesul 

de organizare (acumulare, selectare şi analizare) a modelelor şi a produselor activităţii 

instructiv-educative a elevului şi a materialelor informative din surse externe (colegi de 
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clasă, profesori, părinţi, centre de testare etc), necesare pentru analizarea lor ulterioară, 

evaluarea multilaterală calitativă şi cantitativă a nivelului de instruire şi ameliorarea 

procesului didactic.  

Portofoliul cuprinde:  

� sumarul conţinutului acestuia;  

� argumentaţia care explică ce lucrări sunt incluse în portofoliu, justificarea 

importanţei fiecăreia;  

� lucrările pe care le face elevul individual sau în grup;  

� rezumate;  

� eseuri;  

� articole, referate, comunicări;  

� fişe individuale de studiu;  

� proiecte şi experimente;  

� probleme rezolvate;  

� teste şi lucrări semestriale;  

� înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau 

împreună cu colegii săi;  

� reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează;  

� autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului;  

� interviuri de evaluare.  

Portofoliul se compune în mod normal din materiale obligatorii şi opţionale, selectate de 

elev şi/sau de profesor. Portofoliul este un instrument care îmbină învăţarea cu evaluarea 

continuă, progresivă şi multilaterală a procesului de activitate şi a produsului final.  

Tipuri de portofoliu 

1. Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde o selecţie a celor mai importante 

lucrări)  

2. Portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe 

parcursul activităţii)  
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3. Portofoliul de evaluare (cuprinde obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele 

de rezultate etc.)  

Evaluarea portofoliului începe prin explicarea de către profesor, la începutul perioadei, a 

obiectivelor urmărite în perioada pentru care se va primi nota. Profesorul şi elevii 

stabilesc componentele pe care trebuie să le conţină portofoliul şi care să argumenteze 

îndeplinirea obiectivelor învăţării.  

Atunci când elevul îşi prezintă portofoliul, profesorul realizează de obicei un dialog cu 

acesta, trecând în revistă lucrările anexate, analizând atitudinea lui fată de munca 

depusă, apreciindu-i rezultatele bune şi ajutându-l să aprofundeze aspectele care trebuie 

îmbunătăţite.  

Fiecare componentă a portofoliului poate fi evaluată din punct de vedere cantitativ 

(numărul de pagini), dar mai ales calitativ: creativitatea produsului individual sau 

colectiv, elementele noi, punctele forte, etc.  

Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecărui elev posibilitatea de a lucra în ritm 

propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de 

autoevaluare.  

Avantajele folosirii portofoliului:  

- portofoliul este un instrument de evaluare flexibil;  

- încurajează exprimarea personală a elevului, angajarea lui în activităţi de învăţare  

complexe şi creative, diversificarea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor;  

- prin folosirea portofoliului, evaluarea devine motivantă şi nu stresantă pentru 

elev;  

- dezvoltă capacitatea elevului de autoevaluare;  

- implică mai activ elevul în propria evaluare şi în realizarea unor materiale care să-l 

reprezinte cel mai bine.  
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Dezavantajul portofoliului este acela că nu poate fi rapid şi uşor de evaluat. Este greu de 

apreciat conform unui barem strict deoarece reflectă creativitatea şi originalitatea 

elevului.  

3.1.4.3 Instrumente TIC pentru utilizare în cadrul portofoliilor şi evaluare  

Resursele TIC disponibile online oferă cadrelor didactice posibilitatea de a crea o mare 

varietate de itemi de evaluare, ca forme alternative la metodele de evaluare utilizate în mod 

„tradiţional”. Prezentăm în continuare câteva sugestii de utilizare. 

- Organizatorii grafici 
Reprezintă un instrument de comunicare vizual care evidenţiază relaţiile dintre fapte, 

termeni, idei. Valoarea lor deosebită apare într-un demers de construire a cunoaşterii, atunci 

când informaţia nouă este reprocesată într-un context care o corelează cu elemente deja 

însuşite, sau de dirijare a reprocesării. Diversitatea formelor a generat o multitudine de 

organizatori grafici, structuraţi pe grupe în dependenţă de tipul relaţiei sau de specificitatea 

domeniului de aplicare. Aceştia permit elevilor să reţină informaţiile şi legăturile dintre 

acestea atât în formă grafică, cât şi lingvistică. Pot fi utilizaţi în cadrul evaluării iniţiale ca 

formă de încurajare a elevilor în a-şi demonstra înţelegerea unor noţiuni, relaţii, procese, 

relevând achiziţiile anterioare şi greşelile frecvente.  

Utilizarea organizatorilor grafici permite stimularea schimbului de idei cu privire la realizarea 

conexiunilor dintre elementele cunoaşterii. Aceştia solicită din partea elevilor operaţii şi 

abilităţi de : 

� comparare; 

� segmentare; 

� clasificare; 

� analiză;  

� rezolvare de probleme; 

� sinteză. 

Exemple: 

Program gratuit care permite crearea de organizatori grafici clasificaţi pe tipuri şi 



 

 

Pagina 126 din 451 

utilizări: 

http://www.edrawsoft.com/graphic-organizer-software.php 

 

 

Model de organizator grafic de tip diagramă Venn realizat pe platforma online 
www.creately.com de prof. Romeo Istoc de la Şcoala EBC Belin, jud. Covasna. 
Unitatea de învăţare: Prietenii naturii, clasa a II-a 

 

 

 

- Afişul/colajul  
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Sarcina de grup sau pe perechi de creare a unui afiş/colaj este o modalitate prin care să se 

introducă o variaţie în activităţile de învăţare/evaluare; de exemplu, elevii pot crea un afiş cu 

imagini care explică un element teoretic. Elevii pot expune afişele şi-şi pot prezenta lucrarea 

restului clasei. Printre aplicaţiile utile pentru acest tip de activitate se numără: 

� Picasa - http://picasa.google.com/ 

Aplicaţie gratuită pentru organizare, stocare şi editare de fotografii. Oferă numeroase 

instrumente de editare, precum şi posibilitatea de a crea slideshow-uri, colaje, publicare 

de albume pe Internet, pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tipărire, email); 

necesită download şi instalare. 

� Picnik - http://www.picnik.com 

Program care permite editarea de imagini/fotografii online, care pot fi ajustate, 

redimensionate, rotite, organizate în colaje.  

- Harta „Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat” (Know-Wonder-Learn) 

Acest instrument reprezintă un tip de organizator grafic care permite elevilor să prezinte 

sintetic ce au învăţat, să compare cunoştinţe, idei, competenţe, fiind deosebit de eficient în 

cunoaşterea cunoştinţelor anterioare ale elevilor. Poate fi utilizată la orice nivel de 

şcolaritate şi facilitează identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor. Este de dorit să fie 

completată în urma unui brainstorming, ceea ce încurajează comunicarea dintre elevi şi 

împărtăşirea experienţelor personale. Poate fi utilizată pe parcursul unei lecţii, al unei unităţi 

de învăţare sau mai multe, al unui an şcolar în ansamblu. Elementele constitutive ale hărţii 

sunt: 

o Secţiunea „Ştiu” – elevii îşi expun cunoştinţele anterioare; 

o Secţiunea „Vreau să ştiu” – elevii generează întrebări de conţinut; 

o Secţiunea „Am învăţat” – elevii notează elementele învăţate pe parcursul demersului 

didactic. 

 

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat 
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(Know) (Wonder) (Learn) 

   

   

   

 

Cu ajutorul aplicaţiei Googlegroups (a se vedea 2.2), această hartă poate fi completată online 

de către elevi în cursul unui proiect tematic. 

- Itemi de evaluare  creaţi pe platforme online 
Activitatea de evaluare a elevilor poate fi realizată de cadrele didactice şi cu ajutorul 

platformelor specializate online, care oferă gratuit numeroase tipuri de itemi şi soluţii de 

evaluare cu aplicabilitate pentru orice nivel de şcolaritate. Printre cele mai utilizate se 

numără: 

� Hot Potatoes - http://hotpot.uvic.ca/ 

Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. Şase aplicaţii 

pentru teste cu răspuns multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte încrucişate, formare de 

perechi, ordonare şi completare de fraze. Necesită download şi instalare. 

� ProProfs - http://www.proprofs.com/quiz-school/ 

Este un instrument gratuit pentru generare de teste online cu opţiuni variate de 

siguranţă, notare, limitare în timp, afişare a statisticilor etc. Conţine şase tipuri de 

teste şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri. Testele pot fi 

tipărite, trimise prin email sau înglobate în bloguri sau pagini web. 

� Kubbu - http://www.kubbu.com/ 

Reprezintă o platformă de resurse didactice online, gratuite, care permite crearea de 

itemi de evaluare de diferite tipuri (cuvinte încrucişate, itemi obiectivi, jocuri) ce pot 

fi distribuite elevilor şi ale căror rezultate pot fi analizate prin generare de statistici. 

Exemple de utilizare 
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Activităţi de evaluare care utilizează aplicaţii online, cuprinse în e-portofoliile elevilor  

Unitatea de învăţare Europa de Nord, Geografie, clasa a VI-a 

Profesor Dorin Vaida, Grupul Şcolar Târgu Lăpuş, jud. Maramureş, Şcoală EBC 

a.  http://ebc-targulapus.wikispaces.com/CROSSWORDS+-

+Europa+de+Nord  

 

b. (file:///C:/DOCUME~1/Dorin/LOCALS~1/Temp/Suedia-1.html) 
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c. Bubbl.us http://ebc-targulapus.wikispaces.com/Rezultate+elevi 

(http://ebc-targulapus.wikispaces.com/ciorchine-Marian) 

 

d. Google Docs 

http://ebc-targulapus.wikispaces.com/Rezultate+elevi 

https://docs.google.com/document/d/1qfyncwd-
2CmMgJzt3SN2XrnbSUWFKHRnTOO8FhdOwes/edit?pli=1 
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e. Proprofs.com 

http://ebc-targulapus.wikispaces.com/TESTE+-+Europa+de+Nord 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=europa-de-nord 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=europa-de-nord&show=score-
reports 
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f. Sliderocket.com 

http://ebc-targulapus.wikispaces.com/Rezultate+elevi 

http://ebc-targulapus.wikispaces.com/Finlanda-specificul+geografic 

 

 

g. Rezultate elevi: 
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http://ebc-targulapus.wikispaces.com/Rezultate+elevi 

 

https://docs.google.com/document/d/1BN4pBkneKI11NB4F3nVs6BJ92PAXeYvlnWRzOZ4
o94g/edit?pli=1 

 

http://ebc-targulapus.wikispaces.com/crosswords-Mosut+Ionut 
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http://ebc-targulapus.wikispaces.com/ciorchine-Paula 

 

http://ebc-targulapus.wikispaces.com/evaluare-Vladut 
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3.2 Experienţe EBC. Concursul naţional de proiecte curriculare cu dimensiune virtuală 

 

În perioada iunie-iulie 2012, în cadrul programului Economia Bazată pe Cunoaştere a  fost 

organizat Concursul Naţional de proiecte curriculare cu dimensiune virtuală, ediția I. Acesta a  

avut ca scop promovarea și aprecierea celor mai reuşite proiecte curriculare dezvoltate în 

cadrul programului de Asistență Tehnică pentru utilizarea TIC în școli și biblioteci locale, 

pentru a motiva şi a susţine învăţarea prin utilizarea unor eesurse educaţionale libere (OER), 

precum şi pentru a asigura formarea de noi competenţe prin intermediul utilizării TIC în 

activitatea didactică.  

La concurs au fost invitaţi să participe profesori din școlile EBC care au proiectat activități 

educaționale curriculare cu utilizare OER și Web 2.0. în perioada decembrie 2011 – iunie 

2012. Fiecare profesor participant a realizat cel puţin un proiect de unitate de învățare din 

cadrul disciplinei, adaptând strategia didactică potrivit utilizării mijloacelor OER și Web 2.0 

recomandate (centralizatorul de resurse OER şi Web 2.0 pus la dispoziţia cadrelor didactice 

de către facilitatori), şi a completat Fișa Proiectului (a se vedea Anexa 3). 
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Profesorii din școlile EBC au concurat cu proiecte curriculare derulate la următoarele 

discipline școlare, corespunzătoare celor patru arii curriculare vizate de proiect: 

1. Limba și literatura română 

2. Limba engleză 

3. Matematică 

4. Fizică 

5. Chimie 

6. Biologie 

7. Istorie 

8. Geografie 

9. Educație/Cultură civică 

10. Educație muzicală 

11. Educație plastică 

Proiectele curriculare înscrise în concurs au fost postate pe portalul proiectului, 

www.ecomunitate.ro. 

Evaluarea proiectelor s-a realizat pe baza următoarelor criterii: 

Categorie Criteriu Punctaj 

Unități 

de 

învățare 

Claritatea şi relevanţa formulării activităţilor de învăţare precum și 

realizarea corelațiilor între: conținuturi - competențe specifice - 

activități de învățare - strategii didactice - resurse OER utilizate 

25 p 

Prezența metodelor alternative de evaluare prin indicarea exactă a 

URL-ului (link-ul final:  .HTML, .PHP, etc.) la care se pot accesa 

acestea 

10 p 

Introducerea capturilor de ecran relevante pentru aplicarea 

metodelor alternative de evaluare 

10 p 
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Varietatea utilizării resurselor OER din anexa 1 10 p 

Originalitatea și inovativitatea materialelor 15 p 

Fişa de 

proiect 

Prezentarea rezultatelor obținute de elevi ca urmare a aplicării a 

probelor de evaluarea alternative create de către profesor (capturi 

de ecran) 

15 p 

Numărul de aplicații OER și WEB 2.0 utilizare și prezentate prin 

indicarea exactă a URL-ului (este necesar să se precizeze link-ul final:  

.HTML, .PHP, .doc, .PDF, etc.) 

n x 1 punct; maxim 10 puncte 

n - reprezintă numărul de aplicații OER și WEB 2.0 utilizate 

10 p 

Implicarea altor parteneri educaționali în derularea proiectului 

(părinți, alți membrii ai comunității) 

5 p 

Total:  100 p 

 

La concurs au fost înscrise 278 de proiecte curriculare cu dimensiune virtuală, dintre care 9 

au fost invalidate, fiind incomplete. Totalul proiectelor complete evaluate a fost de 269. 

Distribuţia proiectelor pe arii curriculare şi discipline de studiu a fost următoarea: 

Nr. 
Crt Aria curriculară Disciplina 

Număr 
proiecte 
înscrise 

Număr 
proiecte 
invalide 

Număr 
proiecte  
valide 

Ponderea 
în 

totalul 
proiectelor 

1 LIMBĂ şi COMUNICARE Lb. română 43 2 41 15.24% 

2 LIMBĂ şi COMUNICARE Lb. engleză 20 1 19 7.06% 

3 MATEMATICĂ şi ŞTIINTE 
Matematic
ă 

49 0 49 
18.22% 

4 MATEMATICĂ şi ŞTIINTE Fizică 26 0 26 9.67% 
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5 MATEMATICĂ şi ŞTIINTE Chime 28 0 28 10.41% 

6 MATEMATICĂ şi ŞTIINTE Biologie 32 1 31 11.52% 

7 OM şi SOCIETATE Istorie 28 1 27 10.04% 

8 OM şi SOCIETATE Geografie 28 2 26 9.67% 

9 OM şi SOCIETATE 
Cultura 
civică 

6 0 6 
2.23% 

10 ARTE 
Ed. 
muzicală 

9 2 7 
2.60% 

11 ARTE Ed. plastică 9 0 9 3.35% 

   
   

 

  

TOTAL 
PROIECTE:  

278 9 269 
100.00% 

 

 

 

Se poate observa o situaţie asemănătoare cu cea a proiectării unităţilor de învăţare: 

ponderea cea mai semnificativă o au Matematica şi Limba română, urmate de Chimie, 

Biologie şi Istorie.  

41

19

49

26 28 31
27 26

6 7 9
0

10

20

30

40

50

60

PROIECTE VALIDE ÎNSCRISE
(clasificare pe discipline de studiu)

NR. PROIECTE



 

În cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare

2/3 au fost reprezentate de unităţile de învăţare din cadrul disciplinei Limba şi literatura 

română: 

 Disciplina 

Lb. şi literatura română

Lb. engleză 

TOTAL 

 

Aria curriculară Matematică şi ştiinţe

Fizică şi Chimie a numărat 134 de proiecte:

Disciplina Nr. proiecte valide 

Matematică 

Fizică 

Chimie 

LIMB

 

Limbă şi comunicare au fost înscrise 60 de proiecte, din care peste 

2/3 au fost reprezentate de unităţile de învăţare din cadrul disciplinei Limba şi literatura 

Nr. proiecte valide  Ponderea în aria curriculară

Lb. şi literatura română 41 68.33%

19 31.67%

TOTAL  60 100.00%

 

Matematică şi ştiinţe, reprezentată de disciplinele Matematică, Biologie, 

Fizică şi Chimie a numărat 134 de proiecte: 

Nr. proiecte valide  Ponderea în aria curriculară

49 36.57%

26 19.40%

28 20.90%

68%

32%

LIMBĂ şi COMUNICARE 

Lb. română

Lb. engleză
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0 de proiecte, din care peste 

2/3 au fost reprezentate de unităţile de învăţare din cadrul disciplinei Limba şi literatura 

Ponderea în aria curriculară 

68.33% 

31.67% 

100.00% 

 

, reprezentată de disciplinele Matematică, Biologie, 

Ponderea în aria curriculară 

36.57% 

19.40% 

20.90% 



 

Biologie 

TOTAL  

 

Spre deosebire de proiectele de unităţi de învăţare, unde matematica deţinea aproape 50% 

din totalul proiectelor realizate în cadrul ariei, în concurs ponderea acestei discipline a 

ceva mai redusă, în favoarea biologiei, chimiei şi a fizicii.

Aria curriculară Om şi societate

Limbă şi comunicare: 

Disciplina Nr. Proiecte valide 

Istorie 

Geografie 

Cultură civică 

TOTAL 

21%

MATEMATIC

 

31 23.13%

134 

 

 

Spre deosebire de proiectele de unităţi de învăţare, unde matematica deţinea aproape 50% 

din totalul proiectelor realizate în cadrul ariei, în concurs ponderea acestei discipline a 

ceva mai redusă, în favoarea biologiei, chimiei şi a fizicii. 

Om şi societate a înscris în concurs 59 de proiecte, o cifră apropiată de aria 

Nr. Proiecte valide  Ponderea în aria curriculară

27 45.76% 

26 44.07% 

6 10.17% 

59 

37%

19%
21%

23%

MATEMATICĂ şi ŞTIINŢE 

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie
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23.13% 

100.00% 

Spre deosebire de proiectele de unităţi de învăţare, unde matematica deţinea aproape 50% 

din totalul proiectelor realizate în cadrul ariei, în concurs ponderea acestei discipline a fost 

a înscris în concurs 59 de proiecte, o cifră apropiată de aria 

Ponderea în aria curriculară 

 

 

 

100.00% 



 

Se poate observa, ca şi în cazul proiectelor de unităţi de învăţare realizate de cadrele 

didactice de specialitate din şcolile EBC, egalitatea dintre istorie şi geografie, 

ponderea mult mai redusă a disciplinei cultură civică.

Pentru aria curriculată Arte au fost înscrise în concurs 16 proiecte:

 

Disciplina Nr. Proiecte valide

Ed. muzicală 7 

Ed. plastică 9 

TOTAL 

 

44%

 

Se poate observa, ca şi în cazul proiectelor de unităţi de învăţare realizate de cadrele 

didactice de specialitate din şcolile EBC, egalitatea dintre istorie şi geografie, 

ponderea mult mai redusă a disciplinei cultură civică. 

au fost înscrise în concurs 16 proiecte: 

Nr. Proiecte valide Ponderea în aria curriculară

43.75% 

56.25% 

16 

46%

44%

10%

OM şi SOCIETATE 

Istorie

Geografie

Cultură civică
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Se poate observa, ca şi în cazul proiectelor de unităţi de învăţare realizate de cadrele 

didactice de specialitate din şcolile EBC, egalitatea dintre istorie şi geografie, respetciv 

Ponderea în aria curriculară 

100.00% 



 

 

La fel ca în cazul proiectării unităţilor de învăţare, aria curriculară 

un nivel mai modest, explicaţiile posibile păstrându

avantaj al disciplinei Educaţie plastică.

La nivelul ariilor curriculare, proiectele cu dimensiune virtuală participante la concurs au 

conturat următoarea imagine:

 

Disciplina 

Limbă şi comunicare 

Matematică şi ştiinţe 

Om şi societate 

Arte 

 

La fel ca în cazul proiectării unităţilor de învăţare, aria curriculară Arte este reprezentată al 

un nivel mai modest, explicaţiile posibile păstrându-se. Se poate observa, din nou, un uşor 

avantaj al disciplinei Educaţie plastică. 

nivelul ariilor curriculare, proiectele cu dimensiune virtuală participante la concurs au 

conturat următoarea imagine: 

Proiecte valide Pondere

60 

134 

59 

16 

TOTAL  269 

Ed. 
muzicală

44%
Ed. 

plastică
56%

ARTE 
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este reprezentată al 

se. Se poate observa, din nou, un uşor 

nivelul ariilor curriculare, proiectele cu dimensiune virtuală participante la concurs au 

Pondere 

22.30% 

49.81% 

21.93% 

5.95% 

100.00% 



 

În cadrul concursului, aria curriculară 

profesorilor care predau aceste discipline faţă de provocările determinate de schimbarea 

modului de predare, de introducerea TIC în activităţile şcolare curente; ariile curriculare 

Limbă şi comunicare, respectiv 

curriculară Arte a fost, din nou, pe ultimul loc.

În urma evaluării proiectelor înscrise în concurs a rezultat următorul clasament, pe baza 

căruia au fost desemnaţi cei 11 câştigători (câte un câştigător pentru fi

disciplinele vizate de concurs, a se vedea 

Categorie 

Limba și literatura 

română 

Limba engleză 

Matematică 

Limbă şi 
comunicare

60

PONDERE ARII CURRICULARE

 

 

În cadrul concursului, aria curriculară Matematică şi ştiinţe a dominat net, interesul real al 

profesorilor care predau aceste discipline faţă de provocările determinate de schimbarea 

modului de predare, de introducerea TIC în activităţile şcolare curente; ariile curriculare 

, respectiv Om şi societate având ponderi foarte apropiate. Aria 

a fost, din nou, pe ultimul loc. 

În urma evaluării proiectelor înscrise în concurs a rezultat următorul clasament, pe baza 

căruia au fost desemnaţi cei 11 câştigători (câte un câştigător pentru fi

disciplinele vizate de concurs, a se vedea Anexele 4-11): 

Profesor Comunitate Judet

Istoc Romeo Belin Covasna

Preoteasa Alice Perisor Dolj 

Stemate Mihaela Roata de Jos Giurgiu

Matematică şi 
ştiinţe

Om şi societate Arte

134

59

16

PONDERE ARII CURRICULARE

Proiecte valide
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a dominat net, interesul real al 

profesorilor care predau aceste discipline faţă de provocările determinate de schimbarea 

modului de predare, de introducerea TIC în activităţile şcolare curente; ariile curriculare 

având ponderi foarte apropiate. Aria 

În urma evaluării proiectelor înscrise în concurs a rezultat următorul clasament, pe baza 

căruia au fost desemnaţi cei 11 câştigători (câte un câştigător pentru fiecare dintre 

Judet Punctaj 

Covasna 93 

 90 

Giurgiu 95 
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Fizică Olaru Lorena Luduş Mureş 80 

Chimie Pop Aneta Tăuţii 

Măgheruş 

Maramure

ş 

85 

Biologie Pall Krisztina Corund Harghita 99 

Istorie Oros Copelia Halmeu Satu Mare 94 

Geografie Dan Matei Baru Hunedoara 100 

Educație civică Bartis Zsolt Tulghes Harghita 59 

Educație muzicală Ana Maria 

Sibianu 

Belin Covasna 100 

Educație plastică Istoc Romeo Belin Covasna 100 

 

Prezentăm în continuare extrase din proiectul curricular câştigător la secţiunea Geografie (a 

se vedea în integralitate în Anexa 11). 
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Dan Matei, Şcoala EBC Baru (jud. Hunedoara), câştigător concurs la secţiunea geografie (extrase) 

 

                                                                                       ASEZARILE UMANE 

Proiectul unităţii de învăţare 

Aria curriculară: OM SI SOCIETATE 

Disciplina GEOGRAFIA ROMANIEI 

Clasa VIII 

Şcoala GENERALA CLS. I-VIII PETROS – BARU, JUD. HUNEDOARA 

Autor MATEI DAN 

Descriere Aceasta unitate de invatare  prezinta asezarile umane din Romania, fiind  impartita pe 5 continuturi si 2 lectii de 
evaluare. Unitatea cuprinde urmatoarele detalieri: asezarile rurale si  tipologia lor, clasificarea satelor si 
oraselor, caracterizarea oraselor importante, organizarea administrativ – teritoriala si doua teste de evaluare la 
sfarsit de unitate de invatare. Elevii au folosit resurse si mijloace de invatamant moderne, cu accent pe resurse 
TIC, utilizand OER si Web 2.0.( Platforma AEL. Wikispaces, You Tube). Pentru realizarea activitatilor propuse au 
fost utilizate urmatoarele aplicatii:  

- pagini wiki, în spaţii precum:www.wikispaces.com, www.SeedWiki.com,ro.wikipedia.org. 

-Answergarden, pentru obţinerea de feedback pentru o topică propusă; 

 -DotVoting, aplicaţie pentru realizarea de forumuri în vederea votării unor topici propuse, cu facilităţi de 
vizualizare grafică a rezultatelor; 
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 -Zoomerang, aplicaţie pentru realizarea de sondaje online; 

Pentru elaborarea eseurilor am utilizat pagini wiki, cu functie de istoric al modificarilor. 

La sfarsitul unitatii de invatare elevii au fost capabili sa clasifice asezarile rurale si urbane, sa caracterizeze orase 
din orizontul indepartat si apropiat (local), sa prezinte unitatile administrative, sa cunoasca functionarea 
acestora folosind resurse TIC, reusind sa administreze pagini Wiki si forum-uri 

Nr. ore 7 

 

Conţinuturi  

(detalieri) 

Competenţe 
specifice 

Activităţi de învăţare Timp 
alocat 

Strategii 
didactice 

Resurse şi mijloace de 
învăţământ 

Resurse TIC utilizate 

OER şi Web 2.0 

Evaluare 

(forme, 
instrumente
) 

1. Asezarile 
rurale si 
tipologia lor 

1.1 

4.1 

5.1 

7.1 

 

-clasificarea aşezărilor 
rurale; 

-stabilirea raportului  
dintre tipurile de sate 
şi forma de relief; 

- descrierea unui sat şi 
precizarea 
elementelor 
componente ale 

1 - Auto reflectie 

- Determinarea 
cauzei si a 
efectului 

- Formularea 
de ipoteze 

- Browsare 
orientata 

Lectie AEL 

 

 

Asezari temporare: site 
wikispaces realizat de elevii: 

- 
Examinarea 
curenta  
orala 

 

- Rezolvarea 
testelor AEL 
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satelor 

- explicarea 
conceptelor: vatră, 
moşie, populaţie, 
cătun, crâng; 

- exerciţii de selectare 
a satelor după criterii 
date: formă, 
structură, funcţii şi 
gradul de dispersie în 
teritoriu. 

 

- Experimentul 

- Conversatia 
euristica 

http://expeditiilepolare.wik
ispaces.com/ 

Ael Educational –Geografie: 

http://advancedelearning.c
om/index.php/articles/c413
4 

Muzeul satului Astra Sibiu: 

http://www.muzeulastra.ro
/vizitare/vizita-
virtuala.html#!prettyPhoto/
0/ 

- Observare 
sistemica a 
elevilor in 
timpul 
activitatii 

 

 

Obiective de evaluare: 

1. Utilizeaza corect si adecvat termeni geografici specifici pentru definirea si exprimarea unor idei stintifice; 
2. Identifica informatii cu caracter geografic in baze de date accesibile prin Internet; 
3. Prezinta oral un produs realizat in grup folosind aplicatia PowerPoint si Wikispaces; 
4. Compara  informatii din surse geografice diferite utilizand aplicatii Web 2.0; 
5. Redacteaza diferite texte geografice utilizand aplicatia Wikispaces. 
6. Prelucreaza informatii: interpretaza o diagrama simpla, analizeaza o diagrama simpla, elaboreaza un text pe baza unei diagrame, 

elaboreaza scheme grafice. 
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Recomandări pentru continuarea acestui tip de competiție 

� includerea într-un viitor nou concurs şi a proiectelor curriculare aparţinând altor 

discipline şi ani de studiu, pentru sporirea atractivităţii şi impactului proiectului de 

asistenţă tehnică la nivelul şcolilor; 

� încurajarea participării şcolilor şi cadrelor didactice la activităţi de tip networking şi 

de derulare a proiectelor comune prin intermediul TIC; 

� motivarea cadrelor didactice în utilizarea mijloacelor TIC în general, pentru a dezvolta 

legături şi a iniţia/derula proiecte cu alte comunităţi, instituţii, diferite organizaţii; 

� încurajarea şcolilor în iniţerea/derularea de proiecte cu componentă TIC, care să 

permită creşterea vizibilităţii acestora în mediul virtual; 

� valorificarea potenţialul profesorilor care au dobândit competenţe prin participarea 

la proiecte de dezvoltare personală sau alte proiecte, inclusiv la cele internaţionale; 

� încurajarea şcolilor în crearea și implementarea de proiecte educaționale care să se 

bazeze pe utilizarea TIC, pe OER și Web 2.0., ca alternativă la dotarea modestă a 

acestora cu resurse educaţionale; 

� extinderea ariei de cuprindere în proiecte a partenerilor locali inclusiv a părinţilor. 

3.3 Activitatea în afara clasei 

Utilizarea noilor tehnologii nu se limitează doar la activitatea de tip curricular. Potenţialul 

acestora poate fi valorificat prin proiecte şi parteneriate iniţiate în vederea derulării de 

activităţi extracurriculare, precum şi pentru sporirea vizibilităţii online a şcolii, a aelevilor şi 

cadrelor didactice, a comunităţii în general. Implicarea elevilor în proiecte extracurriuclare 

reprezintă pentru aceştia oportunitatea aplicării în contexte noi a cunoştinţelor dobândite, 

adaptarea la viaţa reală şi pregătirea pentru  inserţia pe piaţa muncii. 

3.3.1 Proiecte extracurriculare iniţiate şi derulate de şcolile EBC 
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3.3.1.1 Analiza de nevoi privind proiectele educaţionale derulate în comunităţile EBC 

În prima fază a derulării proiectului Asistenţă Tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci 

rurale s-a realizat o analiză a situaţiei iniţiale din cele 229 de şcoli EBC (prin raportare la 

ultimii trei ani, 2008-2011). Datele obţinute au permis încurajarea implicării şcolilor, 

respectiv a cadrelor didactice şi a elevilor, în parteneriate şi proiecte educaţionale. 

Chestionarele administrate reprezentanţilor autorităţilor publice locale, managerilor celor 

229 de şcoli EBC, cadrelor didactice din aceste şcoli şi bibliotecarilor din unităţile de profil 

locale au relevat o serie de informaţii cu privire la experienţa comunităţilor respective, 

îndeosebi a şcolilor şi a bibliotecilor, în ceea ce priveşte iniţierea şi derularea de proiecte 

educaţionale în general şi a celor cu componentă TIC în special. Astfel, datele oferite de 

respondenţi au arătat că: 

� majoritatea școlilor au derulat, în 2010-2011, câte unul-două proiecte, iar dintre 

acestea cele mai numeroase au fost în domeniul dezvoltării personale a cadrelor 

didactice (62,6%), iar pe ultimul loc s-au situat proiectele dezvoltate în parteneriat cu 

bibliotecile (11,3%); 

� dintre direcţiile de dezvoltare prin valorificarea resurselor TIC, pe primul loc s-a aflat 

utilizarea TIC drept suport de predare a diverselor discipline (62% dintre 

respondenţi), iar pe ultimele locuri, pentru dezvoltarea de proiecte educationale 

(6,6,%) şi pentru lecţii de informatică şi/sau iniţirere computerială pentru elevi 

(5,8%); 

� mai puțin de o treime din școlile vizate au fost implicate în parteneriate școlare și mai 

puţine în activități de networking; 

� 24,8% dintre şcoli nu au derulat niciun proiect din domeniul infrastructurii, 38%, din 

domeniul antreprenorial, iar 10,7% au declarat că nu au iniţiat şi derulat în ultimii trei 

ani niciun proiect de dezvoltare personală, educaţie civică sau cultură.  

Ponderea proiectelor derulate de şcolile EBC în perioada 2008-2011  

 



 

 

În ceea ce priveşte utilizarea resurselor TIC în şcoli, datele privind situaţia iniţială au conturat 
următoarea imagine: 

 

Proiecte ale şcolii (instituţionale)

Proiecte ale cadrelor didactice (individuale/ proiecte 
didactice)

legislaţiei şcolare 

proiecte culturale

 

În ceea ce priveşte utilizarea resurselor TIC în şcoli, datele privind situaţia iniţială au conturat 

 

26%

63%

11%

PONDERE PROIECTE

Proiecte ale şcolii (instituţionale)

Proiecte ale cadrelor didactice (individuale/ proiecte 
didactice)

7.2%

45.3%

71.3%

35.3%

29.4%

1.9%

15.0%

30.8%

18.9%

29.2%

31.8%

1.4%

25.7%

13.8%

3.5%

19.2%

18.7%

0.7%

41.6%

3.5%

0.9%

7.5%

10.3%

2.1%

Crearea de soft 
educaţional

Activităţi 
administrative

Consultarea 
legislaţiei şcolare …

Elaborarea de 
proiecte de …

Elaborarea de 
proiecte culturale

Altele

UTILIZAREA TIC PENTRU 
ACTIVITĂŢI SPECIFICE

NICIODATĂ

ÎN MICĂ MĂSURĂ

MODERAT
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În ceea ce priveşte utilizarea resurselor TIC în şcoli, datele privind situaţia iniţială au conturat 

Proiecte ale cadrelor didactice (individuale/ proiecte 
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Potrivit răspunsurilor, profesorii au utilizat mijloace TIC în special pentru activități de 

informare (ştiri, legislaţie şcolară etc. – 71,3%), pentru activități administrative (45,3%), 

pentru elaborarea de proiecte de dezvoltare şcolară (35,3%) sau culturale (29,4%). 

3.3.1.2 Proiecte educaţionale iniţiate în cadrul Asistenţei Tehnice pentru utilizarea TIC în 
şcoli şi biblioteci locale 

Iniţierea şi derularea de proiecte educaţionale pe baza resurselor oferite de TIC, cu scopul 

stimulării acţiunii inovative a profesorilor şi a performanţelor elevilor, a reprezentat una 

dintre activităţile esenţiale în cadrul programului EBC desfăşurat în cele 229 de şcoli. Printre 

aspectele importante vizate s-a numărat utilizarea rețelelor școlare pentru proiectarea și 

dezvoltarea de proiecte educaționale care să faciliteze schimbul de experiență privind 

transferul cunoașterii prin intermediul TIC. Sub îndrumarea celor 25 de facilitatori e-

educaţie, au fost elaborate proiecte circumscrise următoarelor categorii definite în program: 

� Proiecte on-line  

Această categorie de proiecte a vizat înscrierea şcolii și activitatea desfășurată în cadrul 

unor proiecte deja existente. Colaborarea între parteneri s-a realizat prin mijloace Web 2.0 – 

wiki, portal, Google docs, Sky Drive, videoconferință, etc. Totodată s-a urmărit lansarea, 

monitorizarea, înscrierea și activitatea desfășurată în cadrul unor proiecte proprii, nou 

propuse.  

� Proiecte educaționale cu componentă web  

Acestea au implicat participarea la dezvoltarea locală a unor proiecte  și publicarea on-line a 

rezultatelor pe diferite platforme, site-uri, etc. Colaborarea  și comunicarea între parteneri s-

a realizat prin mijloace web 1.0 – email etc. 

� Crearea de e-portofolii pentru elevi și pentru profesori  

Portofoliile create au cuprins eseuri, prezentări, prelucrări de date experimentale, referate 

de lucrări experimentale, videoclipuri, imagini realizate de elevi,  găzduite pe computerele 

din școală sau pe pe platforme online – Mahara, Learning Gateway etc. 

� Proiecte de creație de software educațional cu publicare online 
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Această categorie de proiecte a urmărit încurajarea profesorilor în crearea unor aplicații 

software destinate uzului educațional. S-a urmărit realizarea de aplicații software destinate 

uzului educațional prin utilizarea wiki-urilor, a blogurilor şi altor aplicații online – Quandary, 

Hot Potatoes, exe Learning, etc.  

Exemplu: 

Propuneri de proiecte educaționale cu componentă TIC, pentru şcolile EBC 

Obiective Exemple de proiecte educaţionale 

Asigurarea accesului la educaţie de 

calitate prin intermediul unor 

demersuri educaţionale inter- şi 

transdisciplinare orientate către 

dezvoltarea competenţelor solicitate 

de societatea modernă şi prin 

optimizarea procesului educaţional 

utilizând TIC. 

Proiecte transdisciplinare 

 

• Constructori şi destinatari ai 
bibliotecilor 

• Istoria, între cauzalitate şi hazard 

• De la alchimie la chimie: aventura 
cunoaşterii 

Dezvoltarea competenţelor privind 

realizarea unor aplicaţii de soft 

educaţional şi îmbunătăţirea 

capacităţii de a utiliza metode 

interactive de predare-învăţare. 

Proiecte de creare de software 
educaţional 

 

• Proiectarea unor secvenţe de lecţii, 
din diferite discipline, utilizând 
aplicaţii online 

Facilitarea schimbului de resurse TIC 

pentru procesul educaţional între 

şcolile comunităţilor EBC şi terţi, prin 

intermediul reţelelor de comunicare, 

dar şi generarea de noi oportunităţi de 

proiecte cu componentă TIC. 

Proiecte de networking 

 

• Târg de idei ştiinţifice şi tehnologice 

• Tradiţii şi obiceiuri păstrate prin grija 

şcolii, în regiunea noastră 
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• Personalităţi locale de ieri şi de azi: 

rolul memoriei colective în 

dezvoltarea comunităţii 

 

 

De asemenea, au fost propuse cadrelor didactice exemple de proiecte educaţionale, cu 

componentă TIC, destinate încurajării parteneriatelor cu biblioteca şcolară sau cu cea locală: 

 

Exemplu: 

 

Activităţi pentru încurajarea implicării bibliotecii în viaţa şcolii EBC 
 

Sugestii de 
activităţi/proiecte 

Componente  
TIC 

Constructori şi 

destinatari ai 

bibliotecilor 

Identificare de site-uri despre biblioteci folosind  

cuvinte cheie: cele mai importante, vechi, mari 

Evenimente şi 

personalităţi istorice  şi 

culturale 

Prezentarea unor motoare de căutare şi alcătuirea 

unor inventare de termeni cheie 

Lecţii AeL de istorie (gimnaziu şi liceu) 

http://memory.loc.gov/ammem/index.html 

Biblioteca Congresului american. Acces spre diverse 

colecţii de materiale audio, foto, video despre 

literatură, istorie, artă, hărţi vechi, ţări şi oraşe, 

arhitectură, istorie americană. 

http://www.bbc.co.uk/history/ancient/ 

Galerie multimedia despre istoria lumii. 
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Vizita la biblioteca şcolii Realizarea unui PPT/poster de prezentare a 

bibliotecii 

Cum aleg cărțile pentru 

referatul la…  

Cum ne concepem un mod de organizare a cărţilor 

(crearea unei baze de date folosind facilități de tipul 

MS Access și sau Adobe Digital Editions) 

Alcătuirea unui portofoliu virtual (online) de 

bibliografie și surse vizuale pentru un potențial 

referat 

Cărţile copilăriei Identificarea unor personaje din cărțile pentru 

copii/adolescenți pe baza căutărilor pe net 

Alcătuirea unui story-board pentru o animație pe 

tema unor aventuri ale unor personaje din aceste 

cărți 

Cărţile preferate ale 

părinţilor şi bunicilor 

Alcătuirea unei frize cronologice (portofoliu virtual – 

linie temporală cu indicarea anilor și ferestre pop-up 

cu portretele autorilor și coperți ale unor ediții) 

Forum pe tema diferențelor dintre cărțile din 

perioada copilăriei bunicilor și , părinților și din 

perioada actuală 

Expoziţie de carte pe o 

temă dată 

Crearea unei biblioteci (virtuale) specializate pentru 

una dintre disciplinele școlare 

“Cărțile în viața noastră” Realizarea unor interviuri filmate cu personalități 

locale și cu profesori pensionari pe tema influenței 

cărților asupra vieții și carierei acestora (cea mai 

importantă carte, biblioteca cea mai frumoasă 

vizitată, profesorul cel mai influent pentru formarea 

acestora, cea mai importantă carte din propria 

bibliotecă și de ce) și postarea acestora pe un site al 

școlii/bibliotecii 
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“Biblioteca mea” Alcătuirea unei baze de date și a unui tur virtual într-

o bibliotecă cu ediții digitale din cărțile pe care le 

doresc elevii (pe formatul titlu – autor – date 

biografice despre autor – descrierea cărții – 

motivația selecției) 

Istoria scrisului Alcătuirea unei frize cronologice virtuale (vezi supra) 

cu istoria scrisului și a tiparului 

Lecţii AeL de istorie 

Un târg virtual de carte Crearea unui târg virtual de carte (cu asumarea de 

avataruri, standuri virtuale și prezentări de carte)  

“Cuvânt și imagine” Alcătuirea unei baze de date cu fragmente din 

literatura română și universală și imagini din artă 

care să evoce textele selectate (pe modelul autor – 

text/fragment – descriere/rezumat – imagine – 

autorul imaginii – descrierea relației dintre text și 

imagine) 

Experimente virtuale Efectuarea unor verificări de legi, determinarea unor 

constante, studiul virtual al unor fenomene 

naturale- lecții AeL Fizică, Chimie, Biologie (cl 7-8) 

Observații științifice 

virtuale 

 

Studiul unor fenomene naturale- AeL Biologie (cl 5-

6), AeL Fizică ( cl.6) 

http://periodictable.com/ 

Tabelul periodic al elementelor chimice cu 

descoperiri si informatii istorice. 

Ilustrarea, reprezentarea 

și operarea cu noțiuni 

abstracte 

Structura atomului- AeL Chimie (cl 7) 

Reprezentarea numerelor întregi pe o axă- 

Matematică (cl 6) 

http://www.romannumerals.co.uk/index.html 
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Site despre cifrele romane. 

Cuprinde, imagini, clasificări, convertor 

romane/arabe. 

http://www.cut-the-knot.org/ 

Contine lectii interactive de matematica, algebra si 

geometrie . 

Vizite virtuale în muzee 

 

Explorarea componentelor corpului uman 

http://americanhistory.si.edu 

/anatomy/bodyparts/nma03_bodyparts.html 

Observarea în direct a mamiferelor mici prin cameră 

web 

http://nationalzoo.si.edu/Animals/SmallMammals/ 

default.cfm?Cam=NMR 

Vizite virtuale în muzee 

 

 

Testarea cunoștințelor de Geografie- recunoașterea 

unor zone de pe Terra văzute din satelit 

http://www.nasm.si.edu/ceps/gaw/index.cfm?hp=hi 

Vizite virtuale în marile muzee 

http://www.chateauversailles.fr/homepage 

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

http://www.britishmuseum.org/ 

Simularea unor procese 

și fenomene 

 

Monitorizarea și controlul virtual al unei centrale 

nucleare – Fizica (cl.8) 

http://www.ida.liu.se/~her/npp/demo.html 

http://www.ae4rv.com/games/nuke.htm 

Lecţii AeL de istorie (gimnaziu şi liecu) 

 

Târg de idei 

Realizarea unui afiș invitație pentru vizitarea 

Târgului utilizând Auto Collage 2008. 
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Realizarea unei galerii foto utilizând Photosynt 

http://photosynth.net/create.aspx 

Realizarea unor clipuri cu aspecte din timpul 

expozițiilor târgului utilizând Movie Maker și 

postarea lor pe Youtube. 

http://www.youtube.com/ 

 
 

 

În ansamblu, în şcolile EBC au fost iniţiate şi s-au derulat peste 600 de proiecte educaţionale 

realizate cu ajutorul mijloacelor TIC, a Internetului şi a tehnologiei Web 2.0, respectiv un 

număr minim de trei proiecte/şcoală. Rezultatele evaluării proiectelor au reprezentat criterii 

pentru selecţia cadrelor didactice şi a elevilor care au participat la activităţile de networking 

derulate în cadrul asistenţei tehnice. S-au evidenţiat în mod deosebit şcolile EBC din 

Aninoasa, jud. Hunedoara (13 proiecte), Recaş, jud. Timiş (12 proiecte), Fârliug, jud. Caraş 

Severin (9 proiecte), Bănia, jud. Caraş Severin (8 proiecte), Bethausen, jud. Timiş (8 proiecte).  

Proiectele extracurriculare derulate se pot constitui în exemple de bună practică, fiind 

recunoscute ca atare în competiţii derulate în cursul anului şcolar 2011-2012: 

� Şcoala Petros-Baru, jud. Hunedoara – „eLearning-eVacanţa”; 

� Şcoala Aninoasa, jud. Hunedoara – „Românii cu care ne mândrim”, „eVacanţa la 

Aninoasa”, „Geometria în era 3D”; 

� Şcoala Vintileasca, jud. Vrancea – „Pădurea mea, sufletul meu pereche”; 

� Şcoala Teiu, jud. Argeş - „STOP SMOKING! NEVER TOO LATE TO GIVE UP!“; 

� Şcoala Tăuţii Măgheruş, jud. Maramureş – „Lecţii de științe în romanele verniene”; 

� Şcoala Târgu Cărbuneşti, jud. Gorj – „Opțional integrat de TIC și anatomie” 

 



 

 

3.3.1.3 Teme abordate în cadrul proiectelor extracurriculare cu componentă TIC

Tematica proiectelor extracurriuclare a cuprins domenii de interes foarte diversificate, de la 

cultură la ecologie sau dezvoltare locală.

 

 

� Proiecte extracuricuriculare cu tematică de tip cultural

Din ansamblul proiectelor extracurriculare iniţiate de şcolile EBC în anul şcolar 2011

17% au avut ca teme de interes lectura, respectiv aspecte ale culturii şi civilizaţiei româneşti 

şi universale.  

 

Proiectul „Şcoala lecturii, derulat de Şcoala EBC Pleniţa, jud. Dolj

http://gsicnplopsor.wikispaces.com/
/%C8%98coala%20lecturii/Clasa%20a%20Va/home?responseToken=d5d17bacfd83fc3ac794
b54766896991 

17%
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curicuriculare cu tematică de tip cultural 

Din ansamblul proiectelor extracurriculare iniţiate de şcolile EBC în anul şcolar 2011

17% au avut ca teme de interes lectura, respectiv aspecte ale culturii şi civilizaţiei româneşti 

tul „Şcoala lecturii, derulat de Şcoala EBC Pleniţa, jud. Dolj 

http://gsicnplopsor.wikispaces.com/-
ecturii/Clasa%20a%20Va/home?responseToken=d5d17bacfd83fc3ac794

5% 12%

11%

3%
15%

10%

17%

10%

Tematica proiectelor extracurriculare

cărţi

cultură ş

eco

curriculum

ştiinţe

sănătate

civice

orizont local

Pagina 159 din 451 

Teme abordate în cadrul proiectelor extracurriculare cu componentă TIC 

Tematica proiectelor extracurriuclare a cuprins domenii de interes foarte diversificate, de la 

 

Din ansamblul proiectelor extracurriculare iniţiate de şcolile EBC în anul şcolar 2011-2012, 

17% au avut ca teme de interes lectura, respectiv aspecte ale culturii şi civilizaţiei româneşti 
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Un rol important în derularea acestora a revenit colaborării cu biblioteca şcolară şi, după caz, 

cu centrul de documentare şi resurse didactice al şcolii. Subiecte interesante au avut 

proiectele: 

� „Cărţile audio – alternative didactice la limba şi literatura română” (Şcoala EBC Grup 

Şcolar Tg. Lăpuş, jud. Maramureş); 

� „Şcoala lecturii” (Şcoala EBC Plenişa, jud. Dolj); 

� „TIC şi compoziţiile şcolare. e-Revista clasei” (Şcoala EBC Tudor Vladimirescu, jud. 

Galaţi); 

� „e-Cartea, o provocare pentru fiecare” (Şcoala EBC „Sf. Varvara”, Aninoasa, jud. 

Hunedoara); 

� „Convinge-mă să citesc” (Şcoala EBC Sf. Dimitrie”, Teregova, jud. Caraş-Severin) 

� „Istorii regăsite” (Şcoala EBC Izvoarele, jud. Olt); 

 

Proiectul „Istorii regăsite”, derulat de Şcoala EBC Izvoarele, jud. Olt 

http://izvoarele.wikispaces.com//Istorii%20reg%C4%83site/Pagina%20elevilor/?resp
onseToken=0b8d8071e14414e99c2568ce0ccce5a3b 
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� „Europa, umbrela noastră”  (Şcoala EBC „Petrache Poenaru” Bălceşti,  jud. Vâlcea) 

� „Culoarea, element de limbaj artistico-plastic” (Şcoala EBC Luncaviţa, jud. Tulcea). 

 

Proiectul „Culoarea, element de limbaj artistico-plastic”, derulat de Şcoala EBC 

Luncaviţa, jud. Tulcea 

http://proiecteebc.wikispaces.com/Proiect+educational+Grup+%C8%98colar+Simion+Le

onescu+Luncavi%C8%9Ba 

 

 

� Proiecte extracurriculare care au vizat ecologia şi sănătatea 

Proiectele din domeniile ecologie-sănătate au reprezentat 22% din totalul activităţilor 

extracurriculare cu componentă TIC derulate de şcolile EBC. Ocrotirea mediului, protejarea 
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plantelor şi a animalelor, cunoaşterea regulilor de igienă, promovarea unui stil de viaţă 

sănătos, au fost principalele teme abordate în proiecte precum: 

• „Mediul aparţine tuturor” (Şcoala EBC Bordei Verde, jud. Brăila); 

• „Energia viitorului”  (Şcoala EBC Vasilaţi, jud. Călăraşi); 

Şcoala Vasilaţi, jud. Călăraşi, activitate în cadrul proiectul „Energia viitorului” 

 

 

• „U4Energy” (Şcoala EBC Săruleşti, jud. Călăraşi); 

• „Zoo online” (Şcoala EBC Griviţa, jud. Galaţi); 

Şcoala EBC Griviţa, jud. Galaţi, activitate în cadrul proiectului „Zoo online” 

 

 

• „Viaţa are prioritate” (Şcoala EBC Sărmaşu, jud. Mureş); 

• „Mănânc sănătos şi cresc armonios” (Şcoala EBC Dobrun, jud. Olt). 
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Proiect al Şcolii EBC „Ioan Vlăduţiu”,  jud. Mureş, participant la programul Tree Banding 

Project, iniţiat de SHOUT, Microsoft Partners in Learning şi Smithsonian Institute 

https://treebanding.si.edu/TreeData/Trees/225 

 

 

 

 

� Proiecte extracurriculare cu tematică ştiinţifică 

Circa 18% dintre proiectele derulate au abordat subiecte din domeniul ştiinţific sau 

apropiate spaţiului curricular (chimie, fizică, matematică, TIC). Toate proiectele cu această 

tematică au avut o componentă bine definită de resurse TIC, OER şi Web 2.0, remarcându-se 

prin apectele inovative. Printre cele mai bune proiecte s-au numărat: 

• „Minuni cotidiene” (Şcoala EBC Crasna, jud. Sălaj); 

• „360 grade” (Şcoala EBC „Ioan Vlăduţiu”, Luduş, jud. Mureş) 

• „Hai pe net” (Şcoala EBC Perişor, jud. Dolj) 

Proiectul „Hai pe net”, derulat de Şcoala EBC Perişor, jud. Dolj 

http://scoalaperisor.scoli.edu.ro/proiect_campanie.htm 
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• „Curiozităţi ştiinţifice” (Şcoala EBC Camăr, jud. Sălaj”; 

Proiectul „Curiozităţi ştiinţifice” derulat de Şcoala EBC Camăr, jud. Sălaj 

http://ebc-camar.wikispaces.com/Proiectele+noastre 

 

• „Chimie distractivă” (Şcoala EBC Dobrun, jud. Olt); 

• „Focul, prieten sau duşman” (Şcoala EBC Borcea, jud. Călăraşi); 

• „Expoziţia Darwin şi evoluţionismul” (Şcoala EBC Palanca, jud. Bacău). 

Proiectul Expoziţia Darwin şi evoluţionismul, derulat de Şcoala EBC Palanca, jud. Bacău 

www.facebook.com/events/345293605521724/ 
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� Proiecte cu tematică civică şi de cultură locală 

Proiectele cu tematică civică şi cele care au vizat cunoaşterea orizontului local au fost cele 

mai numeroase în ansamblul activităţilor extracurriculare, reprezentând 34% din total. Acest 

fapt se explică îndeosebi prin caracterul specific al activităţilor de tip educaţional derulate 

prin tradiţie în învăţământul preuniversitar, respectiv apropierea de valorile civic-patriotice şi 

de tradiţiile comunităţii: 

• „Suflet de român” (Şcoala EBC Bârza, jud. Olt); 

• „Să ne cinstim eroii!” (Şcoala EBC Urzicuţa, jud. Dolj) 

Proiectul „Să ne cinstim eroii””, derulat de Şcoala EBC Urzicuţa, jud. Dolj 

http://scoalaurzicuta.wikispaces.com/S%C4%83%20ne%20cinstim%20eroii/Team%201/?res
ponseToken=5651cf971c4200b3860f5dd289d10768 
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• „E ziua mamei!” (Şcoala EBC Schela, jud. Galaţi); 

Proiectul „E ziua mamei!”, derulat de şcoala EBC Schela, jud. Galaţi 

www.facebook.com/media/set 

 

 

• „Ziua florilor” (Şcoala EBC Liebling, jud. Timiş); 

• „Şcoala resursă. Parteneriat pentru viitor” (Şcoala EBC Aninoasa, jud. 

Hunedoara); 

• „Toleranţă zero la violenţă” (Şcoala EBC „Al. Borza”, Geoagiu, jud. 

Hunedoara). 
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Derularea proiectelor extracurriculare cu componentă TIC în comunităţile EBC a prilejuit 

formularea unor propuneri în vederea replicării la nivel naţional a exemplelor de bună 

practică: 

� încurajarea participării şcolilor şi cadrelor didactice la activităţi de iniţiere şi derulare 

a proiectelor comune prin intermediul TIC; 

� motivarea cadrelor didactice în utilizarrea mijloacelor TIC pentru a dezvolta legături şi 

a iniţia/derula proiecte cu alte comunităţi, instituţii, diferite organizaţii; 

� încurajarea şcolilor în iniţerea/derularea de proiecte cu componentă TIC, care să 

permită creşterea vizibilităţii acestora în mediul virtual; 

� valorificarea potenţialul profesorilor care au dobândit competenţe prin participarea 

la proiecte de dezvoltare personală sau alte proiecte, inclusiv la cele internaţionale; 

� stimularea şcolilor în crearea și implementarea de proiecte educaționale care să se 

bazeze pe utilizarea TIC, pe OER și Web 2.0., pentru a completa resursele 

educaţionale existente în unităţile de învăţământ; 

� extinderea ariei de cuprindere în proiecte a partenerilor locali, inclusiv a părinţilor. 

3.3.2 Promovarea şcolii şi a proiectelor acesteia în mediul virtual 

Comunicarea prin internet are, pentru mediul şcolar, nenumărate avantaje recunoscute: 

oferă vizibilitate unităţilor de învăţământ, permite fructificarea oportunităţilor de 

transmitere a mesajelor, favorizează integrarea tinerei generaţii în noua societate a 

cunoaşterii. Tot mai multe instituţii din învăţământul preuniversitar din România, atât din 

mediul urban cât şi din mediul rural, au înţeles importanţa comunicării cu exteriorul prin 

intermediul unei pagini web/site. Aceasta reprezintă nu doar un mijloc în sine pentru a 

transmite informaţii despre organizaţia şcolară în cauză ci şi o formă de marketing, în 

condiţiile în care persoanele/factorii interesaţi pot afla despre oferta educaţională a şcolii şi 

pot opta, în cunoştinţă de cauză, pentru aceasta, ca furnizor de educaţie, de exemplu, 

pentru înscrierea unui viitor elev. Astfel, site-ul şcolii devine o adevărată carte de vizită a 

organizaţiei. În acelaşi timp, pot fi promovate activităţi ale grupurilor şcolare (clase de elevi, 
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cercuri şcolare), proiecte iniţiate şi derulate de şcoli, parteneriate, acţiuni în cadrul 

comunităţii. 

3.3.2.1 Mijloace de promovare online 

Promovarea unităţii de învăţământ în mediul virtual se poate realiza prin mai multe mijloace, 

cele mai întâlnite la nivel naţional fiind: 

• website/portaluri; 

• pagini wiki; 

• conturi pe reţele sociale; 

• bloguri.  

 

Exemplu 

Blogul Liceului Teoretic Recaş, jud. Timiş, şcoală EBC 

http://liceulrecas.blogspot.ro 

 

 

Sporirea vizibilităţii şcolilor şi a proiectelor derulate de acestea prin promovarea în mediul 

virtual utilizând reţelele sociale (Facebook, Twitter) se poate realiza prin: 

• alegerea adecvată a denumirii contului/paginii web (adresei URL): aceasta trebuie să 

conţină numele corect al şcolii, pentru a nu creea confuzii în rândul utilizatorilor; 
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• aspectul grafic al paginii/fundalurilor trebuie să fie cât mai primitor, fără a fi 

supraîncărcat; fotografiile sau imaginile video care reprezintă unitatea de învăţământ 

reprezintă un mijloc ideal de întâmpinare a vizitatorilor virtuali; 

• încurajarea interactivităţii cu utilizatorii interesaţi: informaţii, comentarii, mesaje, 

discuţii, prezentarea permanentă a evenimentelor din viaţa şcolii; 

• stimularea interesului prin materiale multimedia, discuţii online, albume foto, 

prezentarea ofertei educaţionale, lansarea de sondaje, link-uri către adrese utile, 

bloguri, alte comunităţi online înrudite ca preocupări; 

• asigurarea promptitudinii în privinţa actualizării informaţiilor, mesajelor, 

răspunsurilor etc. 

Exemple 

1. Promovarea pe Facebook a Bursei ideilor, activitate din 

cadrul competiţiei e-Vacanţa 2011, derulată de şcoala EBC 

Baru, jud. Hunedoara 
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2. Promovarea pe Facebook a „Liceului Dimitrie Filişanu”, 

Şcoală EBC, Filiaşi, jud. Dolj 

http://ro-ro.facebook.com/pages/Liceul-Dimitrie-

Filisanu/154815427863380 

 

 

Practică ghidată 

Realizarea paginii de prezentare a unităţii de învăţământ poate reprezenta subiectul unui 

proiect colaborativ, în care să fie antrenate cadre didactice şi elevi. Prezentăm în continuare 

câteva aspecte utile pentru derularea unei activităţi de acest tip. 

� Componentele unui website aparţinând unei unităţi de învăţământ pot fi: 

MENIU 

• Unitatea de învăţământ  

o Despre noi 
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o Oferta educaţională 

o Regulamentul de ordine interioară 

o Dotări şi echipamente 

o Sponsorizări 

o Amplasare 

o Contact 

• Activităţi 

o Concursuri şi evenimente 

o Creaţiile elevilor 

o Site-uri ale elevilor 

o Noutăţi 

• Multimedia 

o Tur Virtual 

o Galerie Foto 

o Link-uri utile 

o Harta sitului 

� Analiza calităţii informaţiilor furnizate de o pagină web (site) aparţinând unei 

instituţii de învăţământ trebuie să aibă în vedere următoarele criterii: 

• consistenţa - oferă cât mai multe cunoştinţe despre instituţia respectivă; 

• exactitatea – reflectă situaţia concretă din şcoală/instituţie;   

• relevanţa – furnizează informaţii necesare şi suficiente în vederea luării unei decizii;  

• oportunitatea  - sunt oferite în timp util, sunt actualizate periodic; 

• accesibilitatea  - pot fi receptate cu uşurinţă de utilizator. 

 

� Elemente esenţiale în proiectarea website-ului sunt: 

• asigurarea continuităţii vizuale şi funcţionale, pentru încărcarea rapidă a paginilor şi 

facilitarea navigării; 

• asigurarea direcţionării atenţiei, prin elemente grafice, asupra informaţiilor 
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importante; 

• asigurarea consistenţei şi a echilibrului informaţiilor; 

• design simplu al conţinutului text; 

• alegerea corectă a titlului paginii, deoarece acesta este preluat de motorul de căutare 

în cazul interogării; este de dorit ca titlul să înceapă cu numele unităţii de 

învăţământ; 

• respectarea regulilor de vizibilitate a combinaţiilor de culori text/fundal (exemple de 

combinaţii acceptate: alb/negru, roşu/negru, verde/alb, albastru/alb, negru/galben). 

Pot fi create pagini web de prezentare a şcolilor/claselor/proiectelor elevilor utilizând 

resurse online gratuite precum: 

http://www.templatesbox.com 

http://www.hooverwebdesign.com 

http://www.webtemplateszone.com 

Website-ul Şcolii EBC Calafindeşti, jud. Suceava 

http://scoalacalafindesti.webs.com/ 

 

Există portaluri care pot oferi găzduire gratuită. Astfel, portalul 

http://portal.edu.ro/index.php/base/gazduire/ oferă un astfel de serviciu unităţilor de 

învăţământ şi instituţiilor din domeniul educaţiei din România. Găzduirea pe acest portal se 
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realizează în baza unei cereri care se generează online prin completarea unui formular aflat 

la adresa http://gazduire.portal.edu.ro. Pagini de prezentare ale şcolilor participante la  

proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere sunt găzduite pe portalul www.ecomunitate.ro, la 

adresa: http://www.ecomunitate.ro/Lista_Scoli%2817519%29.html. 

Exemplu 

Pagina de prezentare a Şcolii EBC „Vladimir Streinu” din Teiu, jud. Argeş, pe portalul 

www.ecomunitate.ro 

 

 

 

3.3.2.2 Şcolile EBC în mediul virtual 

În cursul derulării programului EBC, activităţile derulate în cadrul proiectului au impus, în 

foarte mare măsură, intervenţii online ale şcolilor ca organizaţii, ale cadrelor didactice şi ale 

elevilor. Proiectele curriculare, cele extracurriculare, competiţiile e-Vacanţă!, e-CULTURA, 

concursul naţional de proiecte curriculare cu dimensiune virtuală au reprezentat oportunităţi 

de promovare a şcolilor EBC în mediul virtual şi de creştere a vizibilităţii acestora. Prezentăm 

în continuare o serie de date privind evoluţia prezenţei în mediul virtual a şcolilor EBC, pe 

parcursul derulării proiectului. 



 

 

 Astfel, la începutul proiectului, 

web proprie. Lipsa de experienţă, precum şi absenţa cunoştinţelor privind eventualele 

alternative care ar fi permis şcolilor să îşi facă simţită prezenţa în mediul online au îngreunat 

realizarea site+urilor proprii ale şcolilor

 

 

Aceeaşi situaţie se putea observa şi în privinţa prezenţei şcolilor pe platforme virtuale.

 

Pe măsura derulării proiectului de Asistenţă tehnică şcolile EBC au reuşit să îşi promoveze 

activităţile într-o măsură mult mai mare, fie realizându

platforme online. 

ŞCOLI  EBC CU SITE WEB PROPRIU

A ŞCOLILOR EBC PE PLATFORME  

 

Astfel, la începutul proiectului, aproximativ 20% dintre şcolile EBC dispuneau de o pagină 

web proprie. Lipsa de experienţă, precum şi absenţa cunoştinţelor privind eventualele 

alternative care ar fi permis şcolilor să îşi facă simţită prezenţa în mediul online au îngreunat 

realizarea site+urilor proprii ale şcolilor din comunităţile rurale şi urbane mici.

Aceeaşi situaţie se putea observa şi în privinţa prezenţei şcolilor pe platforme virtuale.

Pe măsura derulării proiectului de Asistenţă tehnică şcolile EBC au reuşit să îşi promoveze 

măsură mult mai mare, fie realizându-şi pagini web proprii, fie activând pe 
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le EBC dispuneau de o pagină 

web proprie. Lipsa de experienţă, precum şi absenţa cunoştinţelor privind eventualele 

alternative care ar fi permis şcolilor să îşi facă simţită prezenţa în mediul online au îngreunat 

din comunităţile rurale şi urbane mici. 

 

Aceeaşi situaţie se putea observa şi în privinţa prezenţei şcolilor pe platforme virtuale. 

 

Pe măsura derulării proiectului de Asistenţă tehnică şcolile EBC au reuşit să îşi promoveze 

şi pagini web proprii, fie activând pe 

DA
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ŞCOLI PREZENTE PE PORTALUL ECOMUNITATE

CU SITE PROPRIU 

ŞCOLI CE FOLOSESC ALTE INSTRUMENTE COLABORATIVE ONLINE

ŞCOLI CU PAGINĂ FACEBOOK

CU ALTE PREZENŢE ONLINE

ŞCOLI CU PAGINĂ WIKI PROPRIE

 

 

Se poate observa astfel evoluţia înregistrată în cursul anului şcolar 2011

ponderii şcolilor care dispun de un site propriu, pătrunderea şcolilor 

de la portalul ecomunitate.ro (75% dintre şcoli) la Facebook (36%) sau Wiki (27%).
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Se poate observa astfel evoluţia înregistrată în cursul anului şcolar 2011

ponderii şcolilor care dispun de un site propriu, pătrunderea şcolilor pe platformele online, 

de la portalul ecomunitate.ro (75% dintre şcoli) la Facebook (36%) sau Wiki (27%).
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Se poate observa astfel evoluţia înregistrată în cursul anului şcolar 2011-2012: dublarea 

pe platformele online, 

de la portalul ecomunitate.ro (75% dintre şcoli) la Facebook (36%) sau Wiki (27%). 
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4 Activități pe perioada vacanţelor 

4.1 Transfer de cunoaștere prin programe de networking  

Principalul scop al activităților de networking îl reprezentă implicarea  profesorilor și a 

elevilor în realizarea și implementarea unui model eficient de colaborare și de transfer de 

cunoaștere între diferite comunități.  

Obiectivele specifice ale unui program de networking sunt: 

� Promovarea unei culturi a cooperării şi a unui cadru al schimbului de bune practici, 

informaţii şi cunoştinţe între cadrele didactice din diferite şcoli; 

� Facilitarea utilizării TIC în dezvoltarea de proiecte de colaborare și dezvoltarea 

parteneriatelor între cadrele didactice din diferite şcoli; 

� Asigurarea unui cadru de colaborare și schimb de experiență și idei între cadrele 

didactice din diferite şcoli; 

� Întărirea capacității comunităților locale de a dezvolta proiecte sustenabile la nivel 

local prin utilizarea resurselor TIC; 

� Încurajarea comunicării între cadrele didactice din diferite şcoli;  

� Facilitarea transferului de modele integrate cu sisteme TIC în cadrul activităților 

economice, sociale, culturale, educaţionale şi de comunicare în cadrul diferitor 

comunităţi; 

� Motivarea cadrelor didactice din diferite şcoli pentru a contribui activ la dezvoltarea 

de proiecte bazate pe TIC; 

� Promovarea celor mai bune practici și integrarea în activitatea cadrelor didactice din 

diferite şcoli a lecțiilor învățate în diferite activități de networking. 
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Principiul de bază în stabilirea de rețele de colaborare între diferite şcoli este acela de a 

împărtăși cunoștințe și informații despre problemele întâmpinate și găsirea soluțiilor care să 

răspundă nevoilor lor. Stabilirea de rețele de colaborare reprezintă un instrument de 

comunicare directă, informare și schimb de experiență.  

Strategia pe care a aplicat-o proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere pentru pregătirea şi 

realizarea activităţilor de networking s-a bazat pe următoarele principii: 

� construcţia pe fundamente deja existente: utilizarea eficientă a unor „reţele” deja 

constituite care vor fi îmbogăţite cu contacte noi – printre participanţii invitaţi la o 

acţiune de networking se vor număra şi persoane care deja se cunosc şi comunică 

între ele – aceste persoane vor „sparge gheaţa” la începutul acţiunii; 

� organizarea întâlnirilor față în față între membri: aceasta este primordială pentru 

crearea unei reţele funcţionale; deşi proiectul este centrat pe dezvoltarea relaţiilor 

între oameni în mediul virtual, contactul personal între oameni şi contactul vizual cu 

Practică ghidată 

În procesul de formulare a strategiei de networking  ar trebui luate în 

considerare următoarele elemente:  

� modul de participare la activități (prin cooperare în echipe mono sau 

multidisciplinare, prin descoperire, prin expunere etc.);  

� căile şi modalităţile care vor conduce la atingerea obiectivelor: 

metodele, procedeele, tehnicile, resurse ICT;  

� formele de organizare ale activităţii (frontală, pe grupe, individuală, 

mixtă);  

� timpul necesar aplicării strategiei alese;  

� cadrul în care au loc activitățile propuse (sală de prezentare, sală cu 

resurse ICT, mediul înconjurător etc.). 
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realitatea fizică rămân cele mai eficace metode de stabilire a unor repere de 

relaţionare;  

� planificare şi organizare: pentru un impact real al acţiunilor de networking, acestea 

vor fi organizate astfel încât să aducă împreună oameni cu preocupări similare sau, 

ideal, complementare – pentru aceasta, selecţia persoanelor ce vor participa la 

schimburile de experienţă va fi bazată pe analiza în prealabil a nevoilor de informaţii 

şi cunoştinţe ale potenţialilor participanţi şi gruparea lor pe domenii de interese 

complementare; 

� caracter informal şi flexibil: deşi bazate pe o planificare atentă în prealabil, 

evenimentele de networking vor avea, într-o măsură semnificativă, un caracter 

informal şi flexibil, pentru a permite schimbul liber, neinhibat de idei între 

participanţi, experienţă care să stea la baza unor schimburi ulterioare pe diferite 

canale între participanţii respectivi. 

 

4.2 Tipuri de activități de networking 

 

Printre activitățile recomandate pentru a fi organizate în perioada vacanțelor se numără: 

tabere de creație tematică, schimburi de experiență, vizite de studiu, etc.  

În timpul acestora se alternează activitățile de tip indoor, dedicate în general colaborării 

pentru realizarea unor proiecte tematice, cu activitățile outdoor, dedicate consolidării 

echipelor, relaxării în mediul natural, etc. 

Instrumentul de bază al activităţilor propuse este educaţia experienţială - învăţarea prin 

implicarea directă în acţiune şi apoi cu reflecţie asupra celor experimentate şi învăţate 

(„learning by doing with reflection”). 

Activităţi indoor: 

- proiectarea unoractivităţi de învăţare cu temă la alegere  

- proiectarea de software specific unei activități curriculare 
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- prezentarea de experiențe inedite, individual (profesori) sau în echipe mixte profesori 

- elevi 

- crearea unor prezentări online, videoclipuri, albume foto online, etc. 

Activităţile recreative outdoor: 

- activităţi culturale, sociale sau sportive, structurate într-un program, desfăşurat într-

un cadru natural 

-  cu scopul declarat de învăţare și cunoaştere, de îmbunătățire a stării de spirit, de 

formare a valorilor morale, de înţelegere a spiritului de echipă, de  învăţare a 

respectului faţă de semeni, de lărgire a capacităţii de acţiune, de dezvoltare a 

calităţilor motrice. 

Ambele tipuri de activităţi au ca finalitate dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare 

în afara sistemului de educaţie formală şi creşterea atractivităţii activităţilor educaţionale 

prin combinarea acestora cu activităţi recreative cu rol educativ. 

Este bine de știut! 

 

Direcţiile de  acţiune pentru organizarea sesiunilor de schimburi de experiență din 

programul EBC au fost:  

1) Modul în care se poate stimula autonomia și motivarea elevilor în 

procesul de învățare prin instrumente TIC;  

2) Dezvoltarea competenţelor cheie - abilităţile  TIC pentru a primi, evalua, 

stoca, produce, prezenta şi schimba informaţii, şi pentru a comunica şi a 

participa  în reţele prin intermediul Internetului;  

3) Ce idei noi de proiecte cu componentă TIC pot fi generate în urma 

implementării de proiecte cu componente TIC sau în urma aplicării unor 

soluții TIC inovative în procesul intructiv – educativ;  

4) Eficiența TIC în procesul educațional, forme de evaluare pe domeniul 

cognitiv sau afectiv. 
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4.3 Organizarea activităților de networking 

 

Pentru asigurarea unui impact real al acţiunilor de networking, acestea se organizează astfel 

încât să aducă împreună oameni cu preocupări similare sau, ideal, complementare.  

Deşi se bazează pe o planificare atentă în prealabil, evenimentele de networking au, într-o 

măsură semnificativă, un caracter informal şi flexibil, pentru a permite schimbul liber, 

neinhibat de idei între participanţi, experienţă care să stea la baza unor schimburi ulterioare 

pe diferite canale între participanţii respectivi. 

 

Este bine de știut! 

Organizatorii unor activități de networking vor urmări: 

� Dezvoltarea creativității profesorilor din școlile EBC; 

� Încurajarea comunicării și a colaborării,  utilizarea inovativă a TIC pentru proiectarea 

unor activități de învățare;  

� Facilitarea transferului de modele pozitive de utilizare a TIC în activităţi educaţionale. 

 

 

 

4.3.1 Tabere de creație 

 

Scopul taberelor de creaţie organizate în cadrul programului EBC, a fost asigurarea cadrului 

de colaborare şi de schimb de idei între şcoli din cadrul proiectului EBC. Participanții selectați 

au creat design-ul unor activități educaționale interdisciplinare și al software-ului 

educațional destinat lor, având ca teme impuse: pădurile, apa, aerul, schimbări climatic, 

surse regenerabile de energie, biodiversitate.  

Probele la care au fost supuși participanții au fost: 

1. Crearea unei prezentări video pentru fiecare echipă. Videoclipurile create de către 

participanți pot fi vizualizate în paginile wiki dedicate fiecărei echipe la: http://ebc-

networking.wikispaces.com. 
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2. Proiectarea,  crearea de software educațional adaptat și prezentarea unei activități 

de învățare interdisciplinare inovative utilizând OER și Web 2.0 specificate la anexele 

Task 1-Centralizator resurse OER. 

3. Proiectarea și dezvoltarea de software educațional specific. 

4. Inter-evaluarea lucrărilor prezentate. 

Exemplu de activitate de învățare interdisciplinară inovativă 

Judetul Iasi         
Profesori: Iulia Buciumanu, Daniela Craciun 
Grup Scolar Cristesti 

Proiect educaţional interdisciplinar inovativ 

Nume 
proiect 
interdisci
plinar 
inovativ 

APA- SEVA VIETII 

Nivel/Cla
sa 

a VII-a 

Obiective � Stabilirea sensurilor cuvantului polisemantic dat; 
� Recunoasterea principalelor ape din Asia; 
� Identificarea culorilor si a nonculorilor; 
� Relevarea semnificatiei unei piese muzicale. 

Timp 
alocat 

2 ore 

Locul de 
desfăşura
re 

Grup Scolar Cristesti, cabinetul de informatica 

Activităţil
e 
proiectul
ui 

Activitati de documentare; 

Expozitie de pictura; 

Activitati de invatare; 

Auditii muzicale. 

Beneficia
rii 
proiectul
ui 

 Elevii 

Număr 28 

Vârstă 12-13 ani 

Participa  Elevi Cadre didactice Voluntari 
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nţii la 
proiect 

Număr 3 2 - 

Vârstă 10-15 ani 35-42  

Alţi participanţi    

Resurse 
OER 

http://prezi.com/oeuf1e2uhkf9/apa-sursa-de-inspiratie-pentru-artisti/ 

 

 

 

 

http://kids.discovery.com/puzzles/ocean-creatures 

 

https://ebc-taberecreatie.wikispaces.com/Apa+-
+Surs%C4%83+a+vie%C8%9Bii 

http://dexonline.ro/definitie/apa 

http://www.didactic.ro/materiale-didactice/omonimele-si-cuvintele-
polisemantice-manual-clasa-a-viiia-ed-humanitas 

http://www.dictionare-online.ro/dictionar-polisemantic.php 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Asia#Hidrografie 

http://www.google.ro/#hl=ro&gs_nf=1&cp=17&gs_id=1w&xhr=t&q=hidrogra
fia+asiei&pf=p&sclient=psy-
ab&oq=hidrografia+asiei&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=d2d
a0e604ccf60bb&biw=1366&bih=673 

http://youtu.be/EijNGyZpcW8 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea_albastr%C4%83 
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Parteneri Centrul PAPI Cristesti, Statia de epurare a apei, Timisesti, Neamt. 

Evaluare http://www.kubbu.com/a1/28194_cuvinte_polisemantice 

 

http://www.proprofs.com/quiz-
school/user.php?login=buciumanu&view=userquizzes 

 

Turul galeriei 

Fisa de interevaluare 
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 Întocmit,                                                                          Avizat, 
Iulia Buciumanu 
Daniela Craciun                                                                Cecilia Foia 

 

 

4.3.2 Schimburi de experiență regionale 

Schimburile de experienţă regionale  au reprezentat o oportunitate de a facilita contactele 

dintre şcolile EBC şi o comunitate de practică pedagogică. Au fost focusate pe identificarea, 

dezvoltarea şi implementarea de proiecte cu componentă TIC între diferite şcoli EBC, precum 

și pe împărtășirea experienței dobândite de către profesorii participanți, în activitatea la 

clasă și în dezvoltarea de proiecte educaționale.  

Utilizarea inovativă a resurselor OER și Web 2.0 în şcoli poate fi sprijinită prin favorizarea 

schimburilor de materiale educaţionale şi de feed-back care îi pot ajuta pe profesori să 

înveţe din experienţele altora. Acesta este scopul principal al sesiunilor de schimburi de 

experiență, care își propun să încurajeze crearea şi colectarea de materiale educaţionale 

inventive şi eficiente bazate pe TIC pentru toate nivelurile şcolare. 

Activitățile pe care le pot susține participanții sunt: 

1. Team building 

2. Prezentarea individuală a unor activități didactice inovative care s-au desfășurat deja 
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3. Proiectarea și prezentarea în echipă, a unei activități de învățare interdisciplinare 

inovative utilizând OER și Web 2.0 specificate 

4. Interevaluarea lucrărilor prezentate 

 

Exemplu de activitate de învățare interdisciplinară inovativă 

 

Comunităţi/Judeţe: 
MARGHITA/ BIHOR 
ȘIMIAN/BIHOR 
CHIȘLAZ/ BIHOR 
DRAGU/ SĂLAJ 
Profesori/Şcoli  
COZMA ELISABETA/ C.N.,,O.GOGA’’ MARGHITA 
NAGY MIRELA/ SCOALA GIMNAZIALA,,KAZINCZY FERENC’’SIMIAN 
OROS CRISTINA/ SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CHIȘLAZ  
SÎMBOTIN ADELA/ SCOALA GIMNAZIALĂ DRAGU  
 

Proiect educaţional interdisciplinar inovativ 

 Nume 
proiect 
interdiscipl
inar 
inovativ 

DEZLEGĂM TAINELE PĂDURII 

“A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru 
salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea 

omenirii”( Eugen Pora) 

Nivel/Clas
a 

Primar/ clasa a II-a 

Obiective • Formularea de idei şi exprimarea diferitelor puncte de vedere în 
legătură cu pădurea; 

• Dezvoltarea curiozităţii elevilor faţă de elementele mediului 
înconjurător. 

Timp 
alocat 

20 ore 

Locul de 
desfăşurar
e 

Sala de clasă, pădure, cabinet de informatică 
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Activităţile 
proiectului 

 Proiectarea unităţii de învăţare „ DEZLEGĂM TAINELE PĂDURII” la clasa a 
II-a  
Implicarea elevilor într-o serie de activităţi interdisciplinare/ 
transdisciplinare şi extracurriculare cu scopul de a-i motiva pentru 
realizarea proiectului (activităţi pe centre):  
1. Limba română /Lectura 
Transcrierea fragmentelor din legenda “Bradul” folosind aplicaţia Word sau 
on-line pe https://docs.google.com, în aplicaţia Word sau on-line pe 
https://docs.google.com, 
Realizarea unor scurte prezentări în Power Point sau on-line pe 
https://docs.google.com,  cu fișele rezolvate.  
Căutarea unor ghicitori on-line despre pădure și viețuitoarele pădurii şi 
notarea acestora  
Întocmirea unei liste cu texte despre pădure și viețuitoarele pădurii. 
2. Matematică  
Compunerea şi rezolvarea unor probleme despre pădure și viețuitoarele 
pădurii 
Realizarea unor rebusuri online  
Compunerea de exerciţii şi probleme în care să întâlnim elemente ale 
naturii  
Realizarea unor prezentări cu problemele compuse şi postarea acestora pe 
www.prezi.com 
Jocuri matematice folosind elemente ce aparțin pădurii 
3. Cunoaşterea mediului  
Colecţionare de seminţe de la diferite plante  

Transcrierea unor poezii/ ghicitori despre fructe, legume, cereale într-un 
document word sau on-line pe https://docs.google.com 
Întocmirea unei rubrici „Ştiaţi că...” despre despre plante și viețuitoare din 
pădure. (colectarea informaţiilor de pe internet)  
Realizarea unor diagrame pe site-ul www.bubbl.us,  despre plantele și 
viețuitoarele pădurii  
Întocmirea calendarului naturii accesând site-uri cu informaţii despre 
vreme. 

 

Beneficiarii 
proiectului 

 Elevii 

Număr 24 

Vârstă 8 ani 

Participanţ
ii la proiect 

 Elevi Cadre 
didactice 

Voluntari 

Număr 24 4 4 
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Vârstă 8 35-45 40-50 

Alţi participanţi Părinți,personal 
Ocolul silvic, 
reprezentanți ai 
Comunității 
locale,profesor de 
informatică 

  

Resurse 
OER 

http://filmedocumentare.com/ 
http://www.discoveryeducation.com/teachers/ 
http://advancedelearning.com/index.php/articles/c32 
http://www.first-school.ws/INDEX.HTM 
http://www.nationalgeographic.com/ 
http://www.brainpop.com/free_stuff/ 
http://www.hiyah.net/online_nature.htm 
https://docs.google.com/document/pub?id=1K4LFmOsvAS-1r-
OUETuAT6QJnd2HviAhNv9Ciy9Z6sM  

https://docs.google.com/document/d/1fTtw4qVNvOEtENbcQzKDSEa7S3mxA
Rq41uLUT6XT3OA/edit 
https://docs.google.com/open?id=0BxKb4rUw03uOMVVHUmF3T0FXVUU 
http://advancedelearning.com/index.php/articles/c32 
http://www.teachingideas.co.uk/ 
http://advancedelearning.com/index.php/articles/c32 
http://www.teachingideas.co.uk/ 
http://www.first-school.ws/INDEX.HTM 
http://advancedelearning.com/index.php/articles/c32 
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/by-level/elementary-
school 
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https://docs.google.com/open?id=0ByXRR6Rcr4JfM1otYUhGRW1fdzA 

 

https://docs.google.com/open?id=0ByXRR6Rcr4JfLXNiaVEzTE9ZQ1U 
https://docs.google.com/open?id=0ByXRR6Rcr4JfYWl6WlRvTERjQzA 
https://docs.google.com/open?id=0ByXRR6Rcr4JfMEZaOXRJLWs4SWM 
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https://docs.google.com/open?id=0ByXRR6Rcr4Jfc0dMaVV1ZWh2ek0 
http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/by-level/elementary-
school 
http://www.schoolexpress.com/cgi-bin/mathsheetonline.cgi 
http://www.hiyah.net/online_numbers.htm 
http://www.educreativ.ro/  
http://www.oercommons.org/ 
http://www.funbrain.com/ 
http://kids.discovery.com/ 
http://www.engagingplaces.org.uk/teaching+resources/art79828 
http://educatoarea.ro 
http://didactic.ro 
http://copilul.ro  
http://www.fineprint.com 
http://hotpot.uvic.ca/ 
http://www.proprofs.com/quiz-school/ 
http://photosynth.net/create.aspx 
https://docs.google.com/document/pub?id=1re4fOIOrI-
ar_mgeW9RbJx40SFCVm5VE6lMcO2oOoqo  
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https://docs.google.com/open?id=0B2LPlGwfOPgzbEhHdXU1cHBTc0k  
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https://docs.google.com/document/pub?id=1h4B4tSijpr1rvSqDDycOB2wenlD
cpqZQ2XU9gbpn8Nk  
https://docs.google.com/document/pub?id=1OjTL1mRPmrrl3m-LMSQzaO1c-
eVRz2BOheZATyfYTEI  
https://docs.google.com/open?id=0B2LPlGwfOPgzT3Fhd0sxWHpyczA 
https://docs.google.com/open?id=0B2LPlGwfOPgzaE14cHVUT2lWdEk 
https://docs.google.com/open?id=0B2LPlGwfOPgzc29lUmlSZ2VBREU 

Parteneri Ocolul silvic, Comunitatea locala,Mass media locala 

Evaluare 

 

http://www.kubbu.com/a1/29136_tainele_padurii 

 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=dezlegam-tainele-
padurii 

 Întocmit,                                                                          Avizat, 
 COZMA ELISABETA, NAGY MIRELA, OROS CRISTINA, SÎNBOTIN ADELA         

 



 

 

Pagina 192 din 451 

 

4.3.3 Vizite de studiu internaționale 

Vizitele de studiu internaţionale au rolul de a permite profesorilor să studieze îndeaproape  

practici specifice legate de utilizarea eficientă, inovativă a TIC în activitatea educaţională 

internaţională. 

Destinațiile propuse pentru vizitele de studiu internaționale, în cadrul proiectului EBC au fost 

identificate după un criteriu sustenabil: să  asigure un spațiu comun de partajare a 

cunoștințelor și experiențelor individuale și organizaționale pentru actorii implicați în 

implementarea proiectelor şi programelor cu componentă TIC. Au fost alese țări cu rezultate 

bune la testele PISA, precum: Finlanda, Marea Britanie, Cehia, Lituania, Ungaria. 

Vizitele de studiu internaţionale au avut drept scop promovarea celor mai bune practici de 

utilizare a TIC în educaţie şi crearea unor parteneriate între şcoli româneşti şi şcoli din 

străinătate (inclusiv scrierea şi implementarea de proiecte colaborative). 

4.4 Proiecte complexe, inter-şi transdiciplinare în competiția ”e-Vacanţă!” 

”e-Vacanţă!” este numele unei competiţii interşcolare, iniţiate de către MCSI, în calitate de 

organizator, în parteneriat cu MECTS, pentru experimentarea unor modalităţi inovative de 

învăţare şi predare, cu puternic caracter inter- şi transdisciplinar, prin realizarea de activităţi 

extracuricularre, facilitate de utilizarea instrumentelor oferite de TIC 

Prin intermediul acestor proiecte se realizează stimularea şi dezvoltarea multilaterală a 

personalităţii elevilor, inclusiv aptitudinile acestora de comunicare şi lucru în echipă, 

gândirea creativă, gradul de adaptare la situaţii diferite, de dezvoltare a capacităţii de 

investigare şi de valorizare a propriei experienţe, formarea de capacităţii de învăţare de-a 

lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de 

a urma cursuri de învăţare ulterioare care să faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă 

a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă. 
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Activitatea didactică se centrează în acest caz pe formarea la elevi a competențelor 

transferabile. Efectele abordării integrate, trans- și interdisciplinare a cunoașterii, la nivelul 

elevilor, se vor observa în zona competențelor de comunicare, intercunoaștere, 

autocunoaștere, asumarea rolurilor în echipă, formarea comportamentului prosocial. 

Evaluarea rezultatelor muncii elevilor va avea un profund caracter formativ. În evaluarea 

acestor activități, pondere egală vor avea conținutul, participarea efectivă, precum și 

atractivitatea și consistența prezentării temei. Profesorul va evalua deci produsul muncii 

echipei, și nu prestația individuală.  

Învăţarea prin colaborare  presupune o astfel de organizare a situaţiilor de învăţare, încât 

elevii depind pozitiv unii de alţii, iar această interdependenţă pozitivă îi conduce la 

devotament faţă de grup. Alte elemente esenţiale ale învăţării prin colaborare sunt: 

responsabilitatea individuală, deprinderile și competenţele interpersonale, conștientizarea și 

evaluarea modului în care funcţionează grupul de învăţare. 

Competiţia ”e-Vacanţă!” a urmărit întărirea comunităţii educaţionale  şi promovarea unei 

culturi pedagogice moderne, prin punerea la dispoziţia profesorilor şi elevilor de mijloace de 

îmbunătăţire a activităţilor de instruire pe care le desfăşoară. Prin procesul de evaluare a 

rezultatelor obţinute de către participanţi şi prin acordarea premiilor competiţie, ”e-

Vacanţă!”asigură evaluarea performanţelor participanţilor, recunoaşterea şi promovarea 

celor mai bune practici în domeniul educaţiei inovative pe baza TIC, oferind câştigătorilor 

posiblitatea de a beneficia de vizibilitate, la nivel naţional şi internaţional. 

4.3.1 Caracteristicile generale ale probelor concursului  

• Creativitate - utilizarea creativă a tehnologiilor TIC  

Gradul de utilizare a TIC şi relevanţa utilizării, în special pentru asigurarea caracterului 

colaborativ al activităţilor din proiect, calitatea şi originalitatea materialelor realizate în 

proiect au stat la baza evaluării activităților propuse. Un avantaj evident al competiţiei a fost 

stimularea creativităţii elevilor şi a cadrelor didactice în contexte noi, diferite de activitatea 

„clasică” de predare-învăţare. S-au efectuat exerciții de imaginație precum: pornind de la 
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inserția TIC în viața comunității noastre astăzi, descrieți viziunea voastră asupra modului în 

care va arăta comunitatea în viitor, grație tehnologiilor care se vor inventa. Pentru aceasta 

desenați, fotografiați și compuneți două colaje reprezentative, unul pentru prezent, celălalt 

pentru viitorul comunității voastre. 

• Colaborare - în comunitate, inclusiv cu scolile non EBC, colaborare internațională 

În timpul desfășurării activităților competiției, profesorii au învăţat modalităţi suplimentare 

de a desfăşura o activitate (participative, interactive, colaborative), au fost familiarizaţi cu 

practici pedagogice concrete care pot fi, pe de o parte, extrapolate la activităţile de predare 

actuale, şi pe de altă parte, pot fi împărtăşite cu alţii.  

• Inter si transdisciplinaritate – inițierea unor proiecte complexe, inter si 

transdiciplinare 

Abordarea integrata, specifica inter si transdisciplinaritatii, este centrata pe lumea reala, pe 

aspectele relevante ale vietii cotidiene, prezentate asa cum afecteaza si influenteaza ele 

viata noastra. Ea presupune centrarea pe activitati integrate de tipul proiectelor; 

relationarile între concepte, fenomene, procese din domenii diferite; corelarea rezultatelor 

învatarii cu situatiile din viata cotidiana. 

• Web 2.0 şi OER - formarea de abilități de lucru cu tehnologii inovative  

De-a lungul timpului au fost create probe de concurs care să presupună utilizarea OER și 

Web 2.0: wiki, blog, sisteme de relaţionare socială, de marcare, de indexare şi căutare 

socială a resurselor, aplicaţii dedicate unei varietăţi de scopuri, care promovează relaţiile 

sociale şi de comunicare între utilizatori, într-un mod inedit conduce la: utilizarea crescută a 

site-urilor sociale, împărtăşirea facilă a informaţiilor, descoperirea rapidă de informaţii şi 

activităţi, extinderea relaţionării sociale, personalizarea propriului mediu social, beneficiul 

calităţii de membru în cadrul reţelelor, grupurilor sau comunităţilor (sunt de amintit în acest 

sens platformele social-media – Facebook, Twitter). 

• Management de proiect - formarea deprinderilor de management de proiect  

Implementarea proiectelor propuse a presupus implicarea comunităţii locale, implicarea 

unor parteneri non-EBC şi/sau internaţionali.A fost apreciată şi măsura în care 

managementul proiectului a fost realizat în mod corespunzător (a fost respectat calendarul 
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de implementare, rapoartele de proiect au o calitate corespunzătoare şi lecţiile învăţate au 

fost documentate). 

 

4.4.2 Categorii de proiecte propuse 

 

Printre încercările la care au fost supuși participanții ultimelor ediții s-a numărat și abordarea 

integrată, specific interdisciplinară, centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii 

cotidiene și prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră. Aceasta a 

presupus centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor, a relaţionările între fapte, 

concepte, procese din domenii diferite, precum și corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile 

din viaţa cotidiană. Printre acestea se numără: 

• Povestea evoluției TIC - o analiza a evoluției Tehnologiilor Informaționale si de 

Comunicare de la apariția lor până în zilele noastre. Li s-a solicitat elevilor un studiu 

al dinamicii tehnologiilor TIC la nivel mondial, pe baza unei documentări realizate pe 

Internet si scrierea digitală a poveștii acestei evoluții urmând una sau mai multe 

dintre sugestiile de abordare, cu resursele bibliografice si utilizând aplicațiile 

software care permit digital storytelling: Photo Story sau Stupeflix – realizând un 

slideshow cu durata de maxim 4 minute. 

 

Exemplu: Şcoala cu clasele I-VIII Boloni Farkas Sandor, Belin, Covasna  

http://ecomunitate.ro/upload/evacanta/199/activitatea_2_5/Povestea_evolutiei_tic__Belin.mp4 
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• Tehnologia - Prezentul si viitorul comunității noastre – care a presupus crearea unor 

afișe (postere) cu tema: „Comunitatea noastră, în prezent - prin perspectiva TIC” și 

respectiv „Comunitatea noastră, în viitor - prin perspectiva TIC” utilizând una dintre 

aplicațiile: Autocollage, PhotoJoy,  Composite EditorShape Collage, Shape Collage.   

Exemplu: Scoala cu clasele I-VIII Bania, Bănia, Caraş Severin  

http://ecomunitate.ro/upload/evacanta/8/activitatea_2_5/Comunitatea_noastra_in_preze

nt__prin_perspectiva_TIC.jpg 

 

http://ecomunitate.ro/upload/evacanta/8/activitatea_2_5/Comunitatea_noastra_in_viitor

__prin_perspectiva_TIC.jpg 



 

 

Pagina 197 din 451 

 

 

 

• Comunitatea noastră în mediu virtual – activitate destinată responsabilizării elevilor 

fata de comunitatea în care trăiesc și de problemele ei. Echipele participante au 

avut de realizat o galerie foto cu maximum 20 de imagini sau a unui videoclip de 

prezentare cu durata de maximum 3 minute, cu tema „Comunitatea noastra”, 

utilizând Windows Live Movie Maker sau Youtube Movie Maker- cu postare 

pe Youtube, Picassa sau Photosynth. 

Exemplu: Școala cu clasele I-VIII, Vladimir StreinuTeiu, Teiu, Argeş  

http://photosynth.net/edit.aspx?cid=5d71284d-9d4b-46c7-bcbc-131babc3d145 
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• Natura si echilibrul sau - a propus realizarea unui reportaj online (slideshow), 

utilizând www.prezi.com sau http://slideshare.com, care să prezinte în maxim 15 

slide-uri modul în care ar trebui conservat mediul înconjurător, precum și cum ar 

putea fi limitate efectele negative asupra sa. 

 

• Energia verde - a propus realizarea unui reportaj online (slideshow), utilizând 

www.prezi.com sau http://slideshare.com, care sa prezinte în maxim 15 slide-uri 

modul în care ar trebui utilizata energia verde, intitulat ”Energia verde – viitorul 

omenirii”.  

Exemplu: Școala cu clasele I-VIII, Vladimir StreinuTeiu, Teiu, Argeş  

http://www.slideshare.net/scoalateiuarges/energia-verde-viitorul-omenirii-14025838 

 

 

• Invenții care au revoluționat lumea - a propus realizarea unui reportaj online 

(slideshow) de maxim 15 slide-uri, utilizând  www.prezi.com  sau 

http://slideshare.com, care sa prezinte o invenție sau a o descoperire 

impresionantă.  
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Exemplu: SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII, Iernut, Mureş  

http://prezi.com/e2hkp7vfw5di/primul-antibiotic-/ 

 

 

• Crearea „Bursei ideilor de dezvoltare a comunităţii utilizând TIC” și implementarea 

ideii câștigătoare - a solicitat să se țină cont de: accesul la informaţia tehnico-

ştiinţifică, dezvoltarea culturală, educaţia civică/cetățenie democratică, prin 

promovarea voluntariatului, acţiunilor de caritate, implicarea activă în societate, 

responsabilitatea socială, ecologie și protecția mediului, campanii antitutun/ 

antialcool/ de prevenire a traficului de persoane etc.). 

 

Exemplu: Scoala Generala Sfanta Varvara Aninoasa, Aninoasa-Hunedoara 

http://ecomunitate.ro/e-Vacanta_2011(25188).html 

http://www.facebook.com/pages/BursaIdeilordeDezvoltareAninoasa/305719172805265 
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5 Profesorul în echipa de proiect – exemple de bună practică din 
programul EBC 

Desfăşurarea activităţii educaţionale şi îndeplinirea obiectivelor specifice fiecărei şcoli 

presupun şi asigurarea resurselor financiare necesare păstrării şi dezvoltării dotărilor şcolii, 

respectiv perfecţionării resurselor umane.  

Un aspect al procesului de descentralizare iniţiat în ultimii ani în sistemul învăţământului 

preuniversitar, care poate contribui la sporirea resurselor financiare aflate la dispoziţia 

şcolilor, îl reprezintă iniţierea şi derularea de către unităţile şcolare a proiectelor cu 

finanţare. Acestea reprezintă oportunităţi de dezvoltare a şcolii prin valorificarea abilităţilor 

manageriale ale cadrelor didactice şi a dorinţei acestora de a depăşi, prin implicarea în 

proiecte, cadrele tradiţionale ale activităţii la clasă.  

Se cuvine remarcat faptul că, deşi la nivel naţional sunt disponibile o serie de programe care 

pot asigura finanţare şcolilor prin intermediului proiectelor, lipsa de experienţă a cadrelor 

didactice, absenţa unor programe naţionale cuprinzătoare şi sistematice de instruire a 

managerilor şi a profesorilor cu privire la modul în care se elaborează un proiect (concepţie, 

scriere, depunere, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, aplicare, evaluare, sustenabilitate) 

reprezintă motivele principale pentru care foarte multe din şcolile din România nu dispun de 

experienţa necesară în acest domeniu şi nu au derulat până în prezent astfel de proiecte. 

Pornind de la aceste constatări, programul EBC a desfăşurat o serie de activităţi menite să 

stimuleze şcolile şi cadrele didactice să se implice în proiecte cu finanţare care să contribuie 

la dezvoltarea şcolii şi, implicit, a comunităţii. 

5.1 Experienţa anterioară a comunităţilor EBC în derularea de proiecte  

În cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică pentru utilizarea TIC în școli și în biblioteci locale a 

fost organizată activitatea Instruirea reprezentanţilor şcolilor EBC pentru realizarea de 
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proiecte eligibile. Obiectivul acesteia a fost de a oferi sprijin pentru dezvoltarea școlilor EBC 

prin servicii de instruire și de asistență pentru scrierea și depunerea de proiecte cu finanțare. 

Identificarea experienţei comunităţilor EBC în ceea ce priveşte iniţierea şi derularea de 

proiecte a fost realizată pe baza chestionarelor iniţiale aplicate la nivelul autorităţilor publice 

locale, al directorilor şi profesorilor, respectiv al bibliotecarilor din cele 229 de comunităţi 

EBC. Principalele probleme vizate de acestea au fost: 

� tipuri de proiecte derulate în comunitate (infrastructură, activarea mediului și a 

habitatului, transport, comunicații, infrastructură, antreprenoriat, economie 

interactivă, dezvoltare); 

� surse de finanțare ale proiectelor derulate; 

� tipuri de resurse utilizate în derularea proiectelor; 

� parteneri (şcoala, biblioteca şcolară/comunală, consiliul local, ONG-uri, agenţi 

economici etc.). 

Chestionarele au avut ca puncte comune domeniile: 

� derularea/implicarea de/în proiecte (categorii, parteneri, finanțare, rezultate); 

� colaborarea în plan local, la nivelul comunităților EBC, dar și alte tipuri de colaborare 

(proiecte europene, parteneriate cu școli din țară și din străinătate); 

� locul ocupat de biblioteci în viața școlii și a comunității. 

Răspunsurile date de autorităţile publice locale din comunităţile EBC au indicat o foarte bună 

implicare în ultimii trei ani (2008-2011) în proiecte de infrastructură (87,8%), doar 8,6% 

dintre acestea indicând că nu derulat nici un proiect de infrastructură în această perioadă. 

Un procent însemnat din autorități (61%) au desfăşurat proiecte culturale și de dezvoltare 

personală și civică, în timp ce în proiecte de antreprenoriat, economie interactivă și 

dezvoltare s-au implicat 42% dintre comunităţi. Majoritatea autorităților locale au derulat 



 

 

unul maxim două astfel de proiecte, ponderea autorită

trei proiecte fiind mai redus pentru toate categoriile indicate de chestionar.
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unul maxim două astfel de proiecte, ponderea autorităților care au desfă

trei proiecte fiind mai redus pentru toate categoriile indicate de chestionar.

 

ște ponderea diferitelor surse de finanțare utilizate de comunități din totalul 

a constatat o distribuție echilibrată între principalele categorii de surse. 

au regăsit cele naționale (34,5%), urmate de cele europene cu 30,6% și cele 

locale cu 29,1%, ponderea sponsorizărilor și altor surse fiind neglijabilă. 
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infrastructură, valorificarea resurselor locale, transport 
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au exprimat nevoia de noi proiecte în dezvoltarea afacerilor 

Cei mai importanți parteneri în derularea proiectelor sunt, pentru autorităţile publice locale,  

școala (17,6%) și consiliul local (17,8%), info

cea școlară (8,6%), firme (8,1%) și casele de cultură (7,9%).
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La nivelul unităţilor şcolare, directorii au indicat ca cele mai numeroase proiectele cadrelor 

didactice (63%), urmate de cele realizate la nivel de 

proiectele culturale, derulate cu bibliotecile (11%).  

cadrele didactice, în raport cu celelalte, este explicată prin aceea că

proiecte este încurajată de institu

creșterea constantă a numărului de locuri (de exemplu programele comunitare de tip 

Comenius). Cele mai frecvente situa

care școlile au derulat 1-2 proiecte, iar dintre acestea cele mai numeroase au fost în 

domeniul dezvoltare personală, educa

infrastructură, transport, comunic

loc se plasează proiectele din domeniul antreprenorial (15,7%). Având în vedere perioada de 

referință, situația poate fi explicată prin regresul economic la nivelul ansamblului societății. 

Locul deținut de proiectele de dezvoltare personală, poate avea explicații multiple, una 

dintre acestea fiind că profesorii dezvolta mecanisme autonome de formare prin proiecte, 

care sunt legate de evaluarea propriilor interese de carieră. 
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La nivelul unităţilor şcolare, directorii au indicat ca cele mai numeroase proiectele cadrelor 
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proiectele culturale, derulate cu bibliotecile (11%).  Ponderea mare a proiectelor initiate de 

cadrele didactice, în raport cu celelalte, este explicată prin aceea că participarea la aceste 

proiecte este încurajată de instituțiile finanțatoare prin asistența acordată aplicanților și prin 

șterea constantă a numărului de locuri (de exemplu programele comunitare de tip 

Cele mai frecvente situații înregistrate pe baza chestionarelor au fost acelea în 

2 proiecte, iar dintre acestea cele mai numeroase au fost în 

ezvoltare personală, educație civică, cultură (52.9%), urmate de cele în domeniul 

infrastructură, transport, comunicații, dotarea școlilor cu echipamente  (49.6%).  Pe ultimul 

loc se plasează proiectele din domeniul antreprenorial (15,7%). Având în vedere perioada de 

ță, situația poate fi explicată prin regresul economic la nivelul ansamblului societății. 

ținut de proiectele de dezvoltare personală, poate avea explicații multiple, una 

dintre acestea fiind că profesorii dezvolta mecanisme autonome de formare prin proiecte, 

care sunt legate de evaluarea propriilor interese de carieră.  
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Chestionarele privind situaţia iniţială au arătat, de asemenea, că, în ultimii trei ani, 

majoritatea bibliotecilor, respectiv 67,8% dintre acestea au fost implicate în proiecte de 

diferite tipuri. Acest fapt relevă deschiderea bibliotecarilor către comunitate şi către 

iniţiative care să sporească valoarea culturală a instituţiei în care activează, interesul lor 

pentru atragerea de cititori şi poziţionarea bibliotecii la nivelul instituţiilor din comunitate.  

Implicarea bibliotecilor locale EBC în proiecte, în perioada 2008-2011 

 

 

În ansamblu, bibliotecile care au derulat proiecte în ultimii trei ani s-au îndreptat în 

proporţie de 45,7% către cele din domeniul cultural, urmate, în proporţie de 23,8% de 

proiecte de informatizare a bibliotecii. 
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În ordine descrescătoare, partenerii cu care bibliotecile din comunităţile EBC au colaborat în 

cadrul proiectelor sunt:  

� şcolile (28,3%); 

� administraţiile locale (25,8%); 

� bibliotecile şcolare (18,7%); 

� bibliotecile publice (13,1%); 

� parteneri privaţi (5,9%); 

� ONG-uri (5,6%); 

� alţii (3,5%).  

S-a putut observa asocierea firească a bibliotecilor cu unităţile de învăţământ şi 

administraţiile locale, în condiţiile în care în ultimii trei ani peste 45,7%  din proiectele 

derulate au vizat aspecte culturale, iar 23,8% au avut ca scop principal informatizarea 

bibliotecii. Totodată, s-a putut evidenţia implicarea modestă a partenerilor privaţi (5,9%) şi a 

ONG-urilor (5,6%), care poate fi explicată, printre altele, prin contextul socio-economic dificil 

din ultima perioadă de timp. 
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Principalele concluzii despinse din analiza iniţierii şi derulării de proiecte în comunităţile EBC 

în perioada 2008-2011 au vizat: 

� intenţia de a se derula în continuare proiecte din domeniile infrastructură, activarea 

mediului și a habitatului, transport, comunicații, dezvoltare personală, educație 

civică, cultură , acțiune, antreprenoriat; 

� rolul privilegiat acordat partenerilor din comunitate – şcoala, primăria, consiliul local, 

biblioteca; 

� lipsa de experienţă a şcolilor şi a cadrelor didactice în condiţiile în care mai puțin de o 

treime din școlile vizate au fost implicate în parteneriate școlare și chiar mai puţine în 

activități de networking. Totodată, 24,8% dintre şcoli nu au derulat niciun proiect din 

domeniul infrastructurii, 38%, din domeniul antreprenorial, iar 10,7% au declarat că 

nu au iniţiat şi derulat în ultimii trei ani niciun proiect de dezvoltare personală, 

educaţie civică sau cultură. 

 

Concluziile desprinse din analiza situaţiei iniţiale din comunităţile EBC au condus către luarea 

în considerare, în proiectarea activităţilor privitoare la promovarea proiectelor, a 

următoarelor aspecte: 

� încurajarea iniţierii şi derulării unui număr mai mare de proiecte bazate pe fonduri 

europene destinate dezvoltării comunităţilor locale şi a resurselor umane din aceste 

comunităţi; 

� identificarea, la nivelul comunităţilor EBC, a surselor alternative de finanţare şi a unor 

noi categorii de parteneri pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării 

proiectelor destinate acoperirii necesităţilor şcolilor şi bibliotecilor locale; 

� promovarea parteneriatelor la nivel regional şi internaţional, valorificând în acest 

sens oportunităţile oferite de proiectul de asistenţă tehnică; 
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� adaptarea instituţiei şcolare, inclusiv a unor servicii administrative la specificul 

participării instituţionale şi individuale la proiecte, recunoaşterea muncii în proiecte 

şi recompensarea acesteia; 

� valorificarea potenţialul profesorilor care au dobândit competenţe prin participarea 

la proiecte de dezvoltare personală; 

� extinderea ariei de cuprindere a partenerilor locali, dar şi a grupurilor de interese pe 

care se poate baza şcoala, mai ales a părinţilor; 

� participarea şi crearea de comunităţi profesorale conectate în reţea TIC pentru 

împărtăşirea bunelor practici; 

� implicarea în proiecte colaborative, schimburi de experienţă, alte tipuri de activităţi 

cu componentă TIC; 

� implicarea mai mare a bibliotecilor în proiecte la nivelul întregii comunităţi prin 

diversificarea parteneriatelor cu administraţia locală, agenţii economici, organizaţiile 

non-guvernamentale. 

5.2 Formarea profesorilor pentru scrierea de proiecte eligibile cu finanţare  

În cadrul proiectului de Asistenţă Tehnică din programul EBC, o direcţie majoră de 

intervenţie a fost instruirea cadrelor didactice din şcolile EBC pentru scrierea de proiecte cu 

finanţare, eligibile, care să aducă fonduri şolilor, în funcţie de nevoile de dezvoltare ale 

acestora.  

Un aspect important al activităţii a fost constituit de încurajarea scrierii de proiecte cu 

componentă TIC, pentru a promova şi pe această cale utilizarea resurselor informatice de 

către profesori şi şcoli în general. Această activitate, a presupus, în fiecare şcoală EBC: 

� cunoașterea problemelor specifice ale școlii; 

� menționarea nevoilor școlii și ale comunității; 



 

 

� identificarea grupurilor 

� cunoașterea dificultăților școlii;

� identificarea perspectivelor de dezvoltare institu

 

5.2.1 Etapele asistenţei tehnice în privinţa scrierii de proiecte eligibile cu finanţare

 

5.2.2 Derularea acțiunilor 

� Identificarea nevoilor și intereselor școlilor EBC;

� Realizarea metodologiei de selec

� Organizarea unei instruiri pentru 229 de participan

� Suport pentru elaborarea proiectelor cu surse de finan

� Monitorizarea pentru depunerea sau reiterarea depunerii proiectelor cu surse de 

finanțare; 

� Monitorizarea pentru pentru identificarea de parteneri europeni sau locali;

� Furnizarea de feedback 

urmărească obiectivele principale ale proiectului EBC;

� Monitorizarea progresului înregistrat;

� Prefigurarea unui dispoziti

� Identificare de parcurs a noi surse de finan

local; 

 

identificarea grupurilor țintă; 

șterea dificultăților școlii; 

identificarea perspectivelor de dezvoltare instituțională și comunitară. 

e asistenţei tehnice în privinţa scrierii de proiecte eligibile cu finanţare

și intereselor școlilor EBC; 

Realizarea metodologiei de selecție și de instruire pentru activitățile de instruire;

unei instruiri pentru 229 de participanți din comunitățile EBC;

Suport pentru elaborarea proiectelor cu surse de finanțare: artefact și formare;

Monitorizarea pentru depunerea sau reiterarea depunerii proiectelor cu surse de 

u pentru identificarea de parteneri europeni sau locali;

Furnizarea de feedback și de recomandări privind scrierea de proiecte care să 

urmărească obiectivele principale ale proiectului EBC; 

Monitorizarea progresului înregistrat; 

Prefigurarea unui dispozitiv de monitorizare pentru etapele următoare;

Identificare de parcurs a noi surse de finanțare pentru realizarea de proiecte în plan 
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țare pentru realizarea de proiecte în plan 
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� Diseminarea rezultatelor și a bunelor practici ale proiectele depuse de comunitățile 

locale EBC. 

Stagiul de formare organizat în cadrul proiectului (Braşov, noiembrie 2011) i-a familiarizat pe 

participanţii proveniţi din comunităţile EBC cu practicile curente, cu procedurile, cu normele 

şi cu regulile care guvernează accesul la fonduri care provin din proiecte derulate de instituţii 

naţionale/internaţionale, publice sau private sau donatori diverşi. 

Acesta s-a concentrat pe rezolvarea de probleme practice cu care se pot confrunta 

beneficiarii. Scopul stagiului de formare a fost de a-i pregăti pe participanţi să poată urmări 

un ciclu complet de derulare a unui astfel de proiect de la faza de realizare, depunere – 

reiterare a depunerii, aprobare, implementare până la faza de evaluare finală a proiectelor. 

Totodată, au fost diseminate informaţii referitoare la resursele disponibile pentru 

dezvoltarea şcolilor prin accesul la surse de finanţare, prin programe de parteneriat, prin 

programe de instruire adresate cadrelor didactice, prin importanţa utilizării eficente a 

resurselor TIC şi prin alte oportunităţi de dezvoltare pentru şcoli. A fost vizat, în mod special, 

domeniul profesional al competențelor comune informatice, sociale și civice, 

antreprenoriale și de exprimare culturală. 

5.2.3 Obiectivele stagiului de formare 

� Integrarea abilităţilor achiziţionate în stagiul de scriere a proiectului de finanţare în 

gestiunea instituţională / comunitară; 

� Transformarea participanţilor în persoane resursă pentru scrierea de proiecte pentru 

şcoală şi pentru comunitatea locală; 

� Realizarea unei baze de date EBC cu persoane resursă pentru scriere de proiecte 

pentru şcoală şi pentru comunitatea locală. 

5.2.4 Particularităţile stagiului de formare 

� explorarea şi valorificarea specificului local în context naţional şi internaţional;  

� cooperarea în reţea a participanţilor, precum şi realizarea parteneriatelor locale, 

naţionale şi internaţionale; 
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� utilizarea şi integrarea instrumentelor TIC în: comunicare, învăţare, scriere şi 

implementare a proiectelor,  evaluare, marketing, antreprenoriat local, regenerare 

urbană şi rurală, dezvoltare instituţională etc.; 

� realizarea  materialului suport pus la dispoziţia celor 229 comunităţi locale din 

proiectul EBC pe site-ul www.ecomunitate.ro. 

 

În vederea derulării stagiului de formare, au fost propuse o serie de domenii tematice şi 

exemple de proiecte care au putut constitui o bază de pornire pentru participanţii din cele 

229 de comunităţi: 

Domenii tematice Exemple  

Istoria A descoperi istoria locurilor 

Organizarea spaţiilor Ce spaţiu public amenajăm? Cu ce specific local? 

Arhitectura  Trecut, prezent şi viitor în comunitatea locală 

Patrimoniu Locuri uitate de timp: specificul locurilor 

Populaţia Realizăm împreună! 

Alimentaţia Un meniu local 

Comerţul Cum să construim o vitrină? 

Meşteşugari Muzeu de memorie locală 

Activităţi ale oamenilor: 
întreprinderi 

Cum să construim o afacere locală? 

Servicii Bună ziua, domnule poliţist! 

Primăria De vorbă cu primarul! 

Şcoala şi şcoala după şcoală Cum învăţăm? Exemple de bună practică 

Transporturile, circulaţia Cum circulăm? Cursuri de ciclism 

Securitate şi prevenţie Omul este protejat? 

Informarea Cum ne prezentăm localitatea? Știm să identificăm 
specificul? 
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Publicitatea Publicitate pentru branduri ale localităţii 

Viaţa culturală Agenda culturală specific a localităţii 

Timp liber, sporturi Un paşaport de timp liber specific localității 

Reciclarea materialelor 
domestice 

Reciclez materiale domestice! 

Poluarea, zgomotul Harta sonoră a localităţii, Modele anticipative 
prietenoase 

Mediul natural Poteci ale naturii: specific și turism 

 

Fiecare dintre proiectele abordate în cadrul formării s-a concentrat pe atingerea obiectivelor 

majore ale proiectului Economia Bazată pe Cunoaștere: 

� reducerea decalajului digital prin facilitarea accesului la cunoaștere a unor grupuri 

defavorizate; 

� utilizarea eficientă a resurselor TIC; 

�  transferul de cunoaștere și acumularea de competențe cheie pentru participarea 

activă la dezvoltarea locală. 

 
Competenţele vizate de stagiul EBC au fost: 

Competențe 
comune generale 

Competențe specifice 

A.Competenţe 
informatice 

• Căutarea, colectarea şi procesarea informaţiei 

• Înscrierea pe platforme de proiect  

• Familiarizarea cu tehnici de marketing și de brand online 

• Accesarea, explorarea şi utilizarea serviciilor de pe Internet 

• Folosirea TIC pentru a sprijini o gândire critică, creativitatea şi 

inovaţia 

B. Competenţe 
sociale şi civice 

• Identificarea de parteneri locali și internaționali 

• Valorificarea de strategii de incluziune și de incluziune digitală 

• Cunoașterea modalităților de asigurare a sustenabilității în 
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dezvoltarea școlii și a comunității  locale 

C. Competenţe 
antreprenoriale 

• Identificarea surselor de finanțare 

• Gestionarea resurselor din școli și din comunități locale 

• Stabilirea scopului și obiectivelor proiectului, pornind de la 

analiza nevoilor și a aspirațiilor locale 

• Planificarea activităților și a produselor proiectului 

• Gestionarea  utilizării costurilor și a resurselor operaționale 

pentru proiect  

• Realizarea de proceduri de achiziții pentru proiect (dacă este 

cazul) 

• Gestionarea  performanței și riscurilor (indicatori și obstacole) 

• Cunoașterea tehnicilor de evaluare  

• Anexarea planului de afaceri (dacă este cazul) 

• Identificarea surselor de finanțare 

• Gestionarea resursele din școli și din comunități locale 

• Stabilirea scopului și obiectivelor proiectului, pornind de la 

analiza nevoilor și a aspirațiilor locale 

• Planificarea activităților și produselor proiectului 

• Gestionarea utilizării costurilor și a resurselor operaționale 

pentru proiect  

• Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect (dacă este 

cazul) 

• Gestionarea performanței și a riscurilor (indicatori și 

obstacole) 

• Cunoașterea tehnicilor de evaluare  

• Anexarea planului de afaceri (dacă este cazul) 

D. Competenţa de 
exprimare 
culturală 

• Valorificarea elementelor de specificitate locală 

• Cunoașterea tehnicilor de marketing și de brand 
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• Construirea mesajelor de marketing pentru proiect 

 

 

Exemple de tipuri de proiecte iniţiate ca urmare a derulării stagiului de formare: 

Abreviere Grupa tematică Tip de proiect 

P.1 Comunicaţii si 

utilizarea eficienta a 

TIC, infrastructură, 

activarea mediului şi a 

habitatului, transport  

Comenius, Grundtvig, POS DRU, programe 

Cantemir, Ţara lui Andrei, proiecte de dezvoltare 

locală, Finanţare Soros,  finanţare SUA, finanţare 

Norvegia, finanţare Elveția, Tineret în acţiune, 

proiecte de dezvoltare locală, Educatia 2000+ 

P.2 Acțiune, 

antreprenoriat, 

economie interactivă, 

dezvoltare locală   

POS DRU, Comenius, Grundtvig, Ţara lui Andrei, 

finanţare Norvegia, CEDEFOP, EFSE, proiecte de 

dezvoltare locală  

P.3 Alte tipuri de proiecte 

cu accent pe 

reducerea decalajului 

digital, dezvoltare 

personală, educaţie 

civică, cultură 

Comenius, Grundtvig, POS DRU, finanţare 

Norvegia, Finanţare Soros, finanţare SUA, Ţara lui 

Andrei, Educația 2000+  etc. 

 

Programe cu finanţare prezentate în cadrul formării pentru scrierea de proiecte: 

COMENIUS - Parteneriate școlare - Proiecte multilaterale  

COMENIUS - Parteneriate școlare - Proiecte bilaterale  

COMENIUS - Proiecte Comenius Regio  

COMENIUS – Mobilități individuale de formare continuă  

COMENIUS – Asistenți Comenius și Școli gazdă  
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COMENIUS – Mobilități individuale ale elevilor  

GRUNDTVIG - Parteneriate pentru învățare  

GRUNDTVIG - Ateliere Grundtvig  

GRUNDTVIG - Proiecte pentru voluntarii seniori  

GRUNDTVIG – Mobilități de formare continuă  

GRUNDTVIG - Vizite și schimburi  

GRUNDTVIG – Asistenți Grundtvig 

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) Axa prioritară 2. 

“Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”; Domeniul major de intervenție 

2.2. „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”  

Țara lui Andrei / “Orașul Tău”  

Programul Cantemir – Secțiunea Festival / Culture by Request  

Programul Cantemir – Secțiunea Promovare / Culture to Go  

Programul Cantemir – Secțiunea Cooperare / Culture to Share  

Proiecte finanţate prin Granturile norvegiene - Copiii și tinerii la risc  

CEDEFOP  

Tineret în acțiune - Sub-Acţiunea 1.1 - Schimburi de Tineri  

Tineret în acțiune - Sub-Acţiunea 1.3 - Proiecte pentru Democraţie Participativă  

Tineret în acțiune - Acţiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat  

Tineret în acțiune - Sub-Acţiunea 3.1 - Cooperare cu Ţările Partenere din Vecinătatea Uniunii 

Europene  

Tineret în acțiune - Sub-Acţiunea 4.3 – Proiecte de formare şi reţele pentru cei activi în 

domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret  

Tineret în acțiune - Sub-Acţiunea 5.1 - Întâlniri ale tinerilor şi responsabililor cu politicile de 

tineret 

  

Practică ghidată 
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Programe de finanţare pentru proiecte din domeniul educaţional 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale (ANPCDEFP, www.anpcdefp.ro) coordonează programele: 

A. Comenius 

B. Grundtvig 

C. Leonardo da Vinci 

D. Vizite de studiu 

E. Vizite pregătitoare 

F. Tineret în acțiune 

G. Erasmus 

 

A. Comenius 

Comenius este prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții. Se 

adresează instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și private (de la grădinițe la 

școli postliceale) și tuturor membrilor comunității educaționale care își desfășoară 

activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum și 

autorităților locale, asociațiilor de părinți sau ONG-urilor care activează în domeniul 

educațional. 

Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate școlare, proiecte de formare a 

personalului didactic, rețele de parteneriat școlar, precum și participarea la stagii de 

formare inițială și continuă pentru a crește calitatea și a consolida dimensiunea 

europeană în educație. 

Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmărește o țintă foarte ambițioasă, 

și anume, să implice în activități educaționale de cooperare cel puțin trei milioane de 

elevi până în anul 2013. 

De asemenea, Comenius urmărește: 
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� Dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene 

în rândul profesorilor și elevilor; 

� Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competențele și abilitățile necesare 

dezvoltării personale pentru integrare profesională și cetățenie activă. 

Formare continuă pentru personalul implicat în educația școlară 

Acțiunea se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și are ca scop 

îmbunătățirea calității educației școlare prin participarea acestora la stagii de formare 

continuă. 

Aceste stagii trebuie să se desfășoare în altă țară europeană decât aceea în care 

participantul își desfășoară activitatea profesională. Astfel, participantul este încurajat 

să-și îmbunătățească cunoștințele și competențele de predare și să cunoască mai bine 

modul în care se realizează educația școlară în Europa. 

Pentru a asigura un proces transparent de monitorizare a proiectelor depuse și a celor 

eligibile, finanțatorul publică într-o primă etapă lista cu candidaturile primite la 

termenul limită pentru acțiunea Comenius mobilități de formare continua pentru 

personalul implicat in educatie din învățământul preuniversitar, apoi lista cu 

candidaturile aprobate (proiectele care au obținut finanțare) și lista cu candidaturile 

respinse. 

Proiectele eligibile și respinse (conforme administrativ): 

cele care nu au obținut finanțare din cauza unui punctaj insuficient – peste 60 

de puncte dar sub punctajul obținut de ultimul proiect finanțat 

cele care nu au obținut finanțare fiind respinse din punct de vedere calitativ –au 

obținut un punctaj sub 60 de puncte 

Proiectele ineligibile și respinse (sunt neconforme administrativ): 

cu punctaj zero: 
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• candidaturi identice/similare cu alte proiecte 

• formular de candidatură necorespunzător 

• candidat ineligibil etc.  

Parteneriate școlare – proiecte multilaterale 

Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel 

puțin trei instituții din trei țări diferite. Una din instituțiile implicate în parteneriat își va 

asuma rolul de coordonator de proiect. Proiectele au o durată de 2 ani. Din punct de 

vedere al conținutului, proiectele multilaterale pot fi axate pe: 

Elevi și implicarea activă a acestora în activități specifice unei tematici comune 

la nivel de parteneriat. Este important ca această tematică să fie una motivantă 

pentru elevi și relevantă pentru toate instituțiile implicate în proiect. Activitățile 

proiectului vor fi integrate în curriculum și vor fi interdisciplinare. Pentru că sunt 

proiecte centrate pe elevi, este important ca aceștia să fie implicați în toate 

etapele de realizare a proiectului, de la planificarea acestuia, până la evaluarea 

și diseminarea rezultatelor. 

Instituție și îmbunătățirea managementului școlar și a metodelor pedagogice. 

Aceste proiecte vor permite echipelor de profesori și directori de școli din țările 

partenere să împărtășească experiențe și informații, să testeze și să pună în 

practică noi abordări pedagogice și manageriale. 

 

Pentru a asigura un proces transparent de acordare a finanțării și de centralizare 

și monitorizare a proiectelor depuse și a celor eligibile, finanțatorul publică într-o primă 

etapă lista cu candidaturile primitela termenul limită pentru acțiunea Parteneriate 

Școlare Comenius și apoi după evaluare, listele cu proiectele aprobate (proiectele care 

au obținut finanțare), cele respinse (cele care nu au obținut finanțare dar sunt eligibile) 

și cele ineligibile (cu observații legate de motivul ineligibilității). 
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Parteneriate școlare – proiecte bilaterale 

Proiecte bilaterale sunt proiecte în care se pot implica maximum doua instituții din 

două țări diferite. Aceste proiecte sunt continuatoarele Proiectelor lingvistice din 

Programul Socrates II. În noul Program de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, proiectele 

bilaterale au ca scop promovarea diversității lingvistice în Europa și încurajarea folosirii 

tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. Așadar, în astfel de proiecte se vor aborda tematici 

referitoare la dezvoltarea compețențelor elevilor și profesorilor in limbile străine. 

Proiectele bilaterale au o durată de 2 ani și presupun schimburi reciproce de elevi între 

instituțiile partenere. Elevii sunt însoțiți de cadre didactice. 

Pentru a asigura un proces transparent de monitorizare a proiectelor depuse și a celor 

eligibile, finanțatorul publică într-o primă etapă lista cu candidaturile primite la 

termenul limită pentru acțiunea Parteneriate Scolare Comenius - Proiecte Bilaterale. Pe 

această listă este deja inclusă informația legată de eligibilitatea proiectelor depuse. În 

etapa următoare sunt publicate listele cu proiectele aprobate (finanțate), cele aflate pe 

lista de rezerve și cele respinse (nefinanțate).   

 

Proiecte Comenius Regio 

Aceste proiecte au drept misiune facilitarea  parteneriatelor între organizațiile 

responsabile pentru orice aspect al educației, cu accent asupra cooperării regionale 

(Parteneriatele Comenius Regio).   

 

Obiective: 

� Să promoveze dimensiunea europeană în educație prin activități de cooperare 

între autoritățile locale și regionale cu rol în educație; 

� Să sprijine schimbul de bune practici între regiunile implicate în parteneriat; 
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� Să dezvolte instrumente privind cooperarea sustenabilă; 

� Să ofere responsabililor din sistemul administrativ posibilitatea cunoașterii 

experienței educaționale europene; 

� Să extindă participarea școlilor, dar și a autorităților școlare și a altor actori, în 

sectorul educației informale și non-formale, a căror importanță este într-o 

continuă creștere. 

 

Comenius Regio sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel mult două 

regiuni din două țări diferite participante în program (regiuni de dezvoltare, județ, 

municipiu etc.). Fiecare din regiunile implicate în parteneriat va fi reprezentată de 

minim 3 parteneri locali, după cum urmează: 

� instituția coordonatoare; 

� cel puțin o instituție școlară; 

� un alt partener relevant. 

 

Numai autoritățile locale și regionale cu rol în educație sunt eligibile să coordoneze 

Parteneriate Comenius Regio. Implicarea lor trebuie să ofere: o perspectiva diferită față 

de Parteneriatele multilaterale și bilaterale existente; o ancorare puternică a 

proiectelor în realitatea regiunilor participante; determinarea implicării cât mai multor 

actori relevanți în domeniul educației la nivel regional și local; exploatare eficientă a 

rezultatelor. 

Listele publicate în cadrul acestui program includ toate candidaturile primite și statusul 

acestora – aprobat (pentru finanțare), rezervă, respins (din cauza bugetului insuficient 

sau a unui punctaj insuficient) și ineligibil. 

 

Asistenți Comenius și Școli gazdă 

Acțiunea se adresează studenților sau absolvenților de studii superioare, indiferent de 
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domeniul de studiu, care doresc să îmbrățișeze o carieră didactică. Scopul principal al 

acțiunii este de a oferi viitoarelor cadre didactice posibilitatea de a se iniția în metode și 

tehnici de predare, de a înțelege conceptul de dimensiune europeană și importanța 

acestuia în actul instructiv - educativ, de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbi străine și 

de a cunoaște alte sisteme educaționale din alte țări. 

 

Se finanțează prin Programul Sectorial Comenius stagii de formare cu durata cuprinsă 

între minimum 3 și maximum 10 luni. Stagiile se desfășoară în instituții de învățământ 

preuniversitar din țările în care se desfășoară Programul de Învățare pe tot Parcursul 

Vieții.  

În cadrul acestui program sunt publicate 3 tipuri de liste: o listă cu candidaturile 

aprobate, una cu candidaturile de rezervă și una cu candidaturile respinse 

(specificându-se dacă e cazul, motivul ineligibilității). 

 

B. Grundtvig 

Programul Grundtvig își propune să ofere alternative educaționale și să îmbunătățească 

accesul celor care, indiferent de vârstă, doresc să dobândească noi competențe prin 

forme de educația adulților. Grundtvig vine în întâmpinarea nevoilor de 

predare/învățare ale adulților și se adresează instituțiilor sau organizațiilor care asigură 

sau facilitează educația acestora. 

Orice organizație din domeniul educației adulților, din sistemul formal, non-formal sau 

informal poate să participe la programul Grundtvig. Adultul, în sensul programului 

Grundtvig, este o persoană de peste 25 de ani, sau un tânăr sub această vârstă, care nu 

mai este cuprins în sistemul formal de educație. 

 

Obiective specifice: 
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Programul Grundtvig intenționează: 

� să răspundă provocarilor educaționale impuse de îmbătrânirea populației / 

creșterea speranței medii de viață în Europa; 

� să sprijine oferta și să răspundă cererii de alternative educaționale pentru 

adulți, cu scopul de a ameliora cunoștințele și competențele acestora. 

Obiective operaționale: 

Prin acțiuni și tipuri de activități specifice programul Grundtvig își propune: 

� să crească accesibilitatea, calitatea și volumul mobilităților in Europa, pentru 

persoanele implicate în educația adulților; până în anul 2013 se preconizează 

acordarea de sprijin financiar pentru cel puțin 7000 de persoane; 

� să amelioreze calitatea și să crească volumul cooperării între organizațiile 

implicate în educația adulților în Europa; 

� să asiste persoanele care provin din categorii și contexte sociale vulnerabile 

și/sau marginalizate, în mod deosebit persoanele vârstnice și pe cei care au ieșit 

din sistemul formal de educație fără calificări de bază, pentru a le oferi 

oportunități alternative de educație; 

� să faciliteze dezvoltarea de practici inovative în educația adulților precum și 

transferul acestora de la o țară participantă la alta; 

� să sprijine dezvoltarea de conținuturi informaționale bazate pe noile tehnologii, 

dezvoltarea serviciilor, practicilor și metodelor pedagogice inovative pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții; 

� să multiplice abordările pedagogice și să îmbunătățească managementul 

organizațiilor pentru educația adulților . 

În cadrul acestui program procedura de publicare a rezultatelor se desfășoară în 2 

etape: în prima etapă se publică candidaturile primite și apoi lista cu rezultate (proiecte 

aprobate, proiecte respinse și motivul respingerii, proiecte ineligibile și motivul 
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ineligibilității). 

C. Leonardo da Vinci 

Obiective 

Pe lângă obiectivele programului de învățare pe tot parcursul vieții prevăzute în 

articolul 1 al Deciziei 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 

noiembrie 2006 , obiectivele specifice ale programului Leonardo da Vinci urmăresc: 

� să sprijine participanții la activităti de formare inițială si continuă să 

dobândească și să utilizeze cunoștinte, aptitudini și calificări în vederea facilitării 

dezvoltării personale, a capacitătii de angajare și a participării la piata 

europeană a muncii; 

� să sprijine îmbunătățirea calității și a inovației în sistemele, instituțiile și 

practicile de educație profesională și formare profesională; 

� să îmbunătățească atractivitatea educației profesionale și a formării 

profesionale, precum și a mobilității pentru angajatori și persoane, si să 

faciliteze mobilitatea persoanelor în formare profesională. 

  

Obiectivele operaționale ale programului Leonardo da Vinci sunt următoarele: 

� îmbunățirea calitătii și creșterea volumului mobilității pe întreg teritoriul 

Europei a persoanelor implicate în educația profesională și formarea 

profesională inițială și în formarea continuă, astfel încât numărul stagiilor în 

întreprinderi să crească cel puțin până la 80 000 pe an, până la sfârșitul 

programului de învățare continuă; 

� îmbunătățirea calității și creșterea volumului cooperării dintre instituții sau 

organizații care oferă posibilităti de învățare, întreprinderi, parteneri sociali și 

alte organisme relevante din întreaga Europă; 

� facilitarea dezvoltării unor practici inovatoare în domeniul educației 

profesionale și formării profesionale, cu excepția nivelului superior, precum și a 
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transferului acestora, inclusiv de la o țară participantă la alta; 

� îmbunătățirea transparenței și recunoașterii calificărilor și competențelor, 

inclusiv cele obținute prin învățare nonformală și informală; 

� încurajarea învățării limbilor străine moderne; 

� sprijinirea dezvoltării, în domeniul învățării continue, a unui conținut, a unor 

servicii, pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC.  

  

Structura programului sectorial Leonardo da Vinci 

Programul Leonardo da Vinci asigură legătura între politicile educaționale și domeniul 

formării profesionale (VET). Proiectele se adresează persoanelor care doresc să-și 

perfecționeze competențele, cunoștințele și abilitățile prin efectuarea unui stagiu în 

străinătate, precum și persoanelor din domeniul formării profesionale interesate de 

cooperarea la nivelul întregii Europe, cu scopul de a spori atractivitatea, calitatea și 

performanțele sistemelor și practicilor VET. 

Implementarea programului Leonardo da Vinci în România, în anul 2012, urmăreşte: 

� sprijinirea participanților la activități de formare profesională  pentru 

acumularea de cunoştințe, dezvoltarea de abilități  şi calificări menite 

să faciliteze dezvoltarea personală, inserția profesională şi participarea pe piața 

muncii europene; 

� sprijinirea îmbunătățirii calității şi stimularea inovației în sistemele educaționale 

de formare profesională, în instituțiile implicate în acest tip de formare şi în 

activitățile practice din acest domeniu; 

� creşterea atractivității educației  şi formării profesionale  şi facilitarea mobilității 

formabililor încadrați în muncă; 

� promovarea creativității, competitivității, inserției profesionale  şi creşterea 

spiritului antreprenorial; 
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� promovarea cooperării pentru asigurarea calității în toate sectoarele educației  

şi formării profesionale. 

D. Vizite de studiu 

Comisia Europeană, asistată de către agenţiile naţionale, asigură punerea în aplicare 

efectivă şi eficientă a tuturor acţiunilor programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Cedefop coordonează programul de vizite de studiu la nivelul UE, în numele Comisiei 

Europene. Cedefop coordonează cererile de propuneri, pregăteşte şi publică 

cataloagele anuale; solicită coordonatele pentru aplicatii, constituie şi monitorizează 

alcătuirea grupurilor; sprijină calitatea vizitelor de evaluare, realizează evaluări și 

asigură punerea în aplicare a rezultatelor şi promovează rezultatele programului.  

 

Agenţiile naţionale: 

� promovează programul de vizite de studiu pentru potenţialii solicitanţi şi alte 

grupuri ţintă, la nivel naţional; 

� lanseză şi gestionează apelurile naţionale de propuneri pentru introducerea în 

catalog; 

� organizează lansările de cereri de aplicații, anunţă criteriile de atribuire şi 

priorităţile naţionale; 

� organizează evaluarea şi selecţia cererilor, pentru a distribui subvenţii 

beneficiarilor; 

� monitorizează şi oferă suport beneficiarilor; promovează rezultatele 

înregistrate, beneficiarii de sprijin, rezultatele diseminare şi exploatare, precum 

şi de informare şi sprijin pentru organizatori să monitorizeze punerea în aplicare 

a vizitelor de studiu în ţările lor. 

 

Vizitele de studiu sunt parte a programului de învăţare pe tot parcursul vieţii al Uniunii 

Europene. Vizitele de studiu permit participanţilor să dobândească noi cunoştinţe pe 
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tema vizitei, precum şi despre sistemele de educaţie şi formare profesională ale ţărilor 

gazdă, de a deveni conştienţi de noile tendinţe şi ultimele evoluţii şi de a stabili noi 

contacte. Fiecare vizită de studiu şi întregul program contribuie la atingerea 

obiectivelor strategiei Europa 2020 şi susțin cooperarea europeană în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale. 

Țărilor participante li se acordă anual un anumit număr de locuri la vizitele de studiu 

organizate în cadrul Activității Cheie 1.1 - Vizite de studiu pentru factori de decizie din 

domeniul educațional. De asemenea, fiecare țară organizează un anumit număr de 

vizite în calitate de țară gazdă. Responsabilitatea organizării vizitelor de studiu revine 

autoritaților din fiecare țară participantă. În cadrul acestei acțiuni comune, în care 

Comisia Europeană finanțează mobilitățile și reuniunile de informare pentru candidați, 

țările participante asigură organizarea vizitelor de studiu. 

 

Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul educației 

Obiective: 

� Facilitarea schimbului de informații și de experiență între factorii de decizie și 

specialiștii din domeniul educațional pentru interesele comune ale țărilor 

participante, în special, in domeniile educației pre-primare, primare, generale, 

tehnice și vocaționale secundare (în unele cazuri - in funcție de temele de studiu 

alese - și în domeniul educației superioare); 

� Sprijinirea participanților în cunoașterea măsurilor deja adoptate în domeniul 

educației la nivel european; 

� Furnizarea informațiilor de ultimă oră legate de educația din Europa; 

� Oferirea oportunității de a încuraja, de a iniția sau de a sprijini activități legate 

de alte acțiuni din Programul de învățare pe tot parcursul vieții; 

� Încurajarea participanților în scopul conștientizării rolului pe care trebuie să-l 

joace și ca inițiatori sau persoane resursă, dându-le oportunitatea să stabilească 

numeroase contacte în timpul vizitei lor de studiu; 

� Acordarea unei atenții deosebite temelor care fac referire la procesul Lisabona. 
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Vizite de studiu pentru factorii de decizie din domeniul formării profesionale 

Obiectivele și descrierea acțiunii: 

� asigurarea unui forum de discuții, schimb și învățare reciprocă a temelor de 

interes general la nivel european; 

� realizarea a trei obiective generale: 

o să permită participanților să-și amelioreze înțelegerea aspectelor 

specifice ale politicii de formare profesională și a temelor de interes 

comun din țările lor; 

o să genereze un schimb continuu de sfaturi, idei și informații între toți 

participanții din program, incluzând atât vizitatorii, cât și gazdele; 

o îmbunătățirea fluxului de informații dintre Statele Membre și la nivel 

comunitar. 

Vizitele de studiu se vor desfășura în grupuri mici, de câte 10-15 persoane, toate 

activând în domeniul formării profesionale în UE și în țările asociate. Vizitele se vor 

desfășsura într-un interval de 3-5 zile. Vizitele se organizează la nivel local și regional 

sub coordonarea Agențiilor Naționale, la nivel național. 

Temele pentru vizitele de studiu sunt selectate în contextul temelor dezvoltate de 

program și ținând seama de prioritățile de la nivelul UE și de la nivel național (Agenda 

Lisabona, Prioritățile Copenhaga-Maastricht-Helsinki). 

În cadrul acestui program procedura de publicare a informațiilor presupune 

parcurgerea următoarelor etape: publicarea candidaturilor aprobate, a celor respinse, 

candidaturile de pe lista de rezerve și candidaturile ineligibile. Apoi în urma unei analize 

suplimentare este publicată lista finală a alocării vizitelor de studiu. 

 

E. Vizite pregătitoare 

Acțiunea Vizite pregătitoare este o componentă a Programului de Învățare pe tot 
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parcursul vieții. Această acțiune acordă sprijin financiar instituțiilor eligibile din 

România pentru efectuarea de vizite în instituții similare din oricare țară participantă 

la Programul de Învățare pe tot parcursul vieții, în vederea inițierii unor viitoare 

proiecte de cooperare europeană în cadrul Programului (2007-2013). 

 

Scopul Vizitelor Pregătitoare este de a permite potențialilor parteneri în cadrul unui 

proiect să se întâlnească pentru:  

� a defini scopurile, obiectivele și metodologia unui proiect care va face obiectul 

unei viitoare candidaturi în cadrul Programului de învățare pe tot parcursul 

vieții; 

� a defini rolurile și sarcinile fiecărui partener în cadrul proiectului; 

� a dezvolta planul de activitate al proiectului, ca și pentru a elabora un buget pe 

baza acestui plan; 

� a dezvolta proceduri de evaluare a proiectului, de diseminare și valorizare a 

rezultatelor acestuia; 

� a completa în comun formularul de candidatură pentru solicitarea de sprijin 

financiar. 

Poate candida orice instituție din România eligibilă în cadrul următoarelor acțiuni ale 

Programelor Sectoriale: 

COMENIUS • Parteneriate școlare (multilaterale sau bilaterale) 

• Parteneriate Comenius Regio 

• Proiecte multilaterale 

• Rețele 

• Măsuri acompaniatoare 

LEONARDO DA VINCI • Proiecte de Mobilități 

• Proiecte de Parteneriat 
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• Proiecte de tip Transfer de Inovație 

• Proiecte de tip Dezvoltare de Inovație 

• Rețele Tematice 

• Măsuri acompaniatoare 

GRUNDTVIG • Parteneriate pentru învățare 

• Proiecte pentru voluntarii seniori 

• Proiecte de cooperare multilaterală 

• Rețele 

• Măsuri acompaniatoare 

 

Tineret în acțiune - http://www.tinact.ro/ 

"Tineret în Acțiune" (Youth in Action) este programul Uniunii Europene  care susține 

activitățile de învățare nonformală pentru tineri, prin finanțarea de proiecte. Acesta 

vine în continuarea programului "Tineret" (Youth) și va fi implementat în perioada 2007 

- 2013. Programul, cu finanțare de la Comisia Europeana, vizează promovarea 

cetățeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și 

toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce între tinerii din diferite țări, promovarea 

cooperării europene și contribuția la îmbunătățirea calității sistemelor de susținere a 

activității de tineret.  

În cadrul acestui program sunt publicate liste cu proiectele depuse și statusul acestora: 

aprobate sau respinse pentru finanțare, eligibile sau ineligibile. 

 

Granturi acordate de Centrul Educația 2000+ - http://www.cedu.ro/ 

La programul de granturi, din cadrul proiectului Parteneriat pentru educație! Granturi 

pentru școli în dificultate!, au participat unitățile de învățământ de toate nivelurile 
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(învățământ preuniversitar din România: școli primare, școli generale, colegii naționale, 

licee,grupuri scolare, centre școlare, școli postiliceale, școli de arte și de meserii etc.), 

fie cu personalitate juridică, fie structuri școlare care își desfășoară activitatea în 

comunități defavorizate, în care există: o rată ridicată a șomajului, un număr important 

de copii din familiiai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, aparțin 

minorităților naționale (rromi,unguri, germani, tătari, turci, ruși, lipoveni, sârbi etc.), au 

cerințe educaționale speciale și familiile sunt asistate social (venitul minim garantat). 

Programul sprijină proiectele care vizează îmbunătățirea parteneriatului școală-

comunitate și obiectivul general  este îmbunătățirea accesului elevilor din mediile 

sociale defavorizate la un învățământ de calitate prin implementarea de proiecte de 

scurtă durată la nivelul școlilor unde aceștia își desfășoară activitatea. 

În cadrul acestui program finanțatorul publică o listă comună a tuturor proiectelor 

primite. Lista include atât proiectele declarate admise (eligibile finanțate) cât și cele 

declarate respinse (eligibile, dar nefinanțate). 

 

Țara lui Andrei - http://www.taraluiandrei.ro 

Țara lui Andrei este un program de responsabilitate socială derulat de Petrom, cu 

depunere și vot colectiv lunar. 

Țara lui Andrei este un program ce vizează în mod direct stimularea interesului unor 

grupuri de indivizi și cointeresarea acestora în diverse activități de promovare și 

protejare a unor valori sociale (în general) și valori corporatiste (în particular) legate 

inclusiv de calitatea mediului înconjurător, dezvoltarea educației indivizilor, susținerea 

și dezvoltarea comunităților locale. În mod specific, Selecția de Proiecte are ca obiective 

generale educarea întregului public cu privire la folosirea în mod rațional a resurselor 

energetice, stimularea publicului în adoptarea unei atitudini responsabile față de 

problematica mediului înconjurător și determinarea implicării publicului, cu 

participarea directă a acestuia, în diverse activități de voluntariat. În acest sens,  
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Selecția de Proiecte  are în vedere identificarea și implementarea unor proiecte 

concrete care vizează modul de punere în aplicare a uneia sau mai multora dintre 

valorile menționate anterior. Lunar pe site-ul finanțatorului sunt publicate proiectele 

depuse până la termenul limită anunțat și evaluate de organizatori. Doar proiectele 

publicate pe site, sunt considerate eligibile și pot fi votate apoi de utilizatorii site-ului 

iar proiectul care are cele mai multe voturi primește la finalul perioadei de votare, suma 

de 5000 euro. 

Comunitățile EBC s-au implicat de asemenea în competiția Școala lui Andrei, care a 

desemnat 10 proiecte câștigătoare (a câte 5000 eur fiecare) și 10 proiecte aferente 

loclui 2 care au primit sisteme multimedia (videoproiector, ecran proiecție, laptop). 

 

5.3 Proiecte cu finanţare realizate de profesorii din şcolile EBC  

Pentru a crește șansele ca proiectele depuse să obțină finanțare, facilitatorii locali, împreună 

cu echipa EBC și expertul cheie, printr-un efort comun și susținut, au oferit informații 

actualizate participanților la instruire, furnizând feedback pentru proiectele ce urmau a fi 

depuse, au sprijinit participanții în completarea documentației (de proiect și a anexelor) și a 

oferit informații referitoare la procedurile de depunere fizică pentru a se asigură respectarea 

condițiilor de eligibilitate specifice fiecărui proiect. 

După depunerea proiectelor, acestea au fost monitorizate de către facilitatorii locali şi de 

către o echipă centrală de experţi, și s-a asigurat suport pentru îmbunătățirea aplicațiilor 

declarate neeligibile, în vederea reiterării depunerii acestora fie în aceleași programe cu mai 

multe sesiuni de depunere (de exemplu, Comenius), fie în programe diferite – unde nu a 

existat decât o singură sesiune de depunere (de exemplu, Grundtvig).  

 

Tipuri de proiecte depuse 
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� Comenius  

o Parteneriate scolare - Proiecte bilaterale 

o Proiecte Comenius Regio 

o Formare continuă pentru personalul implicat în educaţia şcolară 

o Asistenţi Comenius şi Şcoli Gazdă 

o Mobilităţi individuale ale elevilor 

� Grundtvig 

o Parteneriate pentru învăţare 

o Ateliere Grundtvig 

o Proiecte pentru voluntarii seniori 

o Mobilităţi de formare continuă 

o Vizite şi schimburi 

o Asistenţi Grundtvig 

� Vizite de studiu 

� Vizite pregătitoare 

� Fundația Centrul Educația 2000+ - Parteneriat pentru educație! Granturi pentru școli 

în dificultate! 

� POSDRU Axa prioritară 2  - corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 

� Tineret în acţiune 

� Ţara lui Andrei 

 

 

În ceea ce priveşte numărul de proiecte scrise şi depuse, tabelul de mai jos indică situaţia la 

nivelul tuturor celor 229 de şcoli EBC: 

Proiecte cu surse de finanțare scrise în stagiul de formare 
- distribuție în rețeaua EBC  

 

229 de 
proiecte 

100 % 

Ponderea proiectelor cu surse de finanțare depuse în 268 de 117,03%  
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perioada decembrie 2011 – iulie 2012 

 

proiecte 

Ponderea proiectelor cu surse de finanțare depuse și 
eligibile în perioada decembrie 2011 – iulie 2012 

 

238 de 
proiecte 

103,93 % 

 

Experienţe desprinse din derularea activităţii de formare, de scriere şi depunere a 
proiectelor: 

Niveluri Obstacole Măsuri Exemple 

Conținut Predilecția 

pentru proiecte 

culturale și 

sociale în 

detrimentul 

celor 

antreprenoriale 

și cu 

componentă 

TIC 

Formarea în stagiu 

și on line pe baza 

competențelor 

cheie 

integratoare, 

accentuând 

competența 

antreprenorială și 

activități relevante 

TIC în parteneriate 

Seniors, parents and children learn 

fishing - Comenius multilateral 

(Bolintin Vale, Giurgiu) 

Little hands, big jobs - Comenius 

multilateral (Vulcana Băi, 

Dâmbovița) 

Promovarea tradiţiilor si 

mesteşugurilor - şansa integrării 

elevilor romi (Chiojdeni, Vrancea) 

Marketing Necunoașterea 

brandului local 

și lipsa de 

exercițiu în 

promovarea 

activităților 

derulate la 

nivel local 

Formarea în stagiu 

și on line a 

competențelor de 

marketing și de 

brand local 

FESTA (Festivals and Religious 

Feasts) –Comenius multilateral 

(Hârșova, Constanța) 

European diversity education –

Comenius mobilitate individuală 

(Jurilovca, Tulcea) 

Dezvoltare Insuficienta Stimularea Cross border cooperation between 
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comunicare 

între instituțiile 

comunitare în 

urmărirea 

atingerii 

obiectivelor 

unei strategii 

comune 

resurselor umane 

locale de către 

facilitatorul e-

Educaţie 

regions in Latvia and Romania to  

improve educational offer –

Comenius Regio (Vulcana Băi, 

Dâmbovița) 

Innovative teaching and learning 

methods for reducing early school 

leaving –Comenius mobilitate 

individuală (Dărmănești, 

Dâmbovița) 

Resurse 
umane 

Inechitabila 

distribuție a 

sarcinilor 

cadrelor 

didactice în 

cadrul școlii și 

supra-

încărcarea cu 

activități 

administrative  

Multiplicarea 

persoanelor 

resursă pentru 

scrierea și 

depunerea de 

proiecte cu surse 

de finanțare în 

cadrul școlii 

Au fost comunități în care au fost 

depuse mai multe proiecte de 

către cadre didactice diferite: 

-Crasna, Sălaj (4 proiecte Comenius 

mobilitate individuală) 

-Crețeni, Vâlcea (2 proiecte Țara lui 

Andrei, 1 proiect Educația 2000+) 

-Stoilești, Vâlcea (2 proiecte 

Comenius multilateral) 

-Hangu, Neamț (3 proiecte 

Comenius mobilitate individuală, 1 

proiect Educația 2000+) 

-Cristești, Iași (6 proiecte Comenius 

mobilitate individuală, 1 proiect 

Educația 2000+) 

-Negrești, Neamț (5 proiecte 

Comenius mobilitate individuală, 1 
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proiect Comenius multilateral) 

-Victoria, Iași (1 proiect Comenius 

multilateral, 4 proiecte Comenius 

mobilitate individuală, 1 proiect 

Educația 2000+) 

-Petrila, Hundeoara (4 proiecte 

Comenius mobilitate individuală, 1 

proiect Comenius multilateral) 

 

 

Proiecte depuse în perioada decembrie 2011 – iulie 2012 

 

Program Nr. proiecte - scrise la curs Nr. proiecte depuse în 
perioada  

decembrie 2011 – iulie 2012 

Comenius 115 171 

Grundtvig 52 10 

Educația 2000+ 26 51  

POSDRU 13 0 (amânat) 

Tineret în acțiune 23 6 

Alte programe N/A 30 

TOTAL 229 268 

 

Distribuția proiectelor scrise în perioada stagiului de formare, pe tipuri de programe 



 

 

 
 

Distribuția proiectelor depuse pe tipuri de programe

 

 

Comenius a fost cel  mai accesat program

experiență și implementarea de proiecte în colaborare cu 

Următorul program cel mai accesat a fost cel organizat de către 

datorită sumei atractive acordate proiectelor câ

Grundtvig nu a prezentat un interes atât de mare din cauza faptului că proiectele presupun 

implicarea unui ONG local de profil, iar comunită

23%

11%

6%

4%

19%

2%

11%

 

ția proiectelor depuse pe tipuri de programe 

a fost cel  mai accesat program, datorită faptului că permite schimburi de 

ță și implementarea de proiecte în colaborare cu cadre didactice din alte 

Următorul program cel mai accesat a fost cel organizat de către Centrul Educa

datorită sumei atractive acordate proiectelor câștigătoare. 

nu a prezentat un interes atât de mare din cauza faptului că proiectele presupun 

implicarea unui ONG local de profil, iar comunitățile au întâmpinat reticența acestora 

50%

10%

Comenius

Grundtvig

Educația 2000+

POSDRU

Tineret în acțiune

64%

11%

Comenius

Grundtvig

Educația 2000+
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(pentru cooperare locală – scriere de proiecte educaționale). De asemenea, complexitatea 

acestor proiecte, faptul că nu a existat decât o rundă de depunere, fond restrâns pentru 

România, precum și cooperarea directă cu parteneri internaționali, au inhibat comunitățile 

mici să depună proiecte. Dar  unii participanți formați la stagiul Brașov pentru depunere în 

programul Grundtvig s-au orientat spre Comenius multilateral și bilateral care presupune 

formație partenerială externă și cooperare prin înscriere pe rețeaua Comenius-Grundtvig.  

 

Exemple de proiecte depuse 

Program Comenius multilateral 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Școala EBC Cristinești 

Titlul 
proiectului 

Cultural bridge between classes 

Perioada de 
derulare 

August 2012 – iulie 2014 

Bune practici 

  

  

- Organizarea de competiții cu participare internațională care să 
contribuie la promovarea de activități culturale utile pentru 
petrecerea timpului liber de către elevi 

- Stabilirea unei relații de cooperare între parteneri ce reprezintă 
un potențial pentru derularea unor proiecte viitoare 

- Creșterea calității procesului educațional prin predarea 
materiilor de studiu într-un mod atractiv care să contribuie la 
creșterea interesului elevilor pentru orele de clasă 

- Schimbarea imaginii tradiționale a școlii și adaptarea rolului 
acesteia în cu privire la transferul cultural național și 
internațional 

- Promovarea oportunităților privind atragerea de finanțări pentru 
școli 

- Activitățile derulate în școală vor contribui la creșterea 
notorietății programului Comenius și vor impulsiona mai multe 
cadre didactice în scrierea și depunerea de proiecte 

- Autoritățile locale vor avea ocazia să promoveze la nivel 
internațional activitățile derulate și vor face schimb de bune 
practici cu partenerii 

Rezultate 
așteptate 

- prin joc și utilizarea tehnologiei modern, elevii vor învăța cu 
placer desăre alte culture, tradiții și societăți și vor avea șansa de 
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a deveni cetățeni Europeni informați 
- transfer de cunoaștere între parteneri  
- promovarea identității naționale și a culturii fiecărui partener 

implicat în proiect 
- promovarea și creșterea gradului de utilizare TIC  

 

Program Comenius multilateral 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

 Şcoala EBC nr. 1 Bicaz 

Titlul 
proiectului 

 Different cultures, common dreams 

Perioada de 
derulare 

 August 2012 – iulie 2014 

Bune practici 

  

  

- Cunoșterea și prezentarea (Power Point) diversității etnice 
locale pornind de la subiecte ca integrare, tradiții, dansuri și 
costume populare, drepturile omului, etc.; 

- Încurajarea elevilor pentru descoperirea și promovarea culturii 
naționale și compararea cu a țărilor partenere; 

- Valorizarea diferențelor culturale prin sărbătorirea împreună cu 
partenerii a Zilei Europei – realizarea de cărți poștale 
electronice (Publisher); 

- Încurajarea unui comportament bazat pe curiozitate și respect, 
deschis la dialog intercultural, negând astfel discriminarea și 
non-toleranța. 

Rezultate 
așteptate 

Rezultate așteptate – produse finale: 

- Site-ul proiectului, 
- Calendar pentru anul scolar 2013-2014 cu imagini din timpul 

desfășurării activităților din proiect, 
- CD care cuprinde toate materialele realizate în timpul derulării 

proiectului în toate școlile partenere. 

 

Program Granturi pentru școli în dificultate, Educația 2000+ 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Şcoala EBC Dobrun, jud. Olt 

Titlul  
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proiectului Șahul-Imaginația începe cu o idee creativă 

Perioada de 
derulare 

martie – octombrie 2012 

 

Bune practici 

 

 

- S-a aplicat un chestionar de analiză de nevoi elevilor,  din care 
profesorii să extragă informații pentru a putea preda lecţii de șah 
cât mai atractive 

- În vizita organizată la Federația Română de Șah au participat pe 
lângă cei 40 de elevi și 10 părinți, care exersează acasă cu copiii 
lor jocul de șah, comuna Dobrun având deja tradiție în 
practicarea jocului de șah  

Rezultate 
realizate până 
la acestă dată 

- Dotarea cu materiale didactice (table de șah, computere pentru 
lecții electronice de șah, ceasuri, cărți, DVD-uri) 

- Portofoliu cross-curricular la care participă 50% dintre profesorii 
şcolii 

- Reducerea cu 10% a numărului de corijenţi 

 

Program Comenius mobilitate individuală 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Scoala EBC Uricani,  structura la Grup Scolar Retezat Uricani 

Titlul 
proiectului 

Information and communication technologies in the management 
of european educational projects 

Perioada de 
derulare 

Iulie 2012 

Bune practici 

 

 

- Accentul se pune pe interdisciplinaritate, pe stimularea elevilor 
aplicarea cunoştinţelor teoretice în probleme cu conţinut 
practic.  

- La predarea materiilor TIC dar și la matematica se vor utiliza 
resurse moderne (digitale și on-line)  

- Elevii se vor fi implicați în proiecte educaționale prin care își vor 
cultiva curiozitatea pentru alte culturi europene şi spiritul de 
prietenie pentru popoarele europene. 

- Proiectul va contribui la formarea unei dezvoltări europene mai 
omogene în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor 
prin diseminarea exemplelor de bună practică 

Rezultate 
realizate până 

- crearea de cd-uri cu diverse materiale educaționale pentru 
diseminare la nivelul școlii și al comunității 
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Program Comenius mobilitate individuală 

la acestă dată - promovarea proiectului pe forumuri, bloguri, site-uri web 
educaționale dedicate  

- postarea informațiilor relevante pe rețele de socializare și 
stabilirea de viitoare parteneriate utilizând astfel de rețele 

- acordarea de suport pentru alte cadre didactice din școală în 
ceea ce privește utilizarea TIC la clasă  

 

 

Program Granturi pentru școli în dificultate, Educația 2000+ 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Şcoala EBC SAM  IZVOARELE, jud. Olt 

Titlul 
proiectului 

AȘA DA! AȘA NU! Reducerea absenteismului la Școala cu clasele I-VIII 
Alimănești  

Perioada de 
derulare 

martie – octombrie 2012 

Bune practici 

 

 

- Identificarea și monitorizarea grupului țintă-elevi supuși riscului 
de abandon școlar, se face atât în școală, cât și în teren, fiind 
realizată și consultarea compartimentului de asistență socială de 
la Consiliul Local Izvoarele; 

- Implicarea elevilor ca voluntari în proiect, contribuie la 
responsabilizarea acestora. Astfel, elevii au realizat și au 
distribuit pliante (realizate în format electronic în cadrul 
proiectului) la nivelul comunității, iar unii dintre aceștia au fost 
desemnați „tutori” pentru elevi din grupul țintă. 

Rezultate 
realizate până 
la acestă dată 

- Reducerea cu 10% a absenteismului școlar 
- Creșterea randamentului școlar  cu 20% pentru grupul țintă prin 

optimizarea comunicării între toți cei implicați direct și indirect în 
activitățile proiectului. 

 

Program Grundtvig mobilitate individuală 

Denumirea 
unităţii de 
învăţământ 

Școala EBC Corund 



 

 

Titlul 
proiectului 

Teamwork in Adult Education 

Perioada de 
derulare 

iulie 2012

Bune practici 

 

 

- Implicarea în re
contacte la nivel inter
și identificarea de viitori potențiali parteneri

- Dezvoltarea abilită
chiar la nivel interna

- Prezentarea la nivel local a exemplelor de bună practică i
la parteneri

-Promovarea unor noi metode de educa
procesului de predare/învă

Rezultate 
așteptate  

Facilitarea schimbului de informa
dobândirea de comp
diseminarea cunoa

 

 

Distribuția proiectelor depuse pe tipuri de programe

2%

1%
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2%

2%

1%

1%
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19%

2% 8%

 

Teamwork in Adult Education - for Individual and Shared Success

iulie 2012 

Implicarea în rețeaua europeană a cadrelor didactice, stabilirea de 
contacte la nivel internațional, comunicarea cu profesori din alte țări 
și identificarea de viitori potențiali parteneri 

Dezvoltarea abilităților de a gestiona echipe locale, regionale și 
chiar la nivel internațional 

Prezentarea la nivel local a exemplelor de bună practică i
la parteneri 

Promovarea unor noi metode de educație și transformarea 
procesului de predare/învățare într-o activitate atractivă pentru elevi

Facilitarea schimbului de informații cu parteneri străini și  
dobândirea de competențe și abilități care să contribuie la 
diseminarea cunoașterii și contribuția activă la dezvoltarea locală. 

ția proiectelor depuse pe tipuri de programe 

41%

20%

8%

Comenius mobilitate individuala

Comenius -multilateral

Comenius -bilateral

Comenius -regio

Asistent Comenius

Grundtvig parteneriate

Grundtvig mobilitati individuale

Leondardo da Vinci

Vizite de studiu

Vizite pregatitoare

Educatia 2000+

Tineret in actiune

Tara lui Andrei
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for Individual and Shared Success 

țeaua europeană a cadrelor didactice, stabilirea de 
țional, comunicarea cu profesori din alte țări 

ților de a gestiona echipe locale, regionale și 

Prezentarea la nivel local a exemplelor de bună practică identificate 

ție și transformarea 
o activitate atractivă pentru elevi 

ții cu parteneri străini și  
țe și abilități care să contribuie la 

șterii și contribuția activă la dezvoltarea locală.  
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Se observă că interesul celor care au depus proiecte s-a menținut pentru programul 

Comenius. Concentrarea masivă și mobilizarea pentru depunerea de proiecte Comenius s-a 

datorat și faptului că au existat mai multe sesiuni de depunere și participanții la cursul de 

instruire au avut ocazia să discute cu colegii care au depus în primele etape și din schimbul 

de informații și cu sprijinul facilitatorilor locali, au căpătat încredere și și-au adaptat proiectul 

astfel încât acesta să aibă șanse de reușită. 

 

Valoare financiară potențial atrasă 

Program Nr deponenți 

Valoare financiară 
potențial atrasă (eur) 

 

Comenius mobilitate 
individuala 

109 198.000 

Comenius -multilateral 53 1.248.000 

Comenius -bilateral 6 144.000 

Comenius -regio 2 60.000 

Asistent Comenius 1 1.800 

Grundtvig parteneriate 5 75.000 

Grundtvig mobilitati 
individuale 

5 9.000 

Leondardo da Vinci 3 N/A 

Vizite de studiu 3 N/A 

Vizite pregatitoare 2 N/A 

Educatia 2000+ 51 178.500 

Tineret in actiune 6 9.000 

Țara lui Andrei 21 105.000 

Alte proiecte 1 N/A 
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TOTAL 268 2.028.300 

 
 

Dintre comunitățile care au depus mai multe proiecte s-au remaracat:  

� Vulcana Băi, Dâmbovița - 9 proiecte depuse 

� Cristești, Iași - 8 proiecte depuse 

� Negrești, Neamț - 6 proiecte depuse 

� Victoria, Iași - 6 proiecte depuse 

� Corund, Harghita -5 proiecte depuse 

� Petrila, Hunedoara - 5 proiecte depuse 

� Văleni, Neamț - 5 proiecte depuse 

� Hangu, Neamț -4 proiecte depuse 

� Uricani, Hunedoara - 4 proiecte depuse 

 
Numărul mare de proiecte depuse de aceste comunități s-a datorat, în primul rând, 

interesului crescut al cadrelor didactice de a se implica în atragerea de finanțări, 

disponibilității școlii și a comunității locale pentru dezvoltare de proiecte cu componentă de 

dezvoltare locală, suplimentarea surselor de finanțare în contextul descentralizării 

administrației locale și sprijinului acordat de facilitatorii locali care au format adevărate 

echipe de scriere și implementare de proiecte cu surse de finanțare. 

 
Exemple de proiecte depuse și de bune practici 

� EURODIDAWEB – utilizare pedagogică a instrumentelor multimedia și Internet 

(Vicovu de Sus, Suceava) 

� Metode TIC inovative de predare/învățare pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 

(Crasna, Sălaj) 

� Protecția mediului și educație pentru dezvoltare durabilă prin activități formale și 

non-formale cu ajutorul tehnologiei (Albeștii de Muscel, Argeș) 

� Întoarcere în timp în Europa–de la Thessaloniki to Istanbul (Simișna, Sălaj) 

� Securitate în școală online și offline (Băneasa, Constanța) 



 

 

� Utilizarea noilor tehnologii în învă

dobândirea competen

� Cum să extinzi, să dezvol

� Promoveaza-ți trecutul cu tenologia viitorului (

� Șahul în mediul virtual 

� Virtual Reality (Aninoasa, Hunedoara

� Let's learn together (Uricani, Hunedoara

� Building a Bridge of Communication through ICT and English (

� To create, to give, to win! (

� Happy Family, happy Child, S

� @gricultur-e-nergy (Grăme

� Creative activities&motivating materials for the secondary classroom (

� Communities without boundaries (

� Cross border cooperation between regions 

educational offer (Vulcana Băi, Dâmbovi

 

Gradul de eligibilitate în raport cu proiectele depuse

0%

20%

40%

60%

80%
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Utilizarea noilor tehnologii în învățarea limbilor, motivarea pentru învățare & 

ței de a învăța să înveți (Hârșova, Constanța)

Cum să extinzi, să dezvolți și să vizualizezi cunoașterea (Tormac, Timi

ți trecutul cu tenologia viitorului (Nistorești, Vrancea)

Șahul în mediul virtual – imaginația începe cu o idee creativă (Dobrun, Olt

Aninoasa, Hunedoara) 

Uricani, Hunedoara) 

Building a Bridge of Communication through ICT and English (Apateu, Arad

To create, to give, to win! (Murgeni, Vaslui) 

Happy Family, happy Child, Successful Education (Cornești, Cluj) 

Grămești, Suceava) 

Creative activities&motivating materials for the secondary classroom (

Communities without boundaries (Siminicea, Suceava) 

Cross border cooperation between regions in Latvia and Romania to improve 

Vulcana Băi, Dâmbovița) 

Gradul de eligibilitate în raport cu proiectele depuse 
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Creative activities&motivating materials for the secondary classroom (Cristești, Iași) 

in Latvia and Romania to improve 
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Dintre cele 137 de comunități EBC distincte cu proiecte eligibile s-au remarcat: 

� Vulcana Băi, Dâmbovița – 9 proiecte eligibile 

� Cristești, Iași -8 proiecte eligibile 

� Victoria, Iași – 6 proiecte eligibile 

� Petrila, Hunedoara -5 proiecte eligibile 

� Negrești, Neamț – 5 proiecte eligibile 

� Corund, Harghita – 5 proiecte eligibile 

� Uricani, Hunedoara – 4 proiecte eligibile 

� Hangu, Neamț -4 proiecte eligibile. 

 

Valorile de participare europeană asumate de comunitățile locale EBC prin activitatea de 

formare şi scriere de proiecte cu finanţare au fost:  

� dezvoltarea cunoașterii și înțelegerii diversității culturale și lingvistice europene; 

� integrare profesională și cetățenie activă; 

� îmbunătățirea managementului școlar și a metodelor pedagogice; 

� promovarea diversității lingvistice în Europa și încurajarea folosirii tuturor limbilor 

oficiale ale Uniunii; 

� creșterea speranței medii de viață în Europa; 

� ameliorarea cunoștințelor și a competențelor adulților, dezvoltare personală, 

creșterea capacității de angajare și a participării la piața europeană a muncii; 

� îmbunătățirea atractivității educației profesionale și a formării profesionale; 

� responsabilitate socială; 

� îmbunătățirea parteneriatului școală-comunitate; 

� îmbunătățirea accesului elevilor din mediile sociale defavorizate la un învățământ de 

calitate; 

� promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor; 
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� dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce 

între tinerii din diferite țări; 

� promovarea cooperării europene și contribuția la îmbunătățirea calității sistemelor 

de susținere a activității de tineret. 

5.4 Iniţiativa EBC e-CULTURA. Şcoala şi biblioteca, factori de progres în comunitate 

Stimularea şi motivarea bibliotecilor publice în realizarea de proiecte  cu  putere de exemplu 

prin implicarea membrilor comunităţii în activităţi din domeniul culturii şi informaţiei 

culturale reprezintă elemente esențiale pentru dezvoltarea locală. În cadrul programului EBC 

Asistenţă tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale, una dintre activități a vizat 

acordarea de finanțări nerambursabile (granturi) pentru dezvoltarea de proiecte culturale de 

către bibliotecile publice și cele școlare, cu implicarea şcolilor EBC, respectiv a elevilor şi a 

cadrelor didactice (a se vedea Anexele 15 şi 16).  

Bibliotecarii au fost încurajați să dezvolte proiecte locale culturale, cu scopul de a spori 

numărul de utilizatori prin furnizarea servicii moderne. Astfel prin participarea la competiţia 

EBC e-CULTURA, au fost acordate cel peste 30 de granturi în valoarea de maximum 15.400 

RON fiecare.  

 

Proiectele finanțate au vizat dezvoltarea culturii locale prin: 

• creșterea capacității comunităților locale EBC de a participa la activități culturale; 

• îmbunătățirea abilităților și competențelor TIC de către bibliotecarii din comunitățile 

EBC prin activităţi specifice; 

• extinderea utilizării TIC în cadrul activităților culturale locale; 

• sprijinirea inițiativelor și a proiectelor culturale locale; 

• creșterea potențialului uman din comunitățile locale. 

Proiectele inițiate au fost dezvoltate în parteneriat cu alte biblioteci, autorități publice locale, 

școli și biblioteci școlare din comunitățile EBC.  
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Proiectele culturale derulate în cadrul competiţiei de granturi e-CULTURA au urmărit: 

• sprijinirea dezvoltării procesului cultural la nivel rural și încurajarea transferului de 

cunoștințe; 

• sprijinirea parteneriatelor și a proiectelor colaborative în cadrul rețelei bibliotecarilor 

și cu parteneri externi; 

• încurajarea utilizării resurselor Internet pentru a sprijini colaborarea și schimbul de 

idei între bibliotecari;  

• încurajarea și motivarea bibliotecarilor să participe activ în proiecte profesionale 

diverse, ce vizează dezvoltarea și activitățile de networking;  

• creșterea gradului de atractivitate al serviciilor furnizate prin intermediul bibliotecilor 

EBC; 

• integrarea activităților derulate de bibliotecile EBC cu activitățile derulate de școală; 

• dezvoltarea unei rețele a bibliotecarilor din comunitățile EBC; 

• creșterea gradului de conștientizare privind rolul bibliotecarilor în comunitățile EBC; 

• integrarea resurselor TIC în activitățile culturale pentru creșterea performanței 

bibliotecarilor; 

• încurajarea utilizării Internetului ca suport de colaborarea între biblioteci şi şcoli; 

• implicarea activă a bibliotecarilor în dezvoltarea de proiecte diverse - profesionale și 

networking; 

• stimularea participării bibliotecilor la inițiativa “Europeana” – biblioteca digitală a 

Europei. 

 

Un rezultat important așteptat la finalul proiectului a fost creșterea gradului de interes al 

populației pentru activitățile culturale și pentru serviciile oferite de bibliotecă, concomitent 

cu sprijinirea și încurajarea bibliotecarilor în a dezvolta și furniza servicii moderne adaptate 

cerințelor locale. 

Activitățile derulate în cadrul acestui program au beneficiat de sprijinul celor 25 de 

facilitatori locali e-Educaţie prin: 
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� asigurarea asistenței pentru comunitățile EBC în scrierea și depunerea cererilor de 

finanțare de granturi; 

� monitorizare și suport pe durata implementării proiectelor câștigătoare. 

 

Următoarele principii au fost urmărite pe parcursul dezvoltării metodologiei de selecție a 

proiectelor ce au beneficiat de granturi: 

• dezvoltarea unor biblioteci moderne cu accent pe adaptarea funcției și rolului 

bibliotecarului în Societatea Informațională 

• inovație culturală: exemple de bună practică în dezvoltarea de proiecte culturale; 

• promovarea resurselor TIC ce pot fi utilizate în bibliotecă și în derularea de activități 

culturale care să implice şcolile, elevii şi cadrele didactice;   

• dezvoltarea de strategii eficiente de comunicare și networking în domeniul cultural; 

• comunicare strategică cu alte comunități/parteneri; 

• dezoltarea de eProiecte culturale. 

În ansamblu, s-au obţinut următoarele rezultate: 

• 64 de proiecte culturale depuse; 

• 60 de proiecte eligibile; 

• 33 de proiecte eligibile şi finanţate; 

• Valoarea totală a proiectelor finanţate: 519.277 lei. 

Exemple de proiecte câştigătoare: 

� Arc digital cultural prin servicii de eBibliotecă şi eCititori (comunităţi EBC: 

Dobrin, jud. Sălaj şi Tăuţii Măgheru, jud. Maramureş); 

Blogul proiectului e-CULTURA, Dobrin, jud. Maramureş 

http://ecititor.wordpress.com/  
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� Arhivele popoarelor – valori care ne reprezintă (comunităţi EBC: Crasna, jud. 

Sălaj şi Şinteu, jud. Bihor); 

Blogul proiectului e-CULTURA, Crasna, jud. Sălaj 

www.arhivelepopoarelor.crasna.ro 

 

 

� eLibrary&Tehnologie Virtuală (comunităţi EBC: Teiu, jud. Argeş şi Victoria, jud. 

Iaşi); 

� E-bibliotecă la sate (comunităţi EBC: Firliug, jud. Caraş-Severin şi Recaş, jud. 

Timiş) 
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� Tradiţie şi inovaţie în biblioteca ta! (comunităţi EBC: Dărmăneşti, jud. 

Dâmboviţa şi Urzicuţa, jud. Dolj); 

� Tradiţiile populare locale – punte între generaţii (comunităţi EBC: Bicazu 

Ardelean, jud. Neamţ şi Traian, jud. Bacău); 

� Elevul de astăzi, artistul de mâine (comunităţi EBC: Văleni, jud. Neamţ şi 

Traian, jud. Bacău); 

� De ieri şi astăzi pentru mâine (comunităţi EBC: Baru, jud. Hunedoara şi 

Victoria, jud. Iaşi). 

Proiectul e-CULTURA reflectat pe site-ul primăriei Baru, jud. Hunedoara 

http://www.baru.ro/Portal/template/Portal.nsf/AllByUNID/000014DA?OpenDocument 

 

 

5.5 Implementarea la nivel naţional a programelor de formare pentru profesori în 
domeniul elaborării de proiecte cu finanţare 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului EBC de Asistenţă Tehnică în direcţia formării şi 

stimulării cadrelor didactice pentru scrierea de proiecte cu finanţare au reprezentat o 

oportunitate reală pentru şcolile EBC. Prin aceste proiecte au fost obţinute fonduri necesare 

completării dotărilor materiale ale unităţilor de învăţământ, promovării şcolilor în 
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comunitate şi în afara acesteia, dezvoltării resurselor umane. Prin urmare, pe baza 

experienţelor acumulate pot fi formulate o serie de sugestii pentru implementarea la nivel 

naţional a programelor de formare în privinţa scrierii proiectelor cu finanţare, dedicate 

cadrelor didactice: 

� realizarea transferul de bune practici dinspre şcolile EBC către comunitățile vecine, la 

nivel judeţean şi naţional; 

� constituirea de echipe pentru scrierea de proiecte la nivelul școlilor și al 

comunităților locale, formarea persoanelor resursă din școli pentru a crea 

continuitate și soliditate în procesul de depunere / implementare a proiectelor cu 

surse de finanțare; 

� recunoașterea instituțională și publică a meritelor și a competențelor de scriere a 

proiectelor cu surse de finanțare ale profesorilor care depun proiecte eligibile; 

� elaborarea strategiilor locale de continuare a proiectelor și de transfer al bunelor 

practici; 

� reiterarea cadrului de referință la nivel național pentru parteneriate locale și pentru 

dezvoltarea vieții asociative comunitare, urmat de un set de măsuri ferme, pe baza 

unor structuri economice locale (asociații familiale cu scop lucrativ, protocol agenți 

economici - școală, suport logistic local pentru înființarea unei afaceri, repertorizarea 

și cuantificarea practicii productive a elevilor etc.); 

� constituirea unor grupuri de acțiune în plan local formate din persoane resursă, 

personalități locale, tineri care să sprijine scrierea de proiecte pentru dezvoltarea 

locală; 

� elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă a fiecărei comunități, bazate pe 

conceptul de economie bazată pe cunoaștere, prin cumularea de elemente de 

infrastructură TIC, de date, de bune practici, de e-incluziune și de solidaritate socială; 

� organizarea unor noi sesiuni de formare la nivel național pentru scrierea de proiecte 

cu surse de finanțare, valorificând experiența proiectului EBC – MCSI, ca mijloc de 

sporire a resurselor aflate la dispoziţia unităţilor şcolare şi a comunităţilor.  
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6 Lecții învățate  

Derularea proiectului Asistenţă tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale, parte 

componentă a programului EBC, în cele 229 de comunităţi rurale şi urbane mici din România 

a prilejuit intervenţii inovatoare la nivelul şcolilor implicate, determinate de direcţiile majore 

de acţiune: 

� în comunităţile EBC în ansamblu, prin includerea autorităţilor publice locale şi a info-

centrelor PAPI; 

� la nivelul managementului şcolar, prin regândirea rolului resurselor TIC în dezvoltarea 

şcolii ca instituţie; 

� în activitatea didactică din fiecare şcoală EBC, prin încurajarea şi motivarea cadrelor 

didactice în privinţa adoptării unei atitudini deschise şi inovatoare faţă de utilizarea 

TIC, a OER şi a tehnologiei Web 2.0 în educaţie; 

� la nivelul bibliotecilor, al căror rol în comunitate a devenit mai vizibil, adaptat 

necesităţilor acesteia. 

Colaborarea instituţională pe plan local 

S-a putut observa, pe parcursul derulării proiectului, o colaborare bună între diferiţii actori 

pe plan local: şcoala, administraţia locală, infocentrul PAPI, biblioteca, precum şi deschiderea 

instituţiilor menţionate către promovarea intereselor comune şi dezvoltare prin acţiuni 

dedicate comunităţii. Şcoala, consiliul local, primăria, biblioteca şi info-centrele PAPI sunt cei 

mai importanți parteneri în derularea proiectelor locale, ceea ce a favorizat iniţierea unor 

proiecte noi, în domeniul educaţiei şi culturii în general.  

Proiectele educaţionale care au implicat autorităţile publice locale, cele cu finanţare, precum 

şi cele derulate în cadrul competiţiei e-CULTURA au dovedit faptul că o comunitate se poate 

dezvolta şi îşi poate spori vizibilitatea în plan regional, naţional sau chiar internaţional prin 

efortul comun al membrilor ei, consolidat prin valorificarea oportunităţilor oferite de 
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resursele TIC. Proiecte comune, are au implicat mai mulţi parteneri locali, precum cele 

derulate la Aninoasa (jud. Hunedoara), Teiu (jud. Argeş), Vintileasca (jud. Buzău), Recaş (jud. 

Timiş), Sângeorgiu de Pădure (jud. Mureş), reprezintă experienţe care pot fi replicate la nivel 

naţional. 

La firul ierbii: activitatea la clasă şi în afara acesteia 

Dacă la începutul proiectului de Asistenţă tehnică nivelul de integrare al resurselor TIC în 

lecțiile desfășurate era unul foarte scăzut pentru majoritatea cadrelor didactice, în multe 

situaţii acestea utilizându-se doar frontal, datele culese din comunităţile EBC arătând, de 

pilcă,  că 56,1% dintre profesori nu au utilizat niciodată animaţii sau simulări în activităţile cu 

elevii, iar 41,6% nu au susţinut niciodată testări cu elevii utilizând TIC, după cele 15 luni de 

intervenţie, s-a ajuns ca 30 din curriculumul asociat ariilor curriculare vizate să fie predat cu 

ajutorul resurselor TIC.  

Printr-un efort susţinut şi coordonat, al facilitatorilor, al cadrelor didactice şi al elevilor, 

resursele TIC, OER şi Web 2.0 utilizate într-un mod atractiv, începând chiar de la clasa a II-a, 

au intrat în rutina şcolilor EBC, la disciplinele din ariile curriculare Limbă şi comunicare, 

Matematică şi ştiinţe, Om şi societate, Arte.  Aceasta a permis: 

� valorificarea optimă și deplină a ofertei educaționale a școlilor vizând deopotrivă 

rolul ei de centru de dezvoltare a învățării permanente și cultivarea culturii 

colaborative la nivel de școală în vederea diseminării bunelor practici de predare;  

� aplicarea metodelor moderne și inovative de evaluare a achiziţiilor curriculare ale 

elevilor; 

� crearea și implementarea în cadrul școlii de proiecte educaționale care se bazează pe 

utilizarea TIC, pe OER și web 2.0., ceea ce a contribuit la ameliorarea situaţiei privind 

insuficienţa softului educaţional; 

� asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţilor didactice și 

organizarea activității la clasă utilizând un spectru variat de resurse;  
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� dezvoltarea competențelor cheie în curriculumul școlar și construirea competenţelor 

dorite prin proiectarea activităţilor de învăţare–predare conform principiilor învățării 

interactive, colaborative, practice, prin intermediul TIC, OER şi al Internetului; 

� îmbunătățirea competentelor digitale ale cadrelor didactice și elevilor prin 

participarea la proiecte extrașcolare colaborative; 

� acceptarea rolului de manager al învăţării de către profesor, ceea ce presupune 

utilizarea preponderentă de material autodidactic şi îi asigură un suport individual 

mai mare faţă de abordarea didactică; 

� încurajarea elevilor să utilizeze TIC și în alte moduri decât pentru prezentări, spre 

exemplu pentru a colabora spre identificarea de soluţii ale unor problemele reale; 

� valorificarea învățării informale cu extinderea învăţării în afara clasei şi cu încurajarea 

autonomiei elevului, prin competiţii curriuclare şi extracurriculare („e-Vacanţă!”); 

� participarea şi crearea de comunităţi profesorale conectate în reţea TIC pentru 

împărtăşirea bunelor practici; 

� implicarea în proiecte colaborative, schimburi de experienţă, alte tipuri de activităţi 

cu componentă TIC. 

Şcoala şi biblioteca – nuclee de educaţie în comunitate 

În comunităţile EBC, cititorii cu vârste cuprinse între 6 şi 20 de ani reprezintă 71,59% din 

totalul cititorilor care frecventează bibliotecile rurale/orăşeneşti, iar dintre aceştia, 64% 

dintre cititori reprezintă elevi sau grupuri de elevi. În acest context, devine evident faptul că 

şcoala şi biblioteca reprezintă pilonii educaţionali în cadrul fiecărei comunităţi, colaborarea 

dintre aceste instituţii fiind esenţială pentru construirea profilului cultural local. Prin urmare, 

activităţile derulate în cadrul proiectului de asistenţă tehnică au demonstrat necesitatea: 

� extinderii şi diversificării serviciilor culturale şi de informare oferite utilizatorilor 

bibliotecii prin intermediul mijloacelor TIC; 

� transformării bibliotecilor în centre de resurse pentru învăţare; 
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� atragerii cititorilor prin proiecte care să anticipeze interesele de cunoaştere sau 

dezvoltare personală a acestora. 

Proiectele înscrise în competiţia e-CULTURA au vizat aspectele specifice şi nevoile fiecărei 

comunităţi:  

• dezvoltarea orizontului local de cunoaştere; 

• racordarea la progresul tehnologic; 

• valorificarea potenţialului de cunoaştere oferit de şcoală şi de bibliotecă. 

 

Valori şi atitudini EBC 

Întregul demers al programului EBC derulat în comunităţile rurale şi urbane mici din 

România, în primul rând în unităţile de învăţământ locale a promovat un set de valori şi 

atitudini circumscrise societăţii cunoaşterii, exprimate prin: 

� implicare; 

� inovaţie; 

� gândire deschisă; 

� voinţă de schimbare; 

� acţiune; 

� iniţiativă; 

� antreprenoriat. 

Asumate şi promovate de cadrele didactice, de elevii şi membrii comunităţilor participante, 

acestea au creat o amprentă specifică, ilustrată de denumirea „Şcoală EBC”. 

 



7 Anexe 

ANEXA 1 - Centralizator OER şi aplicaţii TIC utile 

OER aferente ariilor curriculare şi disciplinelor de studiu 

I. Aria curriculară Limbă şi comunicare 

Clasa Disciplina URL Scurtă caracterizare 

I. Citire, 
comunicare 

http://www.first-school.ws/INDEX.HTM 
 
 

Resurse complete pentru activităţii preşcolare şi First-School. 
Alfabet, pagini printabile, fise de activitati educative  on-line, 
colecţie de alte link-uri similare 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 

http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/by-level/elementary-school 

Animaţii 

a 2-a Limba şi 
literatura 
română/ 
Comunicare 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 
 

Lecţii AeL 

http://www.teachingideas.co.uk/ 
 

Site ce oferă multiple resurse educaţionale, idei şi planuri de 
lecţii pentru învăţământul primar şi secundar ce pot fi 
descărcate şi utilizate la clasă. Resursele sunt organizate pe 
materii şi domenii de interes. 

a 3-a Limba şi 
literatura 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 
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română http://coloring.ws/ Resurse printabile pentru aplicaţii dedicate şcolarilor mici. 

Limba 
engleză 

http://www.edutopia.org/grade-level-3-5 

 

Resurse educationale diverse. 

a 4-a Limba şi 
literatura 
română/ 
Limbi 
străine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 
 

Lecţii AeL 

http://e-scoala.ro/biblioteca/index.html Portal ce oferă accesul la o bibiotecă on-line gratuită. 

http://www.liternet.ro/ 
 
 

Portal românesc, cu o bogată colecţie de carte electronică pusă 
gratuit la dispoziţia celor interesaţi. Sunt oferite pentru 
desc[rcare romane,   scenarii,   poezii dar şi cărţi pentru copii, 
unele scrise în limbi străine:   maghiară,   franceză,   germană sau 
engleză.  

http://www.amazon.co.uk/kindle-free-books-
Store/s?ie=UTF8&rh=n%3A341677031%2Ck%3
Akindle%20free%20books&page=1 

Portal care oferă gratuit cărţi în limba engleză. Este necesară 
creearea unui cont de utilizator. 
 

a 5-a 
- 
a 8-a 
 
 

Limba şi 
literatura 
română/ 
 
 
 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 
 

Lecţii AeL 

http://e-scoala.ro/biblioteca/index.html Portal ce oferă accesul la o bibiotecă on-line gratuită. 
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http://www.liternet.ro/ 
 
 

Portal românesc, cu o bogată colecţie de carte electronică pusă 
gratuit la dispoziţia celor interesaţi. Sunt oferite pentru 
descarcare romane,   scenarii,   poezii dar şi cărţi pentru copii, 
unele scrise în limbi străine:   maghiară,   franceză,   germană sau 
engleză.  

http://dexonline.ro/ Dicţionar on-line al limbii române 

 Limbi 
străine 

http://www.amazon.co.uk/kindle-free-books-
Store/s?ie=UTF8&rh=n%3A341677031%2Ck%3
Akindle%20free%20books&page=1 

Portal care oferă gratuit cărţi în limba engleză. Este necesară 
creearea unui cont de utilizator. 
 

http://openlibrary.org/ Portal ce oferă pentru citit cărţi gratuite publicate în diverse 
limbi străine. 

http://bibliotheq.net/ Bibliotecă virtuală ce oferă gratuit, cărţi în limba franceză, ce 
pot fi citite on-line. 

http://www.gutenberg.org/ Proiectul Gutenberg. Arhivă publică de cărţi. 

  http://www.edutopia.org/grade-level-6-8 

 

Resurse educationale pentru clasele 6-8. 

 
a 9-a-
a12-a 
 
 

Limba şi 
literatura 
română 

http://e-scoala.ro/biblioteca/index.html Portal ce oferă accesul la o bibiotecă on-line gratuită. 

http://www.liternet.ro/ 
 

Portal românesc, cu o bogată colecţie de carte electronică pusă 
gratuit la dispoziţia celor interesaţi. Sunt oferite pentru 
descarcare romane,   scenarii,   poezii dar şi cărţi pentru copii, 
unele scrise în limbi străine:   maghiară,   franceză,   germană sau 
engleză.  
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II. Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe 

http://dexonline.ro/ Dicţionar on-line al limbii române 

http://www.unibuc.ro/n/resurse/E-Books.php 
 

Cărţi în format electronic puse la dispoziţia cititorilor, gratuit, de 
biblioteca Universităţii din Bucureşti. 

Limbi 
străine 

http://www.amazon.co.uk/kindle-free-books-
Store/s?ie=UTF8&rh=n%3A341677031%2Ck%3
Akindle%20free%20books&page=1 

Portal care oferă gratuit cărţi în limba engleză. Este necesară 
creearea unui cont de utilizator. 
 

http://openlibrary.org/ Portal ce oferă pentru citit cărţi gratuite publicate în diverse 
limbi străine. 

http://bibliotheq.net/ Bibliotecă virtuală ce oferă gratuit, cărţi în limba franceză, ce 
pot fi citite on-line. 
 

http://www.gutenberg.org/ Proiectul Gutenberg. Arhivă publică de cărţi. 

 http://hallo.ro/ Pagină web care oferă on-line dicţionare Englez-Român, 
German-Român, Spaniol-Român şi Francez-Român 

Clasa Disciplina URL Scurtă caracterizare 

1 Cunoaştere
a mediului/ 

alte 
activităţi 
pentru 

învăţământ 

http://www.discoveryeducation.com/teachers/ 
 

Suport didactic pentru profesori. Lectii, planuri de lectii 
organizate pe nivele de studiu. 
 
 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 
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primar din 
aria 

curriculară 
Matematic
ă şi ştiinţe 

http://www.first-school.ws/INDEX.HTM 
 
 

Resurse complete pentru activităţii preşcolare şi First-School. 
Muzică, ştiinţe, alfabet, pagini printabile, fise de activitati 
educative  on-line, colecţie de alte link-uri similare 

http://www.nationalgeographic.com/ 
 

Resurse pentru învăţământ primar, cunoaşterea mediului 

http://www.brainpop.com/free_stuff/ 
 

Colecţie de filme tematice pentru popularizarea științei 

http://www.hiyah.net/online_nature.htm Colecţie de animații pentru popularizarea științei 

Matematică 

http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/by-level/elementary-school 

Animaţii 

http://www.schoolexpress.com/cgi-
bin/mathsheet-online.cgi 
http://www.hiyah.net/online_numbers.htm 

 

Software pentru matematică 

http://www.educreativ.ro/ Poveşti eduCreativ cu personaje năstruşnice 

http://www.oercommons.org/ 
 

Resurse educaţionale diverse pe domenii de interes, nivele de 
studiu, tipuri de materiale educaţionale 

http://www.funbrain.com/ 
 

Aplicaţii interactive, amuzante, de matematică, oferind teste, 
jocuri dar şi cărţi cu poveşti, bogat ilustrate, ce pot fi citite on-
line. Oferă profesorilor, pentru tipărire şi utilizare în clasă, fişe 
de lucru clasificate pe operaţii matematice. 

http://kids.discovery.com/ 
 

Portal ce oferă copiilor jocuri, puzzle, activităţi diverse 
prezentate în forme grafice deosebite. 

a 2-a Cunoaştere
a mediului 

http://www.first-school.ws/INDEX.HTM 
 

Pagini printabile, fişe pentru activităţi educative  on-line, 
colecţie de alte link-uri similare 
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http://www.nationalgeographic.com/ 
http://kids.nationalgeographic.com/kids/?sour
ce=NavKidsHome 

Resurse online: filme, imagini, etc 

http://www.brainpop.com/free_stuff/ 
 

Colecţie de filme tematice 

http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/by-level/elementary-school 

Animaţii 

a 3-a Cunoaştere
a mediului 

http://www.first-school.ws/INDEX.HTM 
 

Pagini printabile, fise de activitati educative  on-line, colecţie de 
alte link-uri similare 

http://www.nationalgeographic.com/ 
http://kids.nationalgeographic.com/kids/?sour
ce=NavKidsHome 

Resurse online: filme, imagini, etc 

http://www.brainpop.com/free_stuff/ 
 

Colecţie de filme tematice 

http://www.edutopia.org/grade-level-k-2 

 

Colecție de resurse în limba engleză 

a 4-a Cunoaştere
a mediului 
 

http://www.first-school.ws/INDEX.HTM 
 

pagini printabile, fise de activitati educative  on-line, colecţie de 
alte link-uri similare 

http://www.nationalgeographic.com/ 
http://kids.nationalgeographic.com/kids/?sour
ce=NavKidsHome 

Resurse online: filme, imagini, etc 

http://www.brainpop.com/free_stuff/ 
 

Colecţie de filme tematice 
 

Matematică http://www.cosmos4kids.com/ Lecţii de ştiinţe, astronomie pentru elevii mici 
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http://www.discoveryeducation.com/teachers/ Suport didactic pentru profesori. Lecţii, planuri de lecţii 
organizate pe nivele de studiu. 
Matematică, domenii ştiintifice.  

http://www.ixl.com/ Pagini interactive de învăţare a noţiunilor de matematică, 
clasificate pe nivele de învăţare. Se adresează deopotrivă 
preşcolarilor, elevilor mici şi celor de gimnaziu oferind teste de 
verificarea cunoştiinţelor dobândite dar şi educatorilor şi 
părinţilor. Oferă soluţii utile de învăţare interactivă, adaptate 
diverselor standarde educaţionale. 

 
http://www.cut-the-knot.org/ 

Lectii interactive de matematica, algebra si geometrie . 

http://www.romannumerals.co.uk /index.html Cifrele romane-  imagini, clasificări, convertor romane/arabe. 

a 5-a 
 
 

Biologie http://www.e-scoala.ro Portal cu lecţii interactive de chimie, biologie, fizică. 

http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmo
tion/earlygrowth/germination/germ.html 

Germinatia plantelor 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL  

www.botany.com Enciclopedie botanică. Pagini ilustrate, însoţite de explicaţii. 

http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmo
tion/vegetative/veg.html 

Creşterea plantelor 

http://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmo
tion/flowers/flower.html 

Înflorirea plantelor 

http://www.encyclopedia.com/ Enciclopedie universală organizată pe domenii de interes. 
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Matematică http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 
 

http://www.arcademicskillbuilders.com/ 
 

Site destinat învăţării matematicii prin participarea directă a 
elevilor la jocuri tematice (adunarea, înmulţirea, împărţirea). 
Jocurile multiplayer motivează şi angajează elevii dezvoltând 
spiritul competitivităţii prin învăţare. 

http://www.mylearning.org/ 
 

Portal ce oferă gratuit resurse educaţionale multimedia, 
organizate pe materii şi nivele de cunoaştere, oferite de muzee, 
biblioteci şi arhive.  

a 6-a 
 
 

Fizica 

http://www.learnerstv.com/animation/ 
animation.php?ani=102&cat=physics 

colecţie de flashlet-uri pentru lecţii de Fizică 
 

http://micro.magnet.fsu.edu/optics/tutorials  
/index.html 

colecţie de applet-uri Java pentru lecţii de Fizică 

http://www.yenka.com/ Portal ce oferă instrumente gratuite (pentru uz individual şi 
şcolar) de prezentare a unor teme diversificate pentru fizică, 
chimie, matematică la nivel de gimnaziu şi liceu. 

http://www.kids-science-
experiments.com/index.html 

Site ce pune la dispoziţia elevilor, experimente de fizică , chimie, 
biologie necesare aprofundării noţiunilor învăţate în clasă. 

http://science.howstuffworks.com/ 

 

Colecție de explicații privind modul in care funcționează tot ce 
se află în jurul nostru. 

http://www.ted.com/translate/languages/ro?p
age=2 

Explicații documentate ale un experți privind ceea ce ne 
înconjoară. 

Biologie http://www.learnerstv.com/animation/ 
animationcategory.php?cat=Biology 

colecţie de flashlet-uri pentru lecţii de Biologie 
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http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/in
dex.html 

Portal ce conţine resurse educaţionale alături de un atlas 
zoologic. Sunt puse la dispoziţia pasionaţilor de zoologie colecţii 
sonore şi materiale multimedia ordonate pe categorii.   

http://www.e-scoala.ro Portal cu lecţii interactive de chimie, biologie, fizică. 

www.africam.com 
 

Site ce pune la dispoziţia pasionaţilor de zoologie imagini live cu 
animale din Africa, transmise permanent de camere web. 
Portalul conţine şi o foarte bogată colecţie de imagini cu 
animale de pe continentul african dar şi o importantă bază de 
date însoţită de o arhivă sonoră împărţită pe categorii (păsări şi 
mamifere) .  

a 7-a 
  
 

Fizica 

http://education.inflpr.ro/ro/home.htm Date experimentale obţinute utilizând sisteme de achiziţie de 
semnale reale 

http://www.walter-fendt.de/ph14ro/ colecţie de applet-uri Java pentru lecţii de Fizică 

http://www.learnerstv.com/animation/ 
animation.php?ani=102&cat=physics 

colecţie de flashlet-uri pentru lecţii de Fizică 
 

http://micro.magnet.fsu.edu/optics/tutorials/i
ndex.html 

colecţie de applet-uri Java pentru lecţii de Fizică 

http://phet.colorado.edu/en/simulations/trans
lated/ro 

simulatoare 

 http://www.unc.edu/%7Erowlett/units/index.h
tml 

Dicţionar on-line al unităţilor de măsură din toate domeniile. 
Sunt precizate si valorile standardizate conform SI si ISO. 

Chimie http://www.kids-science-
experiments.com/index.html 

Site ce pune la dispoziţia elevilor, experimente de fizică , chimie, 
biologie necesare aprofundării noţiunilor învăţate în clasă. 

http://www.yenka.com/ 
 

Portal ce oferă instrumente gratuite (pentru uz individual şi 
şcolar) de prezentare a unor teme diversificate pentru fizică, 
chimie, matematică la nivel de gimnaziu şi liceu. 
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http://www.chemicool.com/ Tabelul periodic al elementelor chimice cu prezentări 
multimedia. 

http://www.e-scoala.ro Portal cu lecţii interactive de chimie, biologie, fizică. 

 Biologie http://www.nasa.gov/externalflash/MedicalBe
nefits/main.html 

Tehnologia spaţială în sprijinul sănătăţii umane 

Matematica  
http://seeingmath.concord.org/sms_interactiv
es.html 

Oferă programe interactive pentru studiul matematicii pentru 
nivelele 6-12. Permite desfăşurarea activităţilor de învăţare a 
algebrei şi geometriei prin utilizarea acestora on-line sau off-line 
(după descarcare). Programele permit aprofundarea şi 
clarificarea noţiunilor predate. 

http://www.mathsisfun.com/index.htm Lecţii on-line de matematică şi teste printabile pentru scolari. 
Activităţile de învăţare sunt clasificate pe domenii. Este pus la 
dispoziţia utilizatorilor şi un dicţionar de termeni pentru 
matematică. Sunt oferite pagini interactive cu jocuri si puzzle de 
matematică în forme grafice atractive. 

 
a 8-a 
 
 

Matematica http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/math 
 

Animaţii şi grafice 

Fizica 

http://www.e-scoala.ro Portal cu lecţii interactive de chimie, biologie, fizică. 

http://www.walter-fendt.de/ph14ro/ colecţie de applet-uri Java pentru lecţii de Fizică 

http://www.learnerstv.com/animation/ 
animation.php?ani=102&cat=physics 

colecţie de flashlet-uri pentru lecţii de Fizică 
 

http://education.inflpr.ro/ro/home.htm Date experimentale obţinute utilizând sisteme de achiziţie de 
semnale reale 

http://fizica.ro/soft/soft.html Colecție de software free si resurse educationale în limba 
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română 

http://fizica.com/ Colecție de software free si resurse educationale în limba 
română 

 http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/physics 
http://phet.colorado.edu/en/simulations/trans
lated/ro 

Simulatoare şi animaţii 

 
a 9-a 
 

Biologie http://www.e-scoala.ro 
 

Portal cu lecţii interactive de chimie, biologie, fizică. 

http://www.ecology.com/ 
 

Portal despre ecologie ce pune la dispoziţia utilizatorilor pagini 
web despre Terra, aer, apă, energie, oameni şi vieţuitoare dar şi 
capitole despre ecologie adresate elevilor. Paginile conţin 
explicaţii, demonstraţii şi informaţii bogat ilustrate multimedia. 

http://science.howstuffworks.com/ 

 

Colecție de explicații privind modul in care funcționează tot ce 
se află în jurul nostru 

Fizica http://education.inflpr.ro/ro/home.htm Date experimentale obţinute utilizând sisteme de achiziţie de 
semnale reale 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 
 

http://mrsec.wisc.edu/Edetc/cineplex/NiTi/ind
ex.html 

Centrul de cercetare interdisciplinara a materialelor din  cadrul 
Universitatii din Wisconsin – demonstratii video   

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-
12/airplane/short.html 

NASA- prezentari, demonstratii si simulari despre aerodinamica 
si zbor 

http://escoala.edu.ro/labs/index.php#fizica 

 

Laboratoare virtuale 
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Chimie http://chemistry.about.com/od/historyofchemi
stry/History_of_Chemistry.htm 

Informaţii, timeline şi date despre istoria chimiei. 
 

http://othmerlib.chemheritage.org/ Bibliotecă on-line cu informaţii, documente şi fotografii din 
istoria chimiei. 

http://escoala.edu.ro/labs/index.php#chimie 

 

Laboratoare virtuale 

 
a 10-a 
 

Biologie http://www.scienceinschool.org/taxonomy/ter
m/19,44 

Popularizarea ştiinţei 

http://cellsalive.com/ 

 

Colecție de animații din biologia celulară. 

http://escoala.edu.ro/labs/index.php#biologie 

 

Laboratoare virtuale 

Matematica http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/math 

Animaţii şi grafice 

 
http://seeingmath.concord.org/sms_interactiv
es.html 

Oferă programe interactive pentru studiul matematicii pentru 
nivelele 6-12. Permite desfăşurarea activităţilor de învăţare a 
algebrei şi geometriei prin utilizarea acestora on-line sau off-line 
(după descarcare). Programele permit aprofundarea şi 
clarificarea noţiunilor predate. 

Fizica http://education.inflpr.ro/ro/home.htm Date experimentale obţinute utilizând sisteme de achiziţie de 
semnale reale 
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http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/physics 
http://phet.colorado.edu/en/simulations/trans
lated/ro 

Simulatoare şi animaţii 
 

http://www.mylearning.org/ Portal ce oferă gratuit resurse educaţionale multimedia, 
organizate pe materii şi nivele de cunoaştere, oferite de muzee, 
biblioteci şi arhive.  

http://fizica.ro/soft/soft.html 

 

Colecție de software free si resurse educationale în limba 
română 

http://fizica.com/ 

 

Colecție de software free si resurse educationale în limba 
română 

 
a 11-a 
 

Chimie http://www.scienceinschool.org/taxonomy/ter
m/14,44 

Popularizarea ştiinţei 

http://chemistry.about.com/od/historyofchemi
stry/History_of_Chemistry.htm 

Informaţii, timeline şi date despre istoria chimiei. 

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 

Fizica http://www.e-scoala.ro 
 

Portal cu lecţii interactive de chimie, biologie, fizică. 

http://www.yenka.com/ 
 

Portal ce oferă instrumente gratuite (pentru uz individual şi 
şcolar) de prezentare a unor teme diversificate pentru fizică, 
chimie, matematică la nivel de gimnaziu şi liceu. 
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http://education.inflpr.ro/ro/home.htm Date experimentale obţinute utilizând sisteme de achiziţie de 
semnale reale 

 http://www.ted.com/translate/languages/ro?p
age=2 

Explicații documentate ale un experți privind ceea ce ne 
înconjoară. 

Biologie http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/biology 

Simulatoare şi animaţii 

http://web.mit.edu/star/genetics/runapp.html 

 

Simulator pentru studiul geneticii. 

http://escoala.edu.ro/labs/index.php#biologie Laboratoare virtuale 

 
a 12-a 
 
 

Matematica http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/math 

Animaţii şi grafice 

 
http://seeingmath.concord.org/sms_interactiv
es.html 

Oferă programe interactive pentru studiul matematicii pentru 
nivelele 6-12. Permite desfăşurarea activităţilor de învăţare a 
algebrei şi geometriei prin utilizarea acestora on-line sau off-line 
(după descarcare). Programele permit aprofundarea şi 
clarificarea noţiunilor predate. 

Fizica http://micro.magnet.fsu.edu/optics/tutorials/i
ndex.html 

colecţie de applet-uri Java pentru lecţii de Fizică 

 
http://www.unc.edu/%7Erowlett/units/index.h
tml 

Dicţionar on-line al unităţilor de măsură din toate domeniile. 
Sunt precizate si valorile standardizate conform SI si ISO. 
 

http://www.kids-science-
experiments.com/index.html 

Site ce pune la dispoziţia elevilor, experimente de fizică , chimie, 
biologie necesare aprofundării noţiunilor învăţate în clasă. 
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III. Aria curriculară Om şi societate 

http://phet.colorado.edu/en/simulations/categ
ory/physics 

Simulatoare şi animaţii 

http://www.technik-museum.de/ Muzeul Tehnicii de la Sinsheim, Germania 

Clasa Disciplina URL Scurtă caracterizare 

3-4 Istorie http://www.discoveryeducation.com/teachers/ Suport didactic pentru profesori. Lectii, planuri de lectii 
organizate pe nivele de studiu. 

http://advancedelearning.com 

/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 

http://www.teachingideas.co.uk/ Site ce oferă multiple resurse educaţionale, idei şi planuri de 
lecţii pentru învăţământul primar şi secundar ce pot fi 
descărcate şi utilizate la clasă. Resursele sunt organizate pe 
materii şi domenii de interes. 

www.mnir.ro Pagina web a Muzeului Naţional de Istorie a României 
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http://www.bbc.co.uk/history/ 
 
 

Portal al BBC ce pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii 
multimedia clasificate pe domenii de interes dar şi pe nivele de 
cunoaştere. 

Pune la dispoziţie pagini interactive destinate copiilor, despre 
istoria lumii cu informaţii, curiozităţi, jocuri şi intrebări pe teme 
de istorie prezentate în forme grafice deosebite. 

http://www.historyforkids.org/ Site ce oferă informaţii despre istoria lumii într-o manieră 
accesibilă nivelului de cunoaştere al elevilor. Paginile site-ului, 
organizate sub forma unei enciclopedii destinate copiilor, oferă 
informaţii si pentru domenii ca biologie, matematică, ştiinţă, 
fizică şi chimie.  

Geografie 

 

http://www.nationalgeographic.com/ 

 

Resurse pentru învăţământ primar 

http://www.geography-map-games.com/ Site ce oferă pagini interactive sub forma unor teste şi jocuri 
despre ţările lumii, oraşe, capitale, simboluri naţionale şi 
localizări geografice, clasificate pe continente sau regiuni. 

http://www.oercommons.org/ 

 

Resurse educaţionale diverse pe domenii de interes, nivele de 
studiu, tipuri de materiale educaţionale 

http://advancedelearning.com/index.php/articl
es/c32 

Lecţii AeL 

http://www.toporopa.eu/en/index.html Site-ul oferă posibilitatea testării cunoştiinţelor de geografie cu 
ajutorul unor jocuri educaţionale pe diverse teme: munţi, râuri, 
porturi europene, ţări europene, Uniunea europeană etc. 
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 Cultură 
civică 

http://www.first-school.ws/INDEX.HTM Pagini printabile, fişe pentru activităţi educative  on-line, 
colecţie de alte link-uri similare 

http://www.mylearning.org/ Portal ce oferă resurse educaţionale multimedia gratuite oferite 
de muzee, biblioteci şi arhive.   

http://classroom.4teachers.org/ 

 

Pagina web interactivă care pune la dispoziţia cadrelor didactice 
şi elevilor un program on-line pentru amenajarea clasei. Poate fi 
stabilită, virtual, arhitectura clasei, culorile, dotarea cu mobilier 
şi poziţia fiecărui obiect în clasă după stabilirea dimensiunilor 
sălii de curs. Programul permite salvarea proiectelor şi printarea 
acestora. 

http://www.edutopia.org/grade-level-3-5 Resurse educationale diverse. 

http://www.engagingplaces.org.uk/teaching+r
esources/art79828 

Resurse educaţionale pentru profesori clasificate pe materii 
(matematică, istorie, citizenship, geografie, ştiinţă, artă şi 
design). Se pot descărca planuri de lecţii pentru  temele 
propuse. 

a 5-a 

- 

a 8-a 

 

 

Istorie/ 

Educaţie 
civică 

http://advancedelearning.com 

/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 

http://www.nationalgeographic.com/lectures/
archives.html 

Informaţii şi aplicaţii din domeniile istoriei şi geografiei. 

http://www.mylearning.org/ Portal ce oferă resurse educaţionale multimedia gratuite oferite 
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de muzee, biblioteci şi arhive.   

http://www.bbc.co.uk/history/ Portal al BBC ce pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii 
multimedia clasificate pe domenii de interes dar şi pe nivele de 
cunoaştere. 

http://www.timelineindex.com/content/home.
php 

Site ce pune la dispoziţia celor interesaţi un timeline despre 
evenimente, oameni, fapte, locuri. 

http://www.britannica.com/ Enciclopedia Britannica in editie on-line. 

http://www.encyclopedia.com/ Enciclopedie universală organizată pe domenii de interes. 

http://www.historyforkids.org/ Site ce oferă informaţii despre istoria lumii într-o manieră 
accesibilă nivelului de cunoaştere al elevilor.  

http://www.historyworld.net/ Portal ce cuprinde informaţii, timeline şi teste  despre istoria 
lumii. 

http://peles.ro/ Site-ul muzeului Peleş unde sunt oferite informaţii istorice, 
imagini rare dar şi tururi virtuale deosebit de utile pentru 
realizarea unor proiecte didactice.  

http://www.easehistory.org/index2.html Arhiva on-line cu materiale foto/video din istoria SUA. 

Permite studiul comparativ a doua secvenţe video pe aceeaşi 
temă. 

Geografie http://advancedelearning.com Lecţii AeL 
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/index.php/articles/c32  

http://www.enchantedlearning.com/subjects/
ocean/ 

 

Portal interactiv pentru toate nivelurile de studiu, cuprinzând 
informaţii, hărţi, teste. 

http://www.geography-map-games.com/ Site ce oferă pagini interactive sub forma unor teste şi jocuri 
despre ţările lumii, oraşe, capitale, simboluri naţionale şi 
localizări geografice, clasificate pe continente sau regiuni. 

http://www.mylearning.org/ Portal ce oferă gratuit resurse educaţionale multimedia, 
organizate pe materii şi nivele de cunoaştere, oferite de muzee, 
biblioteci şi arhive.  

http://www.geography-map-games.com/ 

 

Site ce oferă pagini interactive sub forma unor teste şi jocuri 
despre ţările lumii, oraşe, capitale, simboluri naţionale şi 
localizări geografice, clasificate pe continente sau regiuni. 

http://www.google.com/earth/index.html Aplicaţie Google pentru localizări geografice precise, oferind 
vizualizări diverse ale regiunilor vizitate de pe Terra, coordonate 
GPS, vizualizare virtuala 3D. Program ce necesită instalare pe 
calculator. 

http://www.mapsinternational.co.uk/teacher-
zone.asp 

Site-ul oferă descărcarea gratuită a unor hărţi în format PDF, 
foarte utile pentru aplicaţii 
 

http://www.toporopa.eu/en/index.html 

 

Site-ul oferă posibilitatea testării cunoştiinţelor de geografie cu 
ajutorul unor jocuri educaţionale pe diverse teme: munţi, râuri, 
porturi europene, ţări europene, Uniunea europeană etc. 
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 http://www.google.com/earth/index.html 
http://maps.google.ro/ 
http://www.bing.com/maps/ 
 

Hărți interactive 

a 9-a – 

a 12-a 

Istorie/ 

Ştiinţe 
sociale 

http://advancedelearning.com 

/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 

http://www.nationalgeographic.com/lectures/
archives.html 

Informaţii şi aplicaţii din domeniile istoriei şi geografiei. 

http://www.mylearning.org/ Portal ce oferă resurse educaţionale multimedia gratuite oferite 
de muzee, biblioteci şi arhive.   

http://www.historyworld.net/ Portal ce cuprinde informaţii, timeline şi teste (quiz) despre 
istoria lumii. 

http://www.davidrumsey.com/ Colectie de hărţi, materiale ştiintifice clasificate pe domenii, 
pentru istorie, geografie ştiinte sociale. 

http://www.nationalgeographic.com/lectures/
archives.html 

National geographic pentru gimnaziu şi liceu. 

Arhive cu materiale foto, video si documentare in domeniile 
ştiinţei, educaţiei, muzicii dar şi hărţi, stiri, bloguri, jocuri. 

http://memory.loc.gov/ammem   Biblioteca Congresului american. Acces spre diverse colecţii de 
materiale audio, foto, video despre literatură, istorie, artă, hărţi 
vechi, ţări şi oraşe, arhitectură, istorie americană. 
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http://publications.newberry.org/k12maps/ind
ex.html 

 

Istorie – Geografie a Americii 

Cuprinde resurse educationale (harti),  pentru profesori si elevi 
K-12. 

Fiecare hartă este insotita de planuri de lectii pentru diferite 
nivele scolare reprezentand suport educational pentru istorie, 
geografie sau stiinţe sociale 
 

http://www.chateauversailles.fr/homepage 

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp 

http://www.britishmuseum.org/ 

Vizite virtuale în marile muzee ale lumii 

http://muzeulastra.ro/ Site-ul oficial al Complexului Naţional Muzeal Astra din Sibiu. 
Sunt puse la dispoziţia vizitatorilor on-line informaţii deosebite, 
galerii de fotografii şi turul virtual al complexului muzeal.  
 

http://www.educalc.net/2331084.page Time Line despre istoria computerelor 

http://www.pstalker.com/migration/index.php Un ghid al migratiilor cu istoricul lor. 

http://archaeology.about.com/b/2010/04/25/
polynesian-seafaring-to-the-american-
continents.htm 

Ghid arheologic al marilor migraţii 
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IV. Aria curriculară Arte 

Geografie 

 

 

http://advancedelearning.com 

/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 

http://www.harta-romaniei.org/ Harta României . Site-ul oferă posibilităţi de calcul al distanţelor 
rutiere, informaţii şi posibilităţi de căutare avansată a 
localităţilor.  

http://www.visualgeography.com/ Site ce oferă informaţii geografice actuale despre ţările lumii, 
însoţite de o bogată colecţie de fotografii specifice locurilor 
vizitate. Oferă informaţii şi curiozităţi dar şi intrebări pentru 
verificarea cunoştinţelor geografice. 

http://www.nationmaster.com/index.php 

 

Portal ce oferă resurse gratuite despre geografia lumii. Sunt 
oferite informaţii statistice diverse, acces la enciclopedii, hărţi şi 
informaţii actualizate despre ţările lumii. 

http://www.mapsinternational.co.uk/teacher-
zone.asp 

Site-ul oferă descărcarea gratuită a unor hărţi în format PDF, 
foarte utile pentru aplicaţii 

http://www.nationalgeographic.com/lectures/
archives.html 

Informaţii şi aplicaţii din domeniile istoriei şi geografiei. 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/
ocean/ 

Portal interactiv pentru toate nivelurile de studiu, cuprinzând 
informaţii, hărţi, teste. 
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Clasa Disciplina URL Scurtă caracterizare 

1-4 Arte 
plastice/Ed
ucaţie 
muzicală 

http://www.microsoft.com/download/en/detai
ls.aspx?displaylang=en&id=11132 

Program de la Microsoft pentru realizarea artistică a albumelor 
cu fotografii digitale. Poate fi utilizat pentru realizarea unor 
proiecte cu materiale fotografice, oferind posibilitatea integrării 
în prezentare  a unor fişiere audio (comentarii, muzică, etc). 
Permite salvarea proiectului în diverse formate multimedia .   

http://advancedelearning.com 
/index.php/articles/c32 

Lecţii AeL 

http://www.teachingideas.co.uk/ Site ce oferă multiple resurse educaţionale, idei şi planuri de 
lecţii pentru învăţământul primar şi secundar ce pot fi 
descărcate şi utilizate la clasă. Resursele sunt organizate pe 
materii şi domenii de interes. 

http://www.engagingplaces.org.uk/teaching+r
esources/art79828 

Resurse educaţionale pentru profesori clasificate pe materii 
(matematică, istorie, geografie, ştiinţă, artă şi design). Se pot 
descărca planuri de lecţii pentru  temele propuse. 

http://kids.discovery.com/ Portal ce oferă copiilor jocuri, puzzle, activităţi diverse 
prezentate în forme grafice deosebite. 

http://research.microsoft.com/en-
us/um/redmond/projects/songsmith/downloa
d.html 

 

Songsmith generează acompaniament muzical pentru voci care 
sunt înregistrate cu ajutorul microfonului. Este util pentru a 
compune melodii. 

a 5-a 
- 
a 8-a 

Arte 
plastice/ 
Educaţie 

http://www.mylearning.org/ Portal cu resurse educaţionale diverse. 

http://www.rism.org.uk/ Bază de date cu informaţii muzicale şi colecţii de imagini ale 
unor documente muzicale (partituri, versuri) aparţinând unor 
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civică compozitori celebri ai lumii. 
 

http://www.timelineindex.com/content/home.
php 

Portal ce oferă resurse educaţionale multimedia gratuite oferite 
de muzee, biblioteci şi arhive.   

http://www.googleartproject.com/ Portal realizat Google ce pune la dispoziţia celor interesati 
resurse deosebite pentru vizitarea on-line a celor mai renumite 
muzee de artă ale lumii. Pot fi intâlnite imagini ale operelor de 
artă expuse în sălile muzeelor vizitate virtual. Condiţiile grafice 
de excepţie fac din acest portal un instrument deosebit de util 
cadrelor didactice dar şi celor interesaţi de arta şi cultura lumii. 

a 9-a – 
a 12-a 

Arte 
plastice/ 
Educaţie 
muzicală 
 

http://www.oercommons.org/ Resurse educaţionale diverse pe domenii de interes, nivele de 
studiu, tipuri de materiale educaţionale 

http://www.all-art.org/ Portal de istorie universală a artei. 

http://www.davidrumsey.com/ Portal ce oferă resurse educaţionale multimedia gratuite oferite 
de muzee, biblioteci şi arhive.   

http://library.thinkquest.org/15413/history/m
usic-history.htm 

Portal de istorie a muzicii 
 
 

http://www.scaruffi.com/history/pop.html  
 

Colectie de hărţi, Pagina web de istorie a muzicii 
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Aplicaţii/Instrumente TIC utile cadrelor didactice 

� Hot Potatoes 

o http://hotpot.uvic.ca/ 

o Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. Şase 

aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte 

încrucişate, formare de perechi, ordonare şi completare de fraze. Necesită 

download şi instalare. 

� ProProfs 

o http://www.proprofs.com/quiz-school/ 

o Este un instrument gratuit pentru generare de teste online cu opţiuni variate 

de siguranţă, notare, limitare în timp, afişare a statisticilor etc. Conţine şase 

tipuri de teste şi chestionare, în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri. 

Testele pot fi tipărite, trimise prin email sau înglobate în bloguri sau pagini 

web. 

� Photosynth 

http://photosynth.net/create.aspx 

o Photosynth preia fotografiile şi le mixează pentru a crea imagini 3D în care 

fiecare se poate deplasa după bunul plac. Permite explorarea detaliilor, 

oprirea filmului, panoramarea şi urmărirea galeriilor foto. 

o Aplicaţia poate fi utilizată în activităţi didactice derulate la disciplinele din 

toate cele patru arii curriculare: 

� Limbă şi comunicare: reconstituirea momentelor vieţii unui scriitor 

celebru; a casei memoriale aparţinând unei personalităţi 

literare/culturale; 

� Matematică şi ştiinţe: reconstituirea structurii interne a unor 

substanţe; simularea mişcării unor corpuri etc. 

� Om şi societate: vizite virtuale în diferite locuri cu rezonanţă istorică, 

reconstituirea unui areal geografic; 
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� Arte: vizită virtuală într-un muzeu de artă; vizionarea structurii unei 

opere de artă etc. 

� Image Composite Editor 

o http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ice/ 

o Microsoft Image Composite Editor este o aplicaţie destinată editării 

imaginilor panoramice prin  suprapunerea imaginilor originale provenite de la 

o singură cameră foto.  

o Aplicaţia poate fi utilizată îndeosebi pentru vizite virtuale sau reconstituiri de 

aşezări umane dispărute, situri arheologice, structuri geografice şi geologice 

(aria curriculară Om şi societate). 

� Photo Story 3 

o http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=11132 

o Poate crea prezentări de tip slideshow utilizând propriile fotografii. Cu un 

singur clic se poate decupa sau roti o imagine. Se pot adăuga efecte speciale, 

piste sonore sau înregistrarea propriei voci care narează textul. Este posibilă 

personalizarea titlurilor şi a textelor explicative. 

o Aplicaţia poate fi utilizată în activităţi didactice  la disciplinele din ariile 

curriculare: 

� Matematică şi ştiinţe: simulări, organizatori grafici, structuri chimice. 

� Om şi societate: studierea unui sit arheologic, studierea unui 

monument istoric, identificarea componentelor unui spaţiu geografic; 

� Arte: vizită virtuală într-un muzeu de artă. 

� Windows Live Movie Maker  

o http://explore.live.com/windows-live-movie-maker 

o Windows Movie Maker este  o aplicaţie de creare şi editare video, inclusă în 

Microsoft Windows Me, XP şi Vista. Aceasta conţine caracteristici cum ar fi 
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efecte, tranziţii, titluri/ credite, piste audio, naraţiunea cronologică, etc. 

Poate fi folosit şi pentru editarea fişierelor audio. Pot fi importate imagini sau 

fişiere video. 

o Aplicaţia poate fi utilizată în activităţi didactice derulate la disciplinele din 

toate cele patru arii curriculare: 

� Limbă şi comunicare: audiţii de texte literare; prezentarea unor 

structuri gramaticale; 

� Matematică şi ştiinţe: reconstituirea unor corpuri geometrice, a 

structurii chimice a unor substanţe; simulări etc. 

� Om şi societate: îmbinarea sunet-imagine pentru studierea vieţii şi 

activităţii unei personalităţi istorice, a desfăşurării unui eveniment, 

vizite virtuale; 

� Arte: audiţii muzicale, reconstituirea sunetelor unor instrumente, 

studierea unor opere de artă etc. 

� Google Docs 

o http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_ro_ro.html 

o Instrument on-line pentru creare în colaborare de documente, foi de calcul, 

prezentări, chestionare. Permite formatare, încărcare de imagini, comentarii, 

tabele, formule. Colaboratorii pot fi invitaţi prin email, există evidenţa 

modificărilor efectuate. Documentele sunt stocate online şi pot fi acesate de 

oriunde există acces la Intenet. Ele pot fi postate pe blog sau publicate ca 

pagina web. 

� Wikispaces 

o http://www.wikispaces.com/ 

o Un wiki este o aplicaţie care permite crearea unui site web al cărui conţinut 

este creat în colaborare de către utilizatori, păstrând versiunile succesive. 

Wikispaces are o interfaţă simplă, conţine forum, inserare de fişiere, linkuri, 

imagini, statistici şi un număr nelimitat de pagini. Are o variantă gratuită. 
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� Skype 

o http://www.skype.com/intl/en/home 

o E un instrument gratuit de colaborare şi comunicare, care permite 

utilizatorilor să efectueze convorbiri telefonice prin Internet, cu numeroase 

facilităţi, de la mesaje text la convorbiri, videoconferinţe, transmitere de 

fişiere şi vizualizarea desktopului partnenerului. 

� Google Groups 

o http://groups.google.com/googlegroups/overview.html 

o Este un serviciu gratuit oferit de Google pentru a crea grupuri de discuţii 

publice sau private bazate pe interese comune. Permite crearea de profile ale 

utilizatorilor, de mesaje şi fire de discuţie, postarea de fişiere. Mesajele pot fi 

pimite automat şi prin e-mail. 

� Slide 

o http://www.slide.com/ 

o Instrument online gratuit pentru creare şi stocare de slideshow-uri, incluzând 

efecte, tranziţii şi muzică. Ele pot fi apoi înglobate într-un blog sau pagina 

web. Interfaţă simplă, mai multe moduri de vizualizare. 

� Picasa 

o http://picasa.google.com/ 

o Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare, stocare şi editare de 

fotografii. Oferă numeroase instrumente de editare, precum şi posibilitatea 

de a crea slideshow-uri, colaje, publicare de albume pe Internet, pregătirea 

fotografiilor pentru utilizare externă (tipărire, email), geo-tagging. Necesită 

download şi instalare. 

� Scribd 

o http://www.scribd.com/ 

o Publicare şi stocare gratuită online de documente în format doc, ppt, pdf, xls, 

etc. Scribd are şi un aspect de reţea socială datorita profilelor, opţiunilor de 

subscriere, comentare şi clasificare. Documentele pot fi private sau pot fi 
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înglobate în bloguri, reţele de socializare, pagini web şi pot fi găsite de 

motoarele de căutare.  

� Bubble.us 

o https://bubbl.us/beta/ 

o Aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale colaborative online. 

Hărţile pot fi  stocate sau exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate 

pe blog sau în pagină web, pot fi printate sau trimise prin email. 

� Slideshare 

o http://www.slideshare.net/ 

o Site pentru stocarea şi publicarea gratuită de prezentări PowerPoint, Word 

sau pdf. Se poate face trimitere ca  link  sau pot fi înglobate în blog sau pagină 

web. De asemenea, se pot sincroniza cu un fişier audio (MP3, podcast) pentru 

a crea un slidecast - un mod mai puternic de a distribui prezentări sau 

tutoriale. Slideshare este, de asemenea, un site valoros de resurse sub formă 

de prezentări. 

� Prezi 

o http://prezi.com/ 

o Creare de prezentări non-lineare, cu posibilităţi ca: zoom, itinerar al 

prezentării, inserare de legături, imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf, 

desene. Un pas înainte faţă de “era PowerPoint”. 

� Teachertube 

o http://www.teachertube.com 

Găzduire de videoclipuri create de profesori în scopuri educaţionale. Poate fi şi o sursă de 

materiale didactice utile.
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Anexa 2 - Șablon proiectare unitate de învățare 

 

[Denumirea unităţii de învăţare] 

Proiectul unităţii de învăţare 
Aria curriculară:  
Disciplina  
Clasa  
Şcoala  
Autor  
Descriere  
Nr. ore  
 

Conţinuturi  

(detalieri) 

Competenţe 
specifice 

Activităţi de învăţare Timp 
alocat 

Strategii 
didactice 

Resurse şi mijloace de 
învăţământ 

Resurse TIC utilizate 

OER şi Web 2.0 

Evaluare 

(forme, 
instrumente) 
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Evaluare: 

Obiective de evaluare: 

Competenţe specifice:
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Anexa 3 - Şablonul fişei de proiect curricular cu dimensiune virtuală 

Comunitate, Judeţ ………………..…         

Şcoală  ………………..……............ 

Proiect educaţional 

Nume 

proiect 

 

Obiective  

Perioada  

Locul de 

desfăşurare 

 

Activităţile 

proiectului 

(activitatea obligatorie este crearea unităţii de învăţare) 

(dacă este cazul se precizează activităţile de evaluare specifice) 

Beneficiarii 

proiectului 

 Elevii 

Număr  

Vârstă  

Participanţii 

la proiect 

 Elevi Cadre didactice Voluntari 

Număr    

Vârstă    

Alţi 

participanţi 
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Resurse OER (se precizează resursele OER (resurse educaţionale publice) utilizate 

în crearea unităţii de învăţare si/sau activitatea de evaluarea 

specifică) 

 

(se enumeră aplicaţiile web utilizate în realizarea activităţilor 

proiectului - link-urile către materialele create se completează în 

secţiunea rezultate) 

 

(se precizează alte link-uri considerate relevante pentru proiect) 

Parteneri  

Evaluare (captura de ecran din aplicaţiile create pentru evaluare cu scopul 

ilustrării design-ului) 

 

(se furnizează link-ul complet către aplicaţiile de testare online) 

 

(se precizează resurse web în cadrul cărora au fost generate 

materiale specifice proiectului - blog, wiki, prezi, etc) 

 

 Întocmit,                                                                          Avizat, 

(nume şi prenume profesor)                    (nume şi prenume director 

              semnătură şi stampilă
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Anexa 4 - Proiecte câştigătoare la Concursul de proiecte curriculare cu dimensiune virtuală 

Secţiunea Limba şi literatura română 

Prof. Romeo Iştoc, Toamna 
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Fişa proiectului câştigător la Concursul de proiecte curriculare cu dimensiune virtuală, 
ediţia I, secţiunea Limba şi literatura română 

Prof. Romeo Iştoc, Toamna 
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Secţiunea Limba engleză 

Prof. Alice Preoteasa, Colours  

PLANIFICAREA  UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢARE 

- COLOURS – 
Clasa a VII a-2ore/săptămână, L1 

- Manual: English Scrapbook – 
 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Lb.engleză 

Clasa a VII a 

Şcoala cu cls. I-VIII „ Henri Coandă ” Perişor 

Autor: prof. Preoteasa Alice 

Descriere: unitate de învăţare care îmbogăţeşte şi lărgeşte orizontul de cunoaştere al elevilor 

Timp alocat: 6 ore 
 
 
 

CONŢINUTURI COMPETENŢE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI DE 
ÎNVĂŢARE 

RESURSE   
EVALUARE Timp           Procedurale Materiale OER, Web 2.0 
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Forme de 
organizar

e 
 

Metode 

Lesson 1: 

 A colourful world 

 

Organizare 
tematică: 

 

UNIVERSUL 
PERSONAL: 

gusturi şi 
preferinţe; 

personaje îndrăgite 
din cărţi şi filme 

 

 

Funcţii 
comunicative: 

 

1.2 – desprinderea 
sensului global al 
unui mesaj rostit în 
limbaj standard cu 
viteză normală ; 

 

1.3  -identificarea, 
extragerea şi 
înţelegerea 
informaţiilor 
specifice dintr-un  
mesaj audiat, pe 
teme de interes ; 

 

 

2.1-exprimarea 
unor sentimente şi 
stări de spirit  

 

-audierea 
cântecului  

“ Home on the 
range ”; 

 

 

-extragerea 
cuvintelor care 
arată starea de 
spririt a 
autorului ; 

 

 

 

 

-producerea unor 
mesaje cu 
caracter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
oră 

 
individual 

 
 
 
 

individual 
 
 
 
 
 
 
 

individual 
 
 
 
 

individual 
 
 

 
 

expunerea 
didactică 

 
 
 

 
brainstorming 

 
 
 
 
 
 

 
 

conversaţia 
 
 

 
 

 
CD audio 

 
 
 
 

caiete  
Internet 

 
 
 
 
 
 

calculator 
Internet 

 
 

manual 
 

caiete 

 

https://bubbl.us/beta/
New_Sheet_4rc7ejpeg  

 

 

 

http://www.funbrain.c
om/cgi-
bin/rgb.cgi?A1=s&A2=1 

 

 

-observarea 
sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tema de 
lucru în clasă 
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-a descrie un 
obiect, o persoană, 
un personaj 

-a cere, a da , a 
confirma informaţii 

 

 

Elemente de 
constructie a 
comunicării: 

 

-the adjective-
forming suffix –ISH 

 

-the qualifying 
adjectives        

adjectives denoting 
colours 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - oferirea unor 
informaţii despre 
sine, despre 
activităţi şi 
evenimente ; 

 

 

personal ; 

(recunoaşterea 
unei culori ce 
rezultă din 
amestecul a două 
sau mai multe 
culori) 

 

 

 

 

 

 

-descriere simplă 
cu suport verbal 
sau vizual ; 

(căutarea 
sensului unor 
cuvinte din 
cântec în 
dicţionar) 

 

 
 
 
 
 
 
 

lucrul pe 
perechi 

 
 
 
 
 
 
 
 

lucrul pe 
perechi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
metoda 

observării 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Internet 
calculator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet 
calculator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://hallo.ro/search.d
o?d=en&l=ro&type=bot

h&query=range 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-tema de 
lucru în clasă 
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2.3-exprimarea 
unei opinii/punct 
de vedere pe un 
subiect familiar ; 

 

 

 

3.3 - extragerea 
unor informaţii de 
detaliu dintr-un 
text citit pentru a 
îndeplini o sarcină 
de lucru; 

 

 

4.2-redactarea 
unor paragrafe în 
care să descrie 

 

-producerea unei 
opinii vis-a-vis de 
starea de spirit a 
autorului 
cântecului ; 

 

 
 
-identificarea 
versurilor care 
subliniază ideile 
principale din 
text ; 
 
 
 
-descrierea 
casei ideale 
într-un singur 
paragraf. 

 
 
 

individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

calculator 
Internet 
caiete 

 

 

 

 

 

http://wallwisher.com/
wall/c8948367ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pagina 321 din 451 

 

persoane, 
sentimente şi 
reacţii 

 

-tema pentru 
acasă 

 

 

 

 

 

Lesson 2: 
Have you got 
green fingers? 

 

 

Organizare 

 
1.2 – desprinderea 
sensului global al 
unui mesaj rostit în 
limbaj standard cu 
viteză normală ; 

 
1.3-identificarea, 

 
 
-matching 
exercises; 
 
 
 
-fill-in exercises; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

individual 
 
 

 
individual 

 

 
 
 

expunerea 
didactică 

 
 

 

 
 

manual 
Internet 

calculator 
 
 

manual 

 
http://hotpot.uvic.ca 

(Hot Potatoes 6.3 
installer) 

 
-observarea 
sistematică a 

elevilor 
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tematică: 

 

UNIVERSUL 
PERSONAL: 

gusturi şi 
preferinţe; 

personaje îndrăgite 
din cărţi şi filme 

 

 

 

Funcţii 
comunicative: 

 

 

-a descrie un 
obiect, o persoană, 
un personaj 

-a cere, a da , a 
confirma informaţii 

extragerea şi 
înţelegerea 
informaţiilor 
specifice dintr-un  
mesaj audiat, pe 
teme de interes ; 

 

2.1-exprimarea 
unor sentimente şi 
stări de spirit ; 

 

 
2.3-exprimarea 
unei opinii/punct 
de vedere pe un 
subiect familiar ; 

 
 
 

3.3 - extragerea 
unor informaţii de 
detaliu dintr-un 
text citit pentru a 
îndeplini o sarcină 

 
 
 
 
 

 

 

--producerea 
unor mesaje cu 
caracter 
personal ; 

 

-producerea 
unei concluzii în 
urma citirii 
textului scurt  
“ Can plants 
feel? ” 
 
-fill-in exercises 
cu forma 
corectă a 
timpului trecut 

 
 

 
 
 
 

2 
 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

individual 
 
 
 
 

lucrul pe 
perechi 

 
 

 
 

individual 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

brainstorming 
 

conversaţia 
 
 

 
 
 
brainstorming 

 
 
 
 
 
 

 
 

caiete 
 
 
 
 
 
 

calculator 
Internet 

 
manual  

    
 
 

 
 

caiete 
 
 

 
 
 
 
 
 

Internet 

 
 
 
 

 
 
http://wallwisher.com/

wall/qaukcyqex 

 
 
 
 
 
https://bubbl.us/beta/
New_Sheet_44vdrjpeg 

 
 

-tema de 
lucru în clasă 

 
 
 
 
 
 

-observarea 
sistematică a 

elevilor 
 
 
 
 
 

-tema de 
lucru în clasă 
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-a exprima 
sentimentul 
sugerat de o 
situaţie 

 
 

 

 

Elemente de 
constructie a 
comunicării: 

 
 

Past simple vs. 
Past continuous  

 
 
 

 
 
 

Lesson 3: 
What’s your 

favourite colour? 

de lucru; 

 
 
 
4.2-redactarea 
unor paragrafe în 
care să descrie 
persoane, 
sentimente şi 
reacţii 
 
 

 

1.2 – desprinderea 
sensului global al 
unui mesaj rostit în 
limbaj standard cu 
viteză normală ; 

 
 
 
2.1-exprimarea 
unor sentimente şi 
stări de spirit ; 

simplu sau 
trecutul 
continuu al 
verbelor din 
paranteză 
 
 
 
-redactarea 
sfârşitului 
textului cu 
verbe la 
trecutul  simplu 
sau continuu 
 
 
 
-matching 
exercises; 
(realizarea unui 
crossword şi 
corelarea 
culorilor cu stări 
de spirit) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
ore 

 
 

individual 
 
 
 
 
 

 
 

individual 
 
 
 
 

lucrul pe 
perechi 

 
 

 
 
 

 
individual 

 
 
 
 

metoda 
observării 

 
 
 
 
 
 

expunerea 
didactică 

 
 
 
 
 

 
 

brainstorming  
 
 

 
conversaţia 

 
 
 
 

calculator 
 
 
 
 
 
 
 

 
CD audio 
Internet 

 
 

manual 
 
 
 

 
calculator 
Internet 

 
 

caiete 
calculator 
 
 

 
 
 
 
 
 
www.kubbu.com/teach

er/ 
 

 
 
www.kids.discovery.co
m/puzzles/super-food 

-tema pentru 
acasă 

 
 
 
 

 
 
-observarea 
sistematică a 

elevilor 
 
 
 
 
 
 

-tema de 
lucru în clasă 
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Organizare 
tematică: 

 

UNIVERSUL 
PERSONAL: 

gusturi şi 
preferinţe; 

personaje îndrăgite 
din cărţi şi filme 

 
Funcţii 

comunicative: 

 

 

-a descrie un 
obiect, o persoană, 
un personaj 

-a cere, a da , a 
confirma informaţii 

-a exprima 
sentimentul 

 

 
 
2.2 - oferirea 
unor informaţii 
despre sine; 
 
 
 
 
 
3.3-extragerea 
informaţiilor de 
detaliu pentru a 
îndeplini o 
sarcină de lucru; 
 
 
 
 
4.2-redactarea 
unor paragrafe în 
care să descrie 
persoane, 
sentimente şi 

--producerea 
unor mesaje cu 
caracter 
personal; 

 

 

 

- rezolvarea unui 
puzzle(diferite 
fructe de diferite 
culori) 

 

 

 
 
-producerea 
unor enunţuri 
proprii care să 
conţină expresii 
idiomatice cu 
diferite culori; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

individual 
 

 
 
 
 
 
 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metoda 
observării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
calculator 
Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

caiete 
calculator 
Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
manual 

 
 
 
 

www.kubbu.com/teach
er/ 

 
 
 
 

http://wallwisher.com/
wall/dagb0grx8p    

-observarea 
sistematică a 

elevilor 
 
 
 
 
 
 

 
 

-tema pentru 
acasă 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-observarea 
sistematică a 

elevilor 
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sugerat de o 
situaţie 

 
 
 

Elemente de 
constructie a 
comunicării: 

 
 

Adverbs of 
degree 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lesson 4: 

Your scrapbook 
Colours influence 

reacţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3-exprimarea 
unei opinii/punct 
de vedere pe un 
subiect familiar; 
 
 
 
 
 
3.3- extragerea 
informaţiilor de 
detaliu pentru a 
îndeplini o 
sarcină de lucru; 
 
 

 
-redactarea 
unui paragraf 
despre culoarea 
preferată; 
descrierea 
propriei camere 
(culorile 
preferate din 
cameră) şi 
argumentarea 
alegerii lor ; 

 

 
 
 
 
-dialoguri 
situaţionale; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
oră 

 
 
 
 
 
 
 

lucrul în 
grup 

 
 
 
 
 
 
 
 

lucrul în 
grup 

 
 
 
 
 
 
 

 
lucrul în 

grup/ 
echipă 

 
 
 

conversaţia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
brainstorming 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

metoda 
observării 

 
 
 
 

calculator 
Internet 

 
 
 

 
 
 
 
 

caiete 
calculator 
Internet 

 
 
 
 

 
 
 

caiete 
calculator 
Internet 

 

 
    

 

https://bubbl.us/beta/
New_Sheet_5u7vbjpeg 

 
 

 
 
http://www.umich.edu
/~umfandsf/symbolism
project/symbolism.htm

l/ 

 
 
 

 
 
 
 

-tema de 
lucru în clasă 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
-tema pentru 

acasă 
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the people all 
over the world 

 
 

Organizare 
tematică: 

 

UNIVERSUL 
PERSONAL: 

gusturi şi 
preferinţe; 

personaje îndrăgite 
din cărţi şi filme 

 
 
 

Funcţii 
comunicative: 

 

-a cere, a da , a 
confirma informaţii 

-a exprima 
sentimentul 

 
 
 
 
 
 
 
4.3-redactarea 
unor texte 
funcţionale 

 
-extragerea 
ideilor 
principale din 
scurta descriere 
a semnificaţiei 
atribuite 
fiecărei culori; 
 
 
 
 
 
 
 
-redactarea 
unui articol  
despre culori 
(simbolurile/se
mnificaţiile lor ) 
pe baza unor 
idei suport, pe 
tema  
“ Culorile 
preferate şi 
personalitatea ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
http://www.wallwisher

.com 
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sugerat de o 
situaţie 

 
 

Elemente de 
constructie a 
comunicării: 

 

Vocabulary items 
related to the topic 

 

 
Evaluare: 

 

� redactarea unui articol pe tema “ Culorile preferate şi personalitatea ” având ca punct de plecare întrebările: “ Pot culorile reflecta 

personalitatea ? ” sau “ Ce spun culorile preferate despre fiecare dintre noi ? ”; redactarea articolului trebuie să respecte câţiva paşi: 

documentare (folosirea dicţionarului on-line de simboluri/ semnificaţii atribuite fiecărei culori şi paginile web folosite pe parcursul 

întregii unităţi de învăţare),  introducere, conţinut bogat în argumente, diverse cuvinte de legătură. Se va lucra în echipe de maxim 4 

elevi, iar produsul final al fiecărei echipe - articolul - va fi postat pe “ avizierul virtual ” – www.wallwisher.com  pentru a fi vizualizat şi 

votat de toţi elevii, realizându-se astfel o interevaluare la nivelul echipelor. 



 

 

Pagina 328 din 451 

 

 

Resurse TIC utilizate, OER şi WEB 2.0 în evaluarea finală (articolul): 

 

http://www.umich.edu/~umfandsf/symbolismproject/symbolism.html/ 

https://bubbl.us/beta/ 

http://www.wallwisher.com 

 

Obiective de evaluare: 

 

� elevii se documentează on-line înainte de redactarea propriu-zisă a articolului; 

� elevii redactează documente virtuale, folosind diferite aplicaţii web adecvate temei articolului; 

� elevii utilizează termeni adecvaţi temei propuse; 

� elevii îşi organizează ideile cu ajutorul unei “ hărţi conceptuale ” ; 

� acurateţea limbajului, conţinutul bogat în idei argumentative şi varietatea cuvintelor de legătură dintre paragrafele articolului vor fi 

punctele cheie în procesul evaluativ. 

 

Competenţe specifice: 
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1.Receptarea mesajelor orale 

1.1.înţelegerea unor instrucţiuni verbale 

1.2.desprinderea sensului global al unui mesaj rostit standard cu viteză normală 

1.3.identificarea, extragerea şi înţelegerea informaţiilor specifice dintr-un mesaj audiat, pe teme de interes 

 

2.Producerea mesajelor orale 

2.1.exprimarea unor sentimente şi stări de spirit 

2.2.oferirea unor informaţii despre sine, despre activităţi şi evenimente 

2.3.exprimarea unei opinii/punct de vedere pe un subiect familiar 

 

3.Receptarea mesajelor scrise 

3.1.identificarea componentelor logice şi a succesiunii secvenţelor unui text citit 

3.2.deducerea, din context, a sensului unor cuvinte/sintagme necunoscute 

3.3.extragerea informaţiilor de detaliu dintr-un text citit pentru a îndeplini o sarcină de lucru 

3.4.înţelegerea unor informaţii din tabele, scheme, diagrame, etc 

 

4.Producerea mesajelor scrise 

4.1.redactarea unor evenimente trecute după un plan narativ 
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4.2.redactarea unor paragrafe în care să descrie persoane, sentimente şi reacţii 

4.3.redactarea unor texte funcţionale (mesaje, scrisori personale, scurte instrucţiuni, reclame) 

4.4.oferirea şi solicitarea unor informaţii în scris despre activităţi, persoane, evenimente, experienţe 
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Secţiunea Matematică 

Prof. Ana Maria Stemate, Corpuri rotunde 

CORPURI ROTUNDE 

Proiectul unităţii de învăţare 

Aria curriculară:MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE  

Disciplina: MATEMATICĂ  

Clasa:  a VIII a  

Şcoala cu clasele I-VIII Roata de Jos  

Autor: Prof. Stemate Ana Maria  

  

Nr. Ore: 13  

 

Conţinuturi  

(detalieri) 

Comp. 

specifice 

Activităţi de învăţare Timp 
alocat 

Strategii 
didactice 

Resurse şi mijloace de învăţământ 

Resurse TIC utilizate 

OER şi Web 2.0 

Modalități de 
evaluare 

 

Cilindrul 
circular 

C1 • Identificarea corpurilor 
geometrice studiate dintr-un 

3 Expunerea http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=g5&

• observarea 
sistematică a 
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drept C2 

C3 

C5 

C6 

set de corpuri geometrice 
date. 

• Stabilirea unor reguli 
pentru reprezentarea prin 
desen a corpurilor rotunde ce 
urmează a fi studiate (în 
colaborare cu profesorul de 
EDUCAȚIE PLASTICĂ) 

• Identificarea unor 
obiecte în viața de zi cu zi care 
au forma corpului geometric 
studiat 

• Determinarea ariei 
laterale, a ariei totale şi a 
volumului corpurilor 
geometrice studiate prin 
aplicarea directă a formulelor 
de calcul. 

Conversația 

Explicația 

Experiment 
virtual 

Brainstorming 

att=1154 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=fs&
att=1128 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=fv&
att=1134 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=ft&
att=1130 

http://www.khanacademy.org/mat
h/geometry/basic-
geometry/v/cylinder-volume-and-
surface-area 

atenţiei 
 

• aprecierea 
participării la 
lecție 

 

• realizarea 
unui colaj cu 
imagini de 
obiecte reale 
care au forma 
de cilindru 
circular drept 

 

 

Conul 
circular 
drept 

C1 

C2 

C3 

C5 

C6 

• Identificarea corpurilor 
geometrice studiate dintr-un 
set de corpuri geometrice 
date. 

• Generarea unui con circular 
drept și analiza desfășurării 
conului 

• Determinare a ariei 

2 Expunerea 

Conversația 

Explicația 

Experiment 
virtual 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=ep&
att=1050 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=fx&
att=1138 

• Examinarea 
curentă orală 

• observarea 
sistematică a 
atenţiei 

• aprecierea 
participării la 
lecție 
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laterale, a ariei totale şi a 
volumului corpurilor 
geometrice studiate prin 
aplicarea directă a formulelor 
de calcul. 

 

Brainstorming   

Trunchiul 
de con 

C1 

C2 

C4 

C5 

• Identificarea corpurilor 
geometrice studiate dintr-un 
set de corpurigeometrice 
date. 

• Identificarea unor obiecte 
în viața de zi cu zi care au 
forma corpului geometric 
studiat 

• Determinare a ariei 
laterale, a ariei totale şi a 
volumului corpurilor 
geometrice studiate prin 
aplicarea directă a formulelor 
de calcul. 

 

2 Expunerea 

Conversația 

Explicația 

Experiment 
virtual 

Brainstorming 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=g0&
att=1144 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=g1&
att=1146 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=g3&
att=1150 

• Examinarea 
curentă orală 

• observarea 
sistematică a 
atenţiei 

• aprecierea 
participării la 
lecție 

 

Sfera C1 

C2 

C3 

• Identificarea corpurilor 
geometrice studiate dintr-un 
set de corpuri geometrice 
date. 

3 Expunerea 

Conversația 

Explicația 

http://phet.colorado.edu/en/simul
ation/gravity-and-orbits 

http://www.absorblearning.com/m

• observarea 
sistematică a 
atenţiei 

• aprecierea 
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C4 

C5 

C6 

• Identificarea unor obiecte 
în viața de zi cu zi care au 
forma corpului geometric 
studiat (în colaborare cu 
profesorul de GEOGRAFIE se 
realizează o paralelă între 
sferă și sistemul solar) 

• Determinare a ariei laterale, 
a ariei totale şi a volumului 
corpurilor geometrice studiate 
prin aplicarea directă a 
formulelor de calcul. 

 

Experiment 
virtual 

Brainstorming 

edia/attachment.action?quick=kn&
att=1478 

http://www.khanacademy.org/mat
h/geometry/basic-
geometry/v/volume-of-a-sphere 

http://advancedelearning.com/ma
teriale/__new/mat/Sfera_corpuri_i
nscrise_in_sfera/M2_Zona%20sferi
ca%20si%20calota%20sferica/index
.html 

participării la 
lecție 

• realizarea 
unui proiect 
care să 
reprezinte 
Sistemul solar 
la dimensiuni 
reduse și să 
identifice pe 
fiecare 
planetă 
dimensiunile 
acesteia (rază, 
diametru, 
suprafață ) 
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Plane de 
simetrie, 
desfășurări 

C1 

C3 

C5 

• Analiza desfășurărilor 
corpurilor rotunde 

• Construirea planelor de 
simetrie în corpurile 
geometrice studiate 

1 Expunerea 

Conversația 

Explicația 

Experiment 
virtual 

Brainstorming 

http://www.superteacherworkshe
ets.com/geometry/nets1_GEOMN.
pdf 

http://www.absorblearning.com/m
edia/attachment.action?quick=gr&
att=1198 

• Examinarea 
curentă orală 

• observarea 
sistematică a 
atenţiei 

• aprecierea 
participării la 
lecție 

 

Evaluare  2 Proiectul 

e-portofoliul 

http://www.ixl.com/math/grade-
8/volume-and-surface-area-of-
spheres 

 

http://www.thatquiz.org/tq-4/?-
j3vu0-lc-m2kc0-na-p0  

• Rezultate 
elevi: 

http://prezi.com
/explore/search
/?search=spher
e 

http://matemat
icaroatadejos.w
ikispaces.com/fi
le/detail/CORP
URI+ROTUNDE.
pps 

 



 

 

Obiective de evaluare: 

• utilizează corect şi adecvat limbajul științific pentru definirea unor noțiuni și pentru exprimarea unor idei științifice

• identifică informaţiile esenţiale dintr-un mesaj scris accesat utilizând aplicaţii de navigare web ( 

•  prezintă oral un produs realizat în grup și postat pe 

Competenţe specifice: 

C1.Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configura

C2. Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor geometrice studiate

C3. Clasificarea corpurilor geometrice după anumite criterii date sau alese

C4. Exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic (axiom

concluzie, demonstraţie) 

C5. Analizarea şi interpretarea condiţiilor necesare pentru ca o configura

C6. Transpunerea unor situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvar

 

științific pentru definirea unor noțiuni și pentru exprimarea unor idei științifice 

un mesaj scris accesat utilizând aplicaţii de navigare web ( http://prezi.com/ ) 

și postat pe http://www.wikispaces.com/ 

.Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii geometrice  spaţiale date 

i volumelor corpurilor geometrice studiate 

anumite criterii date sau alese 

i corpurilor geometrice în limbaj matematic (axiomă, teoremă directă, teoremă reciproc

iilor necesare pentru ca o configuraţie geometrică să verifice anumite cerinţe 

în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului 
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reciprocă, ipoteză, 
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Secţiunea Fizică 

Prof. Lorena Olaru, Fenomene termice 
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Secţiunea Chimie 

Prof. Aneta Pop, Reacţii chimice 

Reacţii chimice 

Proiectul unităţii de învăţare 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe  

Disciplina: Chimie  

Clasa: a VII-a                                          

Şcoala - Liceul Traian Vuia  

Autor: prof. Pop Aneta  

Descriere  

Nr. Ore 17  
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Conţinuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice 

Activităţi de învăţare Timp 

alocat 

Strategii 

didactice 

Resurse şi mijloace de 

învăţământ 

Resurse TIC utilizate 

OER şi Web 2.0 

Evaluare 

(forme, 

instrumente) 

Definirea 

reacţiei 

chimice. 

Legea 

conservării 

masei 

substanţelor 

1.1 

1.3 

2.1 

2.3 

2.4 

4.1 

5.1 

5.3 

Definirea reacţiei chimice 

Reactanţi şi produşi de 

reacţie 

Verificarea practică a legii 

conservării masei 

substanţelor 

Enunţul  legii conservării 

masei substanţelor 

 

 

2h conversaţia 

euristică 

Problematiza-

rea 

explicaţia 

experimentul 

conversaţia 

euristică 

ştiu, vreau să 

ştiu, am 

http://chemistry.about.co

m/od/chemistryglossary/a

/conservmassdef.htm 

http://chemicool.com/ 

 

Examinare 

curentă  

observare 

sistematică 

experiment  

temă pentru 

acasă 

evaluare fişă 

de lucru 
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 învăţat  

 

Ecuaţia 

reacţiei 

chimice 

Determinarea 

coeficienţilor 

ecuaţiilor 

reacţiei 

chimice 

3.4 

4.1 

4.3 

       5.3 

Definirea ecuaţiei reacţiei 

chimice 

Modelarea ecuaţiei 

reacţiei chimice: exemple 

Algoritmul de stabilire a 

coeficienţilor unei ecuaţii 

chimice 

 

2h problematizare 

algoritmizare 

conversaţia 

euristică 

modelare 

platforma AEL 

http://video.about.com/c

hemistry/How-to-Balance-

Chemistry-Equations.htm 

http://chemistry.about.co

m/library/pdfs/worksheet

s/formulabalance4.pdf 

http://www.youtube.com/

watch?v=YAutl-

G7g4A&feature=related 

http://www.e-

scoala.ro/chimie/ecuatii_r

eactii_frecvent_intalnite.h

tml 

observare 

sistematică  

temă pentru 

acasă 

evaluare fişe 

de lucru 

evaluare AEL 
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Reacţii 

chimice. 

Tipuri de 

reacţii chimice 

1.3 

2.1 

2.3 

2.4 

4.3 

       5.1 

Efectuarea unor reacţii 

chimice 

Modelarea unor  reacţii 

chimice  

Clasificarea reacţiilor 

chimice 

 

1h problematizare 

experiment 

observaţia 

conversaţia 

euristică 

platforma AEL 

http://video.about.com/c

hemistry/What-Are-Types-

of-Chemical-

Reactions.htm 

 

examinarea 

curentă 

investigaţie 

experim. 

evaluare fişe 

de lucru 

evaluare AEL 

Reacţia de 

combinare 

1.3 

2.1 

2.3 

2.4 

4.1 

4.3 

Reacţii de combinare: 

experimente 

Notarea în fişele de lucru a 

observaţiilor şi concluziilor 

în urma reacţiilor 

efectuate   

Scrierea ecuaţiilor 

reacţiilor chimice 

2h problematizare

experiment 

observaţia 

modelarea 

conversaţia 

euristică 

platforma AEL 

http://www.youtube.com/

watch?v=A5H6DVe5FAI&f

eature=related 

http://chemistry.about.co

m/od/chemistryglossary/g

/Combination-Reaction-

Definition.htm 

examinarea 

curentă  

 observare 

sistematică  

investigaţia 

experim. 

evaluare AEL 
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       5.1 efectuate 

Definirea reacţiei de 

combinare 

 

Reacţia de 

descompuner

e 

1.3 

2.1 

2.3 

2.4 

4.1 

4.3 

       5.1 

Reacţii de descompunere: 

experimente 

Notarea în fişele de lucru a 

observaţiilor şi concluziilor 

în urma reacţiilor 

efectuate 

Scrierea ecuaţiilor 

reacţiilor chimice 

efectuate 

Definirea reacţiei de 

descompunere 

2h problematizare

experiment 

observaţia 

modelarea 

conversaţia 

euristică 

platforma AEL 

http://scifun.chem.wisc.e

du/CHEMWEEK/Lime/lime

.html 

http://chemistry.about.co

m/od/chemicalreactions/a

/chemical-decomposition-

reaction.htm 

examinarea 

curentă  

observare 

sistematică  

investigaţia 

experim. 

evaluare fişe 

de lucru 

evaluare AEL 
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Reacţia de 

înlocuire sau 

substituţie 

1.3 

2.1 

2.3 

2.4 

4.1 

4.3 

       5.1 

Reacţii de substituţie: 

experimente 

Notarea în fişele de lucru a 

observaţiilor şi concluziilor 

în urma reacţiilor 

efectuate   

Scrierea ecuaţiilor 

reacţiilor chimice 

efectuate 

Definirea reacţiei de 

substituţie 

2h problematizare

experiment 

observaţia 

modelarea 

conversaţia 

euristică 

platforma AEL 

http://www.youtube.com/

watch?v=l9z5-

mJ8NZk&feature=related 

http://www.ask.com/wiki/

Single_displacement_reac

tion? 

 

examinarea 

curentă  

 observare 

sistematică  

investigaţia 

experim. 

evaluare AEL 

Reacţia de 

schimb 

1.3 

2.1 

2.3 

Reacţii de schimb: 

experimente 

Notarea în fişele de lucru a 

observaţiilor şi concluziilor 

2h problematizare

experiment 

observaţia 

modelarea 

http://wn.com/CuSO4_Na

OH_03 

http://wn.com/agno3+_na

oh_03 

examinarea 

curentă  

 observare 

sistematică  
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2.4 

4.1 

4.3 

       5.1 

în urma reacţiilor 

efectuate   

Scrierea ecuaţiilor 

reacţiilor chimice 

efectuate 

Definirea reacţiei de 

schimb 

conversaţia 

euristică 

platforma AEL 

http://wn.com/bacl2_h2s

o4 

investigaţia 

experim. 

evaluare AEL 

Reacţii lente, 

rapide, 

exoterme şi 

endoterme 

  2h problematizare

experiment 

observaţia 

modelarea 

conversaţia 

euristică 

platforma AEL 

http://www.youtube.com/

watch?v=MfIHtxaY8Jw&fe

ature=relmfu 

http://chemistry.about.co

m/od/chemistrydemonstr

ations/a/elephanttooth.ht

m 

http://www.youtube.com/

examinarea 

curentă  

 observare 

sistematică  

investigaţia 

experim. 

evaluare AEL 
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watch?v=ezsur0L0L1c&fea

ture=related 

http://chemistry.about.co

m/od/chemistryfaqs/f/bro

wnapplefaq.htm 

http://chemistry.about.co

m/cs/generalchemistry/a/

aa051903a.htm 

Evaluare: 

Nr. ore - 2h 

Strategie didactică – proiectul, e-evaluare  

http://chemistry.about.com/od/chemistry-test-questions/tp/Balancing-Equations-Test-Questions.htm 

http://ebc-tautiimagheraus.wikispaces.com/Reac%C5%A3ii+chimice 

http://ebc-tautiimagheraus.wikispaces.com/file/view/fisa+bioxid+de+carbon.pdf  
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http://ebc-tautiimagheraus.wikispaces.com/file/view/fisa+cupru.pdf  

http://ebc-tautiimagheraus.wikispaces.com/file/view/fisa+sulf.pdf 

http://ebc-tautiimagheraus.wikispaces.com/file/detail/cu.htm 

http://ebc-tautiimagheraus.wikispaces.com/file/detail/sulf.htm 

http://ebc-tautiimagheraus.wikispaces.com/file/detail/CO2.htm 

Rezultate elevi 

http://prezi.com/z1u1qp1jdihk/reactia-de-schimb/  

http://prezi.com/4qd5jlmubv1-/reactia-de-substitutie/  

http://chimie-julesverne.blogspot.ro/ 

Obiective de evaluare: 

- Redactează diferite texte şi tabele utilizând aplicaţii specifice 

- Utilizează corect şi adeczvat limbajul ştiinţific pentru definirea unor noţiuni şi pentru exprimarea unor idei ştiinţifice 

- Identifică informaţiile esenţiale dintr-un mesaj scris accesat utilizând aplicaţii de navigare web 

- Prezintă oral un produs realizat în grup folosind aplicaţia Prezi 
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Competenţe specifice: 

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi  

1.1. diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice, a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice, a substanţelor pure de 

amestecuri de substanţe etc; 

1.2. clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor după unul sau mai multe criterii; 

1.3. clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii; 

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice.  

2.1. utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările 

substanţelor chimice etc; 

2.2. formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi, ioni şi molecule 

2.3. utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice; 

2.4. interpretarea observaţiilor obţinute din grafice, tabele, fişe de observaţii; 

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.  

3.1. rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor; 

3.2. identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia; 

3.3. aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice 

3.4. elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii 
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4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea 

rezultatelor. 

4.1. transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale chimiei; 

4.2. folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi substanţelor chimice; 

4.3. folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice 

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. 

5.1. aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de protecţie a mediului; 

5.2. evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice (atomi, ioni, molecule); 

5.3. evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. 
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Secţiunea Biologie 

Prof. Krisztina Pall, Organele vegetative ale plantelor 
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Secţiunea Istorie 

Prof. Copelia Oros, Introducere în studiul istoriei 
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Secţiunea Geografie 

Prof. Dan Matei, Aşezările umane 

AŞEZĂRILE UMANE 

Proiectul unităţii de învăţare 

Aria curriculară: OM SI SOCIETATE 

Disciplina GEOGRAFIA ROMANIEI 

Clasa VIII 

Şcoala GENERALA CLS. I-VIII PETROS – BARU, JUD. HUNEDOARA 

Autor MATEI DAN 

Descriere Aceasta unitate de invatare  prezinta asezarile umane din Romania, fiind  impartita pe 5 continuturi si 2 lectii de 

evaluare. Unitatea cuprinde urmatoarele detalieri: asezarile rurale si  tipologia lor, clasificarea satelor si 

oraselor, caracterizarea oraselor importante, organizarea administrativ – teritoriala si doua teste de evaluare la 

sfarsit de unitate de invatare. Elevii au folosit resurse si mijloace de invatamant moderne, cu accent pe resurse 

TIC, utilizand OER si Web 2.0.( Platforma AEL. Wikispaces, You Tube). Pentru realizarea activitatilor propuse au 
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fost utilizate urmatoarele aplicatii:  

- pagini wiki, în spaţii precum:www.wikispaces.com, www.SeedWiki.com,ro.wikipedia.org. 

-Answergarden, pentru obţinerea de feedback pentru o topică propusă; 

 -DotVoting, aplicaţie pentru realizarea de forumuri în vederea votării unor topici propuse, cu facilităţi de 

vizualizare grafică a rezultatelor; 

 -Zoomerang, aplicaţie pentru realizarea de sondaje online; 

Pentru elaborarea eseurilor am utilizat pagini wiki, cu functie de istoric al modificarilor. 

La sfarsitul unitatii de invatare elevii au fost capabili sa clasifice asezarile rurale si urbane, sa caracterizeze orase 

din orizontul indepartat si apropiat (local), sa prezinte unitatile administrative, sa cunoasca functionarea 

acestora folosind resurse TIC, reusind sa administreze pagini Wiki si forum-uri 

Nr. ore 7 

 

Conţinuturi  

(detalieri) 

Competenţe 

specifice 

Activităţi de învăţare Timp 

alocat 

Strategii 

didactice 

Resurse şi mijloace de 

învăţământ 

Evaluare 

(forme, 
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Resurse TIC utilizate 

OER şi Web 2.0 

instrumente) 

1. Asezarile 

rurale si 

tipologia lor 

1.1 

4.1 

5.1 

7.1 

 

-clasificarea aşezărilor 

rurale; 

-stabilirea raportului  

dintre tipurile de sate 

şi forma de relief; 

- descrierea unui sat şi 

precizarea 

elementelor 

componente ale 

satelor 

- explicarea 

conceptelor: vatră, 

moşie, populaţie, 

1 - Auto reflectie 

- Determinarea 

cauzei si a 

efectului 

- Formularea 

de ipoteze 

- Browsare 

orientata 

- Experimentul 

- Conversatia 

euristica 

Lectie AEL 

 

 

Asezari temporare: site 

wikispaces realizat de 

elevii: 

http://expeditiilepolare.

wikispaces.com/ 

Ael Educational –

- Examinarea 

curenta  orala 

 

- Rezolvarea 

testelor AEL 

 

- Observare 

sistemica a 

elevilor in 

timpul 

activitatii 
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cătun, crâng; 

- exerciţii de selectare 

a satelor după criterii 

date: formă, 

structură, funcţii şi 

gradul de dispersie în 

teritoriu. 

 

Geografie: 

http://advancedelearnin

g.com/index.php/article

s/c4134 

 

Muzeul satului Astra 

Sibiu: 

http://www.muzeulastra

.ro/vizitare/vizita-

virtuala.html#!prettyPho

to/0/ 

 

2. Asezarile 

urbane. 

1.2 

3.3 

-localizarea 

principalelor oraşe; 

- vechimea oraşelor; 

1 - 

Brainstorming 

- Activitati 

 

http://www.geography-

map-

- Observare 

sistemica a 

elevilor in 
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5.1 

8.2 

 

clasificarea oraşelor: 

după mărime, funcţie, 

poziţie; 

-descrierea 

elementelor 

componente ale 

oraşului 

-descrierea unor 

sisteme urbane; 

-exerciţii de selectare 

a oraşelor pe unităţi 

de relief. 

 

colaborative 

- Mentorat 

- Autotestare 

- Oferirea 

perspectivelor 

multiple 

- Experimentul 

games.com/geography-

games-Geo-Quizz-

Europe-_pageid48.html 

 

Harta fizica a Romaniei 

Imagini Encarta 

Fise de lucru 

timpul 

activitatii 

 

- Jocuri on line 

serioase: 

 

Interpretarea 

hartii Romaniei 

– asezarile 

urbane 

3. Clasificarea 

oraselor. 

1.1 

3.3 

-clasificarea oraşelor 

după criterii sugerate 

1  - Expunerea  

- Conversatia 

Harta Romaniei: 

http://www.harta-

- examinarea 

curenta  orala 
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4.1 

5.1 

7.2 

-identificarea şi 

localizarea oraşelor pe 

hartă; 

-exerciţii de 

completare cu oraşe a 

unei hărţi. 

 

euristica 

- Autotestare 

Problematizare

a 

- Oferirea 

perspectivelor 

multiple 

- Explicatia 

 

romaniei.org/ 

Mega map tutorial: 

http://education.nationa

lgeographic.com/educati

on/multimedia/europe-

mapmaker-kit/?ar_a=1 

 

Harta Romaniei – 

clasificarea oraselor 

 

- evaluare cu 

harta muta 

 

- teste 

interactive ( 

AEL) 

 

 

4. 

Caracterizarea 

1.1 -caracterizarea 

oraşului  Bucureşti ; 

1  - Expunerea  

- Conversatia 

Lectie AEL – retea locala 

in scoala: 

- Examinarea 

curenta  orala 
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geografica a 

orasului 

Bucuresti si a 

altor orase. 

3.1 

3.3 

5.1 

8.1 

8.2 

-prezentarea şi 

localizarea altor oraşe; 

-identificarea; 

elementelor naturale 

în caracterizarea unui 

oraş şi prezentarea lor 

structurată; 

-descrierea unor 

sisteme urbane; 

-exerciţii de grupare a 

oraşelor după 

numărul de locuitori; 

-exerciţii de 

caracterizare a unui 

oraş după criterii date. 

euristica 

- Autotestare 

Problematizare

a 

- Oferirea 

perspectivelor 

multiple 

- Explicatia 

 

Bucuresti: 

http://ro.wikipedia.org/

wiki/Bucure%C8%99ti 

Iasi: 

http://ro.wikipedia.org/

wiki/Ia%C8%99i 

Constanta: 

http://ro.wikipedia.org/

wiki/Constan%C8%9Ba 

Clij Napoca: 

- Interpretarea 

hartii 

 

- Teste 

interactive  

  ( AEL) 
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 http://ro.wikipedia.org/

wiki/Cluj-Napoca 

Timisoara; 

http://ro.wikipedia.org/

wiki/Timi%C8%99oara 

http://ro.wikipedia.org/

wiki/Jude%C8%9Bele_Ro

m%C3%A2niei 

http://advancedelearnin

g.com/materiale/__new

/geo/demo/Europe-

General_Geographic_De

scription/M5_Shore_Arti

culations/index.html 
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Imagini si fotografii on 

line 

Fise de lucru 

 

Bucuresti  - harti Google: 

http://maps.google.ro/

maps?ll=-

33.988934,18.432997&s

pn=37.299588,75.41015

6&z=4&layer=c&cbll=-

33.988934,18.432997&p

anoid=dSvU7MWQ5Om

DwepoiHbbRA&cbp=12,

322.95,,0,-

8.81&source=embed&hl
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=ro 

 

5.Organizarea 

administrativ- 

teritoriala. 

1.1 

3.3 

4.1 

7.2 

8.2 

- prezentarea 

unităţilor 

administrative  

-localizarea pe hartă a 

judeţelor cu 

reşedinţele lor 

- exerciţii de localizare 

pe o hartă mută 

-descrierea unor 

sisteme funcţionale 

(administrativ-

teritoriale) ale ţării 

- realizarea unui eseu 

1  - Expunerea  

- Conversatia 

euristica 

- Autotestare 

Problematizare

a 

- Oferirea 

perspectivelor 

multiple 

- Explicatia 

 

Judetele Romaniei – 

Wikipedia: 

http://ro.wikipedia.org/

wiki/Jude%C8%9Bele_Ro

m%C3%A2niei 

 

 

 

- Examinarea 

curenta  orala 

 

- Teste 

interactive  

  ( AEL) 

 

- Prezentarea 

rezultatelor 

investigatiei 

stintifice 

 



 

 

Pagina 377 din 451 

 

colaborativ cu tema 

``Asezari umane 

extreme``in grupuri de 

2-3 elevi pe pagini 

Wikispaces. 

Localizare judete – 

municipii din Romania, 

harta muta – wikipedia 

on line: 

Cluj Napoca: harti 

Google 

http://maps.google.ro/

maps?ll=-

33.988934,18.432997&s

pn=37.299588,75.41015

6&z=4&layer=c&cbll=-

33.988934,18.432997&p
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anoid=dSvU7MWQ5Om

DwepoiHbbRA&cbp=12,

322.95,,0,-

8.81&source=embed&hl

=ro 

 

Evaluare  

 

 

2 

 

 

- Proiect  

  wikispaces 

 

- Portofoliul 

- 

Autoevaluarea 

- Evaluarea in   

 

Test AEL – retea locala in 

scoala 

Pagina wiki: 

Rezultate elevi: 

1.http://expedi

tiilepolare.wikis

paces.com/Gru

pa+Nr.1++Gong

eanu-Buliga-

Raducanu 

2. 

http://expeditii

lepolare.wikisp
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   perechi 

 

 

 Test on line: 

 http://www.geography-

map-

games.com/geography-

games-Geo-Quizz-

Europe-_pageid48.html 

 

Test on line – judetele 

Romaniei: 

http://www.profudegeo

gra.eu/joc_de_geografie

/joc-de-

aces.com/GRU

PA+NR.2+BACA

LETE-COSTA-

+SCOALA+PART

ENERA 

3. 

http://expeditii

lepolare.wikisp

aces.com/GRU

PA+NR.3+Ungu

reanu-

Sacarcea-Kauni 

4. 

http://expeditii

lepolare.wikisp

aces.com/GRU

PA+NR.4+ARGH
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localizare/europa/joc-

de-identificare-judetele-

romaniei 

 

Fise de lucru 

IRE-BOLESC-

SCOALA+PARTE

NERA 

Test on line: 

http://scoala-

baru-

hd.wikispaces.c

om/ 

 

Obiective de evaluare: 

7. Utilizeaza corect si adecvat termeni geografici specifici pentru definirea si exprimarea unor idei stintifice; 

8. Identifica informatii cu caracter geografic in baze de date accesibile prin internet; 

9. Prezinta oral un produs realizat in grup folosind aplicatia PowerPoint si Wikispaces; 

10. Compara  informatii din surse geografice diferite utilizand aplicatii Web 2.0; 

11. Redacteaza diferite texte geografice utilizand aplicatia Wikispaces. 
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12. Prelucreaza informatii: interpretaza o diagrama simpla, analizeaza o diagrama simpla, elaboreaza un text pe baza unei diagrame, 

elaboreaza scheme grafice. 

Competenţe specifice: 

1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite; 

1.2 Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici; 

3.1.Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice a României; 

3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră; 

3.3 Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale României; 

4.1. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale; 

5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet; 

5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elemente de geografie a României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei; 

7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate; 

7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite de geografia României; 

8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din ţara noastră; 
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8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile. 
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Secţiunea Cultură civică 

Prof. Szolt Bartis, Persoane 
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Secţiunea Educaţie plastică 

Prof. Romeo Iştoc, Amestecurile culorilor şi nonculorilor 
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Pagina 403 din 451 

 

 



 

 

Pagina 404 din 451 

 

 



 

 

Pagina 405 din 451 

 

 



 

 

Pagina 406 din 451 

 

 



 

 

Pagina 407 din 451 

 

 



 

 

Pagina 408 din 451 

 

 



 

 

Pagina 409 din 451 

 

 



 

 

Pagina 410 din 451 

 

 



 

 

Pagina 411 din 451 
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Secţiunea Educaţie muzicală 

Prof. Ana Maria Sibianu, Timbrul 
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Anexa 5 - Exemple de proiecte culturale dedicate bibliotecilor şi şcolilor, propuse în 
cadrul programului EBC (competiţie e-CULTURA) 

Categoria 1: Diversificarea serviciilor furnizate de bibliotecă - eInclusion 

7.1.1.1 Exemplul: Club de lectură pentru seniori 

Grup țintă: seniori, tineri, elevi, voluntari 

Scurtă descriere: Crearea unui club de lectură pentru seniori –Proiectul vizează transferulde 

cunoaștere între generații și încurajarea utilizării resurselor tradiționale din bibliotecă, 

precum și a celor digitale. 

Proiectul va presupune organizarea de către bibliotecă a unor sesiuni de lectură (susținute 

atât de vârstnici cât și de tineri) ce vor fi înregistrate și postate pe Internet putând fi apoi 

accesate și de alte persoane care nu au putut participa la evenimentele de socializare. 

De asemenea, tinerii cu competențe digitale îi vor sprijini pe cei vârstnici să acumuleze 

cunoștințe de bază pentru utilizarea Internetului. 

Rezultate așteptate: Prin intermediul componentei utilizării Internetului se urmărește 

atragerea către bibliotecă a unui tip de utilizatori care nu au obișnuința de a apela la 

serviciile tradiționale. Se va urmări familiarizarea unui grup de vârstnici cu resursele 

bibliotecilor virtuale existente în România și cu utilizarea dispozitivelor moderne de lectură –

tablete, eReader etc., astfel încât să crească numarul de utilizatori ai serviciilor oferite de 

bibliotecă. 

7.1.1.2 Exemplul: Realizarea unei colecții de referință cu publicații multimedia 

Grup țintă: elevi, profesori, medici, funcționari din primărie 

Scurtă descriere: Proiectul urmărește constituirea unei biblioteci de referință cu publicații 

multimedia având ca punct de plecare cerințele de informare și documentare ale 

utilizatorilor comunității respective pe care bibliotecarul trebuie să le cunoască și să le 
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analizeze temeinic. În funcție de aceste cerințe și de grupul țintă vizat va fi întocmit planul de 

realizare a acestei colecții. 

a. Se vor face investigații pe Internet căutându-se informații pe teme prestabilite legate de 

ceea ce doresc să cunoască utilizatorii și se va organiza o bază de date cu date relevante. 

Informațiile considerate utile vor fi copiate și stocate în foldere dedicate. 

b. O a doua categorie de informații se va organiza pe baza publicațiilor de referință editate 

pe suporturi informatice de tipul CD, CD-ROM, DVD-ROM, care trebuie achiziționate de 

bibliotecă. Se găsesc pe astfel de suporturi, enciclopedii și dicționare de diferite tipuri. 

c. Cea de-a treia categorie de informații provine din publicațiile fizice care sunt 

scanate secvențial de bibliotecă în funcție de tematica urmărită. Educația utilizatorilor în 

utilizarea acestor instrumente de lucru constituie partea de încheiere a proiectului. Se va 

constitui o bază de date locală cu publicații variate consultabile electronic. Această bază va 

cuprinde deopotrivă informații utile pentru activitățile economice și sociale – sprijin pentru 

integrarea socială a șomerilor, pentru educația în spiritul muncii, pentru educația sanitară 

etc., dar și informații enciclopedice pentru loisir. Bibliotecarul poate invita la bibliotecă 

antreprenori locali pentru a le prezenta oportunitatea de a găsi informații utile pentru 

dezvoltarea afacerii și va facilita de asemenea întâlniri între angajatorii din mediul privat și 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Rezultate așteptate: Promovarea și utilizarea bazei de date locale constituite prin: 

a. Conștientizarea comunității referitor la existența unor informații utile pentru nevoi 

specifice grupurilor țintă pornind de la un dialog cu membrii comunității. 

b. Diseminare de materiale de promovare. 

7.1.1.3 Exemplul: Încurajarea antreprenoriatului local prin promovarea tradițiilor populare 

Grup țintă: seniori, tineri, elevi, antreprenori, voluntari, alți membri ai comunității 
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Scurtă descriere: Proiectul se va axa pe păstrarea și promovarea tradițiilor locale prin 

valorificarea eficientă a fondului de carte disponibil în bibliotecă și utilizarea tehnologiilor 

moderne. Proiectul va consta în realizarea unei secțiuni separate în bibliotecă care să 

cuprindă volume de interes pentru meșterii populari și tinerii antreprenori locali. Se vor avea 

în vedere de asemenea activități de culegere, conservare, valorificare a meșteșugurilor și 

tradițiilor și promovarea antreprenorilor locali implicați în furnizarea de produse/servicii 

tradiționale prin organizarea de prezentări în școală sau în atelierele meșterilor populari. În 

cadrul evenimentelor meșterii locali îi vor învăța pe tineri cum se 

realizează diverse obiecte tradiționale iar bibliotecarii vor furniza recomandări de lectură în 

funcție de tema abordată, promovând astfel fondul de carte disponibil la nivel local. Se va 

pune accent și pe modalitățile prin care obiectele tradiționale pot constitui baza unor afaceri 

de succes, iar meșterii populari și tinerii cu inițiativă pot deveni antreprenori. 

Rezultate așteptate: Cu ajutorul echipamentelor moderne se vor organiza sesiuni de 

filmare/fotografiere a acestor evenimente obținându-se astfel fotografii și filme. Pentru 

promovarea tradițiilor/meșteșugurilor/obiectelor de cult locale, materialele 

video/prezentările/alte documente realizate vor fi diseminate atât local cât și în mediul on-

line prin intermediul portalului eComunitate și a altor surse identificate de cei implicați în 

proiect. Informația poate fi de asemenea furnizată pe CD/DVD și oferită turiștilor care 

vizitează comunitatea. 

7.1.1.4 Exemplul: Să trăim sănătos 

Grup ţintă: femei, copii, tineri, voluntari 

Scurtă prezentare: Proiectul, desfăşurat în cadrul unui club special constituit sub acest nume, 

urmăreşte prin utilizarea informaţiilor obţinute prin Internet, din cărţi sau alte surse, să 

demonstreze ce înseamnă să trăieşti sănătos prin promovarea unui regim de viaţă echilibrat 

în care munca, odihna, timpul liber şi dieta să se găsească în armonie. Vor fi căutate exemple 

din modul de viaţă al altor popoare şi se vor analiza și discuta diverse modele și bune 

practici. 
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Organizarea timpului este esenţială pentru o viaţă sănătoasă, lucru pentru care trebuie 

insistat în cadrul activităților din proiect. Întotdeauna la întâlnirile organizate conform unui 

program binecunoscut de membrii comunităţii vor participa şi cadre medicale cu experienţă 

şi în care comunitatea are deplină încredere, pentru prezentarea unor opțiuni eficiente 

pentru îmbunătățirea regimului de viață. Se va pune accent pe prezentarea modalităților de 

evitare și control al bolilor cu impact mare în mediul rural –cardio-vasculare, diabet etc. În 

urma evenimentelor organizate pe subiecte specifice tangente cu temele propuse și ținând 

cont de informațiile dobândite, participanții vor putea realiza un plan personal de 

dezvoltare, putând selecta exemple de bună practică ce pot fi discutate și analizate cu 

persoane din alte comunități și cu experții implicați. 

Rezultate așteptate: Conștientizarea și promovarea unui regim de viață sănătos în 

comunitățile implicate în proiect atât din punct de vedere al stilului de viață, al dietei 

alimentare, al petrecerii timpului liber, al relației om-natură cât și din punct de vedere al 

unei vieți fără probleme de sănătate. 

7.1.1.5 Exemplul: Clubul agricultorilor secolului XXI 

Grup ţintă : elevi, tineri, agricultori, şomeri 

Scurtă prezentare: Proiectul urmăreşte cu ajutorul tehnologiei informației să prezinte cele 

mai interesante și eficiente experienţe în lucrul pământului din ţările cu o agricultură 

avansată. Vor fi căutate pe Internet documentare cu diferite experimente agricole de succes 

care s-ar potrivi realităţilor locale. După vizionare, aceste documentare urmează a fi 

comentate de participanți din perspectiva caracteristicilor pedoclimatice ale localităţii proprii 

evidenţiind ceea ce se potriveşte spre a fi preluat şi ceea ce este impropriu zonei respective. 

Apelul la publicaţiile deţinute de bibliotecă pe această temă, îndeosebi ale agronomilor 

români din trecut şi de astăzi, făcut din perspectiva îmbogăţirii informaţiei furnizate de 

documente, trebuie să devină o constantă. La fiecare întâlnire, membrii clubului vor veni 

fiecare pe rând cu informaţii obţinute pe diverse căi legate de aspecte particulare ale 

exploatării solului. 
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Rezultate așteptate: Crearea unei comunități active, implicate în dezvoltarea locală și 

crearea unui forum sau blog pentru discutarea subiectelor pe această temă. 

 

Categoria 2: Eficientizarea serviciilor oferite de bibliotecă și dezvoltarea de proiecte 
culturale prin utilizarea TIC, în vederea sprijinirii creșterii potențialului uman din 
comunitățile beneficiare 

7.1.1.6 Exemplul: Crearea unui calendar cultural 

Grup țintă: tineri, elevi, voluntari 

Scurtă descriere: Creșterea accesului la informaţii culturale prin consultarea resurselor 

tradiționale din bibliotecă și crearea unei calendar cultural online (denumire, scurtă 

descriere, locul de desfășurare, dată desfășurare, public țintă, fotografii/filme, testimoniale 

etc unde e cazul), respectiv crearea unei baze de date cu resurse variate referitoare la 

patrimoniul cultural, istoric, etnografic, natural și turistic local. Baza de date va cuprinde și o 

centralizare 

de linkuri utile structurate pe diverse categorii ce vor putea fi consultate de utilizatorii 

bibliotecii. Informațiile vor fi colectate și introduse în baza de date cu sprijinul voluntarilor. 

Proiectul va presupune utilizarea de resurse moderne de informare –ebook reader, 

materiale interactive, cărți audio, filme etc. și se va axa pe crearea de materiale diverse și 

utilizarea de resurse digitale despre tradiții locale, ceremonii, monumente, alte informații 

culturale. 

Rezultate așteptate: Promovarea culturii locale prin metode clasice (tipărituri, broșuri, ziare 

locale etc) care pot fi oferite turiștilor și altor vizitatori ai comunităților cât și prin metode 

moderne ce utilizează internetul și alte medii digitale (calendar online-web, reclamă online, 

CD, DVD etc). 

7.1.1.7 Exemplul: Crearea unei arhive digitale 

Grup țintă: seniori, tineri, elevi, alți membri ai comunității 
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Scurtă descriere: Proiectul va consta în promovarea cărților reprezentative din bibliotecă 

care pot sprijini realizarea unei colecții online de fotografii și documente locale care să 

păstreze imaginea, valorile și identitatea comunităților. Se va avea în vedere evidențierea 

acelor elemente care au valoare de unicat în comunitate. În cadrul parteneriatului din 

proiect pot fi puse în paralel diferitele valori locale. Proiectul va avea în vederea promovarea 

online a rezultatelor cu scopul de a populariza monografia locală.  Vor fi organizate 

schimburi de experiență între parteneri și alți membri ai comunităților implicate în proiect în 

vederea diseminării informațiilor culturale identificate. 

Rezultate așteptate: Promovarea colecției de fotografii și documente locale realizate 

atâtprin prin metode moderne ce utilizează internetul și alte medii digitale (reclamă online, 

bannere, CD, DVD etc) cât și prin metode clasice (tipărituri, broșuri etc) și publicarea 

elementelor (itemilor) specifice în portalul Europeana ( www.europeana.eu ). 

7.1.1.8 Exemplul: Mentalități și cultura europeană 

Grup ţintă: elevi, tineri, şomeri, casnice 

Scurtă prezentare: Proiectul are rolul de a familiariza comunitatea locală cu felul de viaţă al 

altor popoare. Pentru realizarea acestui proiect, se vor utiliza imagini, filme sau fotografii 

obţinute prin Internet sau fotografii scanate ale persoanelor din comunitate care trăiesc în 

alte țări, mărturii scrise şi orale. Se vor face comentarii pe marginea celor prezentate, se vor 

lămuri aspecte mai puţin clare. Bibliotecarul trebuie să se pregătească în mod deosebit 

pentru a fi în stare să răspundă la orice întrebare legată de viaţa în ţările europene. Pot fi 

folosite, prin descărcare de pe Internet, sau din mărturisiri directe ale celor plecaţi acolo, cu 

reuşite şi eşecuri, date legate de dificultăţi de comunicare prin 

necunoaşterea limbii sau cunoaşterea ei insuficientă, de dificultăţi de adaptare şi integrare 

într-o altă mentalitate şi civilizaţie. În cazul în care sunt persoane revenite în comunități, 

acestea vor fi invitate la întâlnirile organizate de bibliotecă cu cititorii. Proiectul, prin 

întreaga lui desfăşurare, trebuie să conştientizeze comunitatea locală despre modul de viață, 

tradițiile și cultura altor popoare. 
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Rezultate așteptate: Conștientizarea, diseminarea și promovarea modului de viață, al 

tradițiilor și culturii altor popoare prin folosirea de materiale clasice și digitale (fotografii, 

filme, diverse documente: cărți, reviste etc) către membrii comunităților implicate și 

realizarea de materiale culturale locale (înregistrări, citate, fotografii, filme, desene/picturi 

etc) pentru publicare pe portalul Europeana (www.europeana.eu). 

7.1.1.9 Exemplul: Șezători literare 

Grup ţintă: elevi, tineri 

Scurtă prezentare: Proiectul are rolul să stimuleze lectura, dar şi creaţia literară încurajând 

formarea tinerelor talente. Pentru realizarea proiectului biblioteca va coopera cu şcoala , cu 

creatori populari locali sau scriitori locali sau regionali care si-au publicat operele. Cu ajutorul 

profesorului de limba română vor fi identificaţi elevii talentaţi care îşi vor prezenta creaţiile 

literare la întâlnirile organizate în bibliotecă. Aici, sub îndrumare, vor învăţa să-şi cizeleze 

expresia şi mai ales vor fi orientaţi spre marea literatură şi marii creatori ale căror opere se 

află în bibliotecă şi pe care sunt invitaţi să le citească. Pe de altă parte, scriitorii populari, 

rapsozii, dar şi scriitori culţi ce ar putea fi invitaţi, vor citi din creaţiile lor şi vor povesti 

tinerilor de ce scriu, care le este crezul lor ca oameni şi artişti. Crearea unei atmosfere care 

să incite la lectură, la 

cunoaştere, la schimbul de idei, la emulaţie între tineri sunt marile finalităţi ale proiectului se 

va realiza prin utilizarea mijloacelor multimedia – ebooks, tabelete etc. și a resurselor 

interactive disponibile pe Internet. 

Rezultate așteptate: Rezultatele urmărite vizează utilizarea inteligentă a resurselor moderne 

în vederea încurajării creației literare și creșterea numărului de persoane pasionate de 

lectură care să devină utilizatori frecvenți ai serviciilor oferite de bibliotecă. Se va urmări de 

asemenea crearea unei atmosfere care să incite la lectură, la cunoaşterea valorilor locale, la 

schimbul de idei între creatorii vechi și noi. Creațiile folclorice locale ale rapsozilor populari 

în viață, de tipul baladelor , poeziilor populare, strigăturilor etc., la care se adaugă imagini 
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fotografice, vor fi înregistrate, cu aparatura din dotare în vederea publicarii pe  portalul 

Europeana (www.europeana.eu ). 

7.1.1.10 Exemplul: Hai la teatru! 

Grup țintă: seniori, tineri, elevi, voluntari 

Scurtă descriere: Proiectul are drept obiectiv promovarea la nivelul comunității a resurselor 

valoroase din dramaturgia națională și internațională. Bibliotecarii vor realiza liste cu 

recomandări de lectură în funcție de grupul țintă. Se vor organiza în cadrul proiectului 

sesiuni de lectură dar și de ascultare a pieselor de teatru în lectura unor mari actori și se vor 

promova resursele moderne de informație –audio-bookuri, CD/DVD, baze de date online cu 

filmări de arhivă etc. De asemenea cu sprijinul elevilor de școală și a tinerilor din localitate se 

vor organiza mici scenete legate de tradițiile populare teatrale, pe baza materialelor 

identificate. 

Rezultate așteptate: Captarea interesului pentru resurse culturale a cât mai multor grupuri 

țintă. Utilizarea diverselor rețelor online și instrumente de comunicare pentru a schimba 

impresii cu alte persoane asupra unei multitudini de aspecte legate de această formă de artă 

vie. 

Materialele realizate (scenete populare interpretate de localnici, recitaluri etc) vor fi 

înregistrate și publicate pe diferite portaluri (inclusiv portalul Europeana 

www.europeana.eu). 

 

Anexa 6 - Proiect e-CULTURA iniţiat şi derulat de Biblioteca Orăşenească, Sângeorgiu 
de Pădure, judeţul Mureş, în parteneriat cu Biblioteca Comunală Dărmăneşti, judeţul 
Dâmboviţa şi Biblioteca Grupului Şcolar „Sfântul Gheorghe”, Sângeorgiu de Pădure, 
judeţul Mureş 
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Solicitant Unitate Administrativ 
Teritorială (denumirea bibliotecii 
publice, comunitatea EBC, județ): 

Biblioteca Orăşenească, Sângeorgiu de Pădure, 
judeţul Mureş 

Partener Bibliotecăpublică (denumirea 
bibliotecii publice,comunitatea EBC , 
județ): 

Biblioteca Comunală 
Dărmăneşti; judeţul Dâmboviţa 

Partener  Bibliotecă școlară (denumirea 
biblioteciicomunitatea EBC, județ): 

Biblioteca Grupului Şcolar „Sfântul Gheorghe”, 
Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş 

 

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI 

Titlu proiect: 

Biblioteca publică –centru cultural de interacţiune şi implicare comunitară şi de promovare a 
culturii digitalizate 

 

Acronim proiect: 

DigiCult 

 

Durata proiectului: 

21.05.2012 – 22.10.2012 (5 luni) 

 

2. OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE 

2.1.OBIECTIVUL PROIECTULUI 
 

Bibliotecile din mediul rural şi mic urban după schibările aduse de Revoluţia din 1989 au 
pierdut din atractivitatea lor. Dacă înainte de 1989 biblotecile erau aproape singurele surse 
de informare pentru locuitorii din mediul rural, atractivitatea  bibliotecilor treptat a fost 
diminuat de expansiunea massmediei apoi de apariţia şi expansiunea internetului. 
Bibliotecile sunt asimilate cu împrumutul de carte si serviciile sale tradiţionale. 
Proiectul EBC precum şI programul Biblionet au readus în atenţia edililor locali problema 
bibliotecilor şi au contribuit la o nouă abordare în modul de a concepe biblioteca. 
Proiectul nostru porneşte din premiza că biblioteca locală trebuie să contribuie la 
promovarea culturii locale prin colectarea, stocarea, sortarea, filtrarea şi punerea la 
dispoziţia comunităţii locale şi al operatorilor culturali, a tuturor valorilor culturale, create în 
trecut, în prezent precum pe cele care vor fi create în viitor de comunitatea locală. Aşa cum 
posesia unui document rar creşte atractivitatea unei biblioteci, imortalizând şi păstrând 
valorile culturale locale, bibliotecile noastre vor deţine „documente unicate” la care însă 
datorită mijloacelor TIC vor avea acces toţi doritorii să studieze aceste documente. 
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Proiectul nostru urmăreşte dezvoltarea culturii locale prin furnizarea unor servicii moderne 
ca digitalizarea documentelor şi informaților cu caracter cultural şi creşterea numărului celor 
care ajung astfel la valorile culturale create de comunitatea locală prin stocarea şi punerea 
la disoziția publicului larg a acestor documnte în cadrul bibliotecii locale şi în media 
electronică. 
În proiectul nostru vor fi implicate bibliotecile publice din Sângeorgiu de Pădur (Mureş) şi 
Dărmăneşti (Dâmboviţa) precum şi biblioteca şcolară din Sângeorgiu de Pădure. Deoarece 
implementarea proiectului presupune cunoştinţe suplimentare pentru bibliotecari în ceea ce 
priveşte folosirea TIC precum şi cunoaşterea unor metodologii moderne de sortare şi 
catalogare a produselor digitale, am inclus în proiectul nostru o firmă de consultanţă în 
domeniul TIC şi un bibliotecar metodologist pregătit în USA. 
Cele două comunităţi implicate în proiect se află în judeţe diferite dar şi în regiunii istorice 
diferite ale ţării, ceea ce înseamnă nu numai distanţă geografică apreciabilă, dar şi medii 
socio-culturale diferite. Aceste aspecte nu reprezintă însă dezavantaj, ci din contră reprezintă 
o oportunitate de a arăta că datorită utilizării instrumentelor oferite de TIC rezultatele 
proiectului pot fi uşor diseminate între comunităţi din regiuni geografice şi istorice diferite. 
Considerăm că ideile dezvoltate în proiectul nostru pot fi preluate uşor, pot fi  diseminate şi 
replicate în alte comunităţi din proiectul EBC. Parteneriatul între Dărmăneşti şi Sângeorgiu 
de Pădure, nu este întâmplător: pe de o parte ambele comunităţi nu numai că fac parte din 
rândul comunităţilor EBC dar au prezenţă continuă pe blogul Cultură al platrformei 
eComunitate, ceea ce demonstrează capacitatea lor de se implica în proiecte culturale, iar pe 
altă parte activitatea bibliotecii publice din Dărmăneşti este cunoscută şi apreciată de 
conducerea bibliotecii judeţene Dâmboviţa. 
În proiectul nostru vor fi implicaţi în mod direct 240 de persoane, în cadrul a 16 sesiuni de 
instruiri sau evenimente culturale, 220 de resurse vor fi  încărcate în bazele de date culturale 
create, iar 20 de resurse vor fi propuse pentru includere în biblioteca virtuală Europeana. 
Proiectul nostru va fi implementat în 5 luni. 
Proiectul nostru contribuie la realizarea obiectivelor specifice stabilite în programul eCultură 
prin toate activităţile prevăzute precum şi prin rezultatele şi efectele scontate: 
Prin instruirea bibliotecarilor şi al voluntarilor contribuim la îmbunătăţirea abilităţilor şi 
competenţelor TIC ale celor trei bibliotecarii şi celor 10 voluntari. Prin digitalizarea 
evenimentelor culturale contribuim la extinderea utilizării TIC în cadrul activităţilor culturale 
locale. 
Prin publicarea informaţiilor culturale digitalizate pe site-ul comunităţii locale; pe social 
media şi pe site-ul eComunitate, încurajăm utilizarea resurselor internet de către bibliotecari; 
sprijinim schimbul de idei printre bibliotecari şi contribuim la creşterea capacităţii 
comunităţii locale de a participa la activităţi culturale. 
Prin digitalizarea documentelor; catalogarea şi arhivarea documentelor digitalizate pe 
suport electronic şi oferind posibilitatea celor interesaţi să consulte aceste documente în 
cadrul bibliotecii, contribuim la creşterea gradului de atractivitate al serviciilor furnizate prin 
intermediul bibliotecilor beneficiare. 
Prin depistare şi publicarea unor iteme - realizate în comunitate locală dar care prezintă 
interes European – în biblioteca digitală a Europei, stimulăm participarea bibliotecarilor la 
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iniţiativa „Europeana”. 
Componenta TIC este prezent în toate  activităţile proiectului. 
Proiectul nostru contribuie la satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, 
documentare, educare şi recreere ale populaţiei prin promovarea culturii digitalizate. 

 

 

Toate activităţile proiectului nostru sunt axate pe utilizarea TIC.  
Astfel prima activitate în proiectul nostru va fi instruirea bibliotecarilor în digitalizarea 
informaţiilor, în postarea articolelor pi site-ul comunităţii şi pe eComunitate (vom solicita 
acces pentru cei trei bibliotecari) precum şi în crearea şi postarea informaţiilor pe social 
media. Patru sesiuni vor fi dedicate publicului ţintă, cu scopul de a facilita utilizarea 
instrumentelor TIC în bibliotecă, iar alte 4 sesiuni vor fi dedicate instruirii în principiile şi 
tehnicile de căutare a surselor informaţionale tip catalog de bibliotecă.  
Vom organiza două competiţii pe Facebook. Participanţii vor avea sarcina să depisteze şi să 
digitalizeze valori culturale ale comunităţii. Pe lângă faptul că participanţii se vor familiariza 
cu digitalizarea, preconizăm minim 1000 de accesări al resurselor web, iar numărul surselor 
încărcate în baze de date culturale va fi de minim 220, dintre care 20 propuse pentru 
includere în Europeana. 
12 evenimente culturale vor fi organizate în cele trei biblioteci, iar în cadrul acestor 
evenimente vor fi prezentate stadiul procesului de digitalizare a valorilor culturale, iar cele 
mai relevante lucrări vor fi „servite” publicului sub formă de 
lectură/audiţie/vizionare/prezentare folosind instrumente TIC. 
Evenimentele derulate în cadrul proiectului eCultură vor fi prezentate în cel puţin şase 
articole online, iar publicaţia „Cultură digitalizată” şi materialele promoţionale ca cele 30 de 
afişe şi 500 de fluturaşe vor fi realizate de asemenea utilizând instrumente TIC. 
Resursele actuale de instrumente TIC completate cu cele obţinute prin proiect vor servii la 
extinderea serviciilor oferite de bibliotecă, respectiv cu serviciul gratuit de digitalizare. 

 
2.2.ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
 

Activităţile prevăzute în proiect vor fi realizate în trei etape. Fiecare etapă conţine sesiuni de 
lectură/audiţie/vizionare/prezentare organizate de bibliotecă.Dacă în prima etapă domină 
sesiunile de facilitare a utilizării TIC, etapa a doua este caracterizată prin concursul organizat 
pe Facebook iar caracteristica principală a ultimei etape este preocuparea pentru 
sustenabilitatea proiectului. 
Etapa 1. 
Instruirea bibliotecarilor şi voluntarilor în digitalizarea documentelor (scanarea unui 
document în format grafic; scanarea unui document în format OCR; întroducerea în 
calculator al imaginilor fotografiate cu aparat foto sau telefon mobil; prelucrarea imaginilor; 
editare audio; editare video), în crearea paginilor şi grupelor de discuţii pe Facebook; crearea 
unui blog; postarea articolelor pe diferite site-uri, respectiv aspecte privind drepturile de 
autor. 
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- 2 instruiri la Sângeorgiu de Pădure pentru cei doi bibliotecari şi cei 6 voluntari 
- 1 instruire la Dărmăneşti pentru bibliotecar şi cei 4 voluntari 

Crearea materialelor promoţionale (afişe, fluturaşe) şi transmiterea unui material către 
presă, precum şi publicarea unor materiale de promovare în mediul online cu scopul de a 
populariza lansarea proiectului DigiCult, precum şi sesiunea de instruire în principiile şi 
tehnicile de căutare a surselor informaţionale tip catalog de bibliotecă. 
Sesiuni de instruire în principiile şi tehnicile de căutare a surselor informaţionale tip catalog 
de bibliotecă;  

- 1 sesiune la biblioteca orăşeneasca Sg. de Pădure (solicitant) 
- 1 sesiune la biblioteca comunală Dărmăneşt (partener 1)i 
- 2 sesiuni la biblioteca Grupului Şcolar “Sfântul Gheorghe” din Sg. de Pădure 
(partener 2) 

Sesiuni de facilitare a utilizării TIC în biblioteci 
- 1 sesiune la solicitant 
- 1 sesiune la partener 1 
- 2 sesiuni la partener 2. 

Sesiuni de lectură/audiţie/vizionare/prezentare organizate de bibliotecă, folosind tehnologii 
moderne: 

- 1 sesiune la solicitant 
- 1 sesiune la partener 1 
- 2 sesiuni la partener 2. 

Întâlnire între responsabilii pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului şi 
metodologişti de la bibliotecile judeţene. 
Etapa 2. 
Vizita delegaţiei din Dărmăneşti la Sângeorgiu de Pădure. 
Stabilirea tematicii concursului de cele mai bune iteme culturale digitalizate; stabilirea 
regulamentului concursului. 
Crearea materialelor promoţionale (afişe, fluturaşe) şi transmiterea unui material către 
presă, precum şi publicarea unor materiale de promovare în mediul online cu scopul de a 
populariza concursul ce se va lansa pe Facebook. 
Crearea paginilor Facebook, şi lansarea concursului de cele mai bune iteme culturale 
digitalizate. 
Derulareal concursului, digitalizarea şi postarea continuă a materialelor trimise pentru 
concurs. 
Crearea materialelor promoţionale (afişe, fluturaşe) şi transmiterea unui material către 
presă, precum şi publicarea unor materiale de promovare în mediul online cu scopul de a 
populariza sesiunea de lectură/audiţie/vizionare/prezentare organizate de bibliotecă, 
folosind tehnologii moderne. 
Sesiuni de lectură/audiţie/vizionare/prezentare organizate de bibliotecă, folosind tehnologii 
moderne în cadrul cărora vor fi prezentate cele mai relevante lucrări sosite la concurs; 
contextul în care au fost realizate aceste lucrări. Ultima parte a sesiunii va consta din masă 
rotundă despre învăţăturile concursului: 

- 1 sesiune la solicitant 
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- 1 sesiune la partener 1 
- 2 sesiuni la partener 2. 

Teleconferinţă între cei cuprinşi în managementul proiectului în vederea analizării 
rezultatelor concursului şi a găsi soluţii la problemele ridicate. 
Postarea pe eComunitate a celor mai valoroase iteme digitalizate. 
Întâlnire între responsabilii pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului şi muzeografi 
de la muzee judeţene. 
Întâlnire între responsabilii pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului şi reporteri 
radio/ziar de la mas media judeţeană. 
Elaborarea raportului intermediar. 
Realizarea prezentărilor multimedia. 
Etapa 3. 
Pregătirea (tehnoredactarea) publicaţiei „Cultură digitalizată”. 
Tipărirea (publicaţiei „Cultură digitalizată”. 
Crearea materialelor promoţionale (afişe, fluturaşe) şi transmiterea unui material către 
presă, precum şi publicarea unor materiale de promovare în mediul online cu scopul de a 
populariza sesiunea de lectură/audiţie/vizionare/prezentare organizate de biblioteci, 
folosind tehnologii moderne. 
Sesiuni de lectură/audiţie/vizionare/prezentare organizate de bibliotecă, folosind tehnologii 
moderne în cadrul cărora vor fi prezentate cele mai relevante iteme culturale digitalizate la 
bibliotecă sau de către voluntari. Analiza rezultatelor. Masă rotundă privind sustenabilitatea 
proiectului şi funcţionarea structurilor create după finalizarea proiectului.  

- 1 sesiune la solicitant;  - 1 sesiune la partener 1; - 2 sesiuni la partener2. 
Teleconferinţă între cei cuprinşi în managementul proiectului în vederea analizării 
rezultatelor proiectului şi discutarea aspectelor privind sustenabilitatea proiectului. 
Postarea pe eComunitate a celor mai valoroase iteme digitalizate. 
Publicarea rezultatelor proiectului în mass media. 
 Împărtăşirea rezultatelor proiectului şi experienţei dobândite cu alte comunităţi. 
Elaborarea raportului final. 

 
2.3. GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 
 
 

Activitatea 
 
 Lu

n
a 

1 
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n

a 
2 

Lu
n

a 
3 

 
Lu

n
a 

4 

Lu
n

a 
5 

 

Organizația care 
implementează  
(Solicitant 
Partener 1 
Partener 2) 

Activitatea 1. Instruirea bibliotecarilor 
şi voluntarilor în digitalizarea 
documentelor  

 
 

 
 

 
 

 
 

 Solicitant 
Partener 1 
Partener 2 

Activitatea 2. Crearea materialelor 
promoţionale (afişe, fluturaşe) şi 

     Solicitant  
(în colaborare cu Partener 
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transmiterea unui material către presă 1 şi Partener 2) 

Activitatea 3. Sesiuni de instruire în 
principiile şi tehnicile de căutare a 
surselor informaţionale tip catalog de 
bibliotecă 

     Solicitant 
Partner 1 
2 x Partener 2 

Activitatea 4. Sesiuni de 
lectură/audiţie/vizionare/prezentare 
organizate de bibliotecă, folosind 
tehnologii moderne 

     Solicitant 
Partner 1 
2 x Partener 2 

Activitatea 5. Vizita delegaţiei din 
Dărmăneşti la Sângeorgiu de Pădure  

     Partener 1 

Activitatea 6. Întâlnire între 
responsabilii pentru realizarea 
activităţilor din cadrul proiectului şi 
metodologişti de la bibliotecile 
judeţene. 

     Solicitant  
Partner 1 
Partener 2 

Activitatea 7. Stabilirea tematicii 
concursului de cele mai bune iteme 
culturale digitalizate; stabilirea 
regulamentului concursului 

     Solicitant  
Partner 1 
(în colaborare cu Partener 
2) 

Activitatea 8. Crearea materialelor 
promoţionale (afişe, fluturaşe) şi 
transmiterea unui material către presă 
(despre concurs) 

     Solicitant  
(în colaborare cu Partener 
1 şi Partener 2) 

Activitatea 9. Derulareal concursului, 
digitalizarea şi postarea continuă a 
materialelor trimise pentru concurs. 

     Solicitant  
Partner 1 
Partener 2 

Activitatea 10. Crearea materialelor 
promoţionale (afişe, fluturaşe) şi 
transmiterea unui material către presă 
(despre sesiunea de lectură) 

     Solicitant  
(în colaborare cu Partener 
1 şi Partener 2) 

Activitatea 11. Sesiuni de 
lectură/audiţie/vizionare/prezentare 
organizate de bibliotecă 

     Solicitant  
Partner 1 
Partener 2 

Activitatea 12. Teleconferinţă între cei 
cuprinşi în managementul proiectului 

     Solicitant  
(în colaborare cu Partener 
1 şi Partener 2) 

Activitatea 13. Postarea pe 
eComunitate a celor mai valoroase 
iteme digitalizate. 

     Solicitant  
Partener 1 
Partener 2 

Activitatea 14. Întâlnire între 
responsabilii pentru realizarea 

     Solicitant  
 (în colaborare cu Partener 
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activităţilor din cadrul proiectului şi 
muzeografi de la muzeul judeţean. 
 

2) 

Activitatea 15. Întâlnire între 
responsabilii pentru realizarea 
activităţilor din cadrul proiectului şi 
reporteri radio/ziar de la mas media 
judeţeană. 
 

     Solicitant  
 (în colaborare cu Partener 
2) 

Activitatea 16. Elaborarea raportului 
intermediar. 

     Solicitant  
(în colaborare cu Partener 
1 şi Partener 2) 

Activitatea 17. Realizarea prezentărilor 
multimedia. 
 

     Solicitant  
Partener 1 
Partener 2 

Activitatea 18. Pregătirea 
(tehnoredactarea) publicaţiei „Cultură 
digitalizată”. 

     Solicitant 

Activitatea 19. Tipărirea (publicaţiei 
„Cultură digitalizată”. 
 

     Solicitant 

Activitatea 20. Crearea materialelor 
promoţionale (afişe, fluturaşe) şi 
transmiterea unui material către presă, 

     Solicitant  
(în colaborare cu Partener 
1 şi Partener 2) 

Activitatea 21. Sesiuni de 
lectură/audiţie/vizionare/prezentare şi 
analiza rezultatelor organizate de 
bibliotecă  

     Solicitant  
Partener 1 
2 x Partener 2 

Activitatea 22. Teleconferinţă între cei 
cuprinşi în managementul proiectului 

     Solicitant  
(în colaborare cu Partener 
1 şi Partener 2) 

Activitatea 23. Postarea pe 
eComunitate a celor mai valoroase 
iteme digitalizate. 
 

     Solicitant  
(în colaborare cu Partener 
1 şi Partener 2) 

Activitatea 24. Publicarea rezultatelor 
proiectului în mass media. 
 

     Solicitant  
Partener 1 
Partener 2 

Activitatea 25. Împărtăşirea 
rezultatelor proiectului şi experienţei 
dobândite cu alte comunităţi. 
 

     Solicitant  
Partener 1 
Partener 2 

Activitatea 26. Elaborarea raportului      Solicitant  
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final. (în colaborare cu Partener 
1 şi Partener 2) 

 

2.4. RESURSELE EXISTENTE ALOCATE ȘI RESURSELE NECESARE PENTRU IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI 
 

Prin proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere, în comunităţile beneficiare au fost înfiinţate 
Puncte de Acces Public la Informaţii (PAPI). PAPI, primăria, şcoala respective biblioteca 
publică au fost dotate cu echipamente IT şi au fost cuplate la internet de bandă largă 
garantată. 
Resurse deţinute: 

Solicitant – prin programul Biblionet, biblioteca a obţinut 4 calculatoare, 1 
imprimanta, 1 videoproiector, 1 cameră WEB, iar accesul la internet există prin 
proiectul EBC.  
Partener 1 – prin proiectul EBC biblioteca a fost dotată cu un calculator şi este 
asigurată accesul la internet (este printre beneficiarii programului Biblionet; dotări 
asemănătoare cu ceea a solicitantului va primii în viitorul apropiat). 
Partener 2 – biblioteca şcolară posedă un calculator personal P3, un multifuncţional 
(grad de uzură 75%), un copiator (grad de uzură 75%) şi un videoproiector. Accesul la 
internet a fost asigurată prin cuplarea la switch-ul de reţea de la clasa echipată prin 
proiectul EBC. 

Prin proiectul eCultură dorim obţinerea unui multifuncţional laser monocrom flatbed 
(printer, color scaner, fax), a unui aparat foto compact digital şi a unui reportofon digital 
pentru Biblioteca Comunală Dărmăneşti, iar pentru Sângeorgiu de Pădure am prevăzut un 
PC Desktop cu monitor sau Laptop cu DVD writer, un multifunctional laser monocrom flatbed 
(printer, color scaner, fax), un aparat foto compact digital şi un reportofon digital. Bunurile 
destinate pentru Sângeorgiu de Pădure momentan vor intra în dotarea bibliotecii specificat 
în bugetul proiectului, dar ulterior vor fi transferate Centrului Cultural pe care comunitatea 
noastră ar dori să înfiinţeze. Voinţa comunităţii de a înfiinţa Centrul Cultural a fost 
specificată şi în planul de sustenabilitate elaborat de RECL şi a fost reconfirmat de edilii 
comunităţii. Înfiinţarea Centrului Cultural nu reprezintă renunţarea la cele două biblioteci, ci 
din contră se doreşte ca acest centru să asigure sustenabilitatea iniţiativelor şi proiectelor 
culturale. Centrul Cultural va fi spaţiul de interacţiune şi implicare comunitară şi de 
promovare a culturii locale digitalizate.  
În bugetul proiectului la linia bugetară „consumabile” am inclus câte un cartuş pentru cele 
două multifuncţionale şi câte 5 topuri (câte o cutie) de hârtie de imprimantă pentru fiecare 
dintre cele trei biblioteci. Aceste consumabile vor fi utilizate pentru tipărirea materialelor 
promoţionale (altele decât broşura „Cultură digitalizată”). 
Locaţiile destinate pentru derularea activităţilor sunt suficient de mari şi posedă toate 
utilităţile pentru a putea derula aceste activităţi în bune condiţii. Biblioteca Orăşenească din 
Sângeorgiu de Pădure nu posedă un număr suficient de scaune, de aceea la linia bugetară 
„alte costuri” am inclus 30 de scaune pliante. 
Unele activităţi (unele digitalizări audio şi video, elaborarea broşurii) ar putea reclama 
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resurse software, care datorită preţului ridicat nu pot fi incluse în prezentul proiect. Toate 
procesările ce necesită software pe care nu dispun organizaţiile care implementează 
proiectul, vor fi realizate de firma de consultanţă în domeniul TIC.  

 

2.5.REZULTATE ANTICIPATE 
 

R1 – 3 instruiri ale bibliotecarilor şi voluntarilor în digitalizarea documentelor în cadrul 
activităţii 1; 3 bibliotecari şi 10 voluntar instruiţi 
R2 - Crearea materialelor promoţionale (afişe, fluturaşe) şi transmiterea unor materiale 
către presă în cadrul activităţilor 2, 8, 10 şi 20; 50 de afişe şi 500 de fluturaşe (4 pagini A5) 
realizate, 8 articole de presă, 8 postări pe WEB.  Cetăţeni informaţi şi atraşi în proiectul 
eCultură. 
R3 – 4 sesiuni de instruire în principiile şi tehnicile de căutare a surselor informaţionale tip 
catalog de bibliotecă în cadrul activităţii 3. La bibliotecile publice vor participa câte 20 de 
adulţi per sesiune. La biblioteca şcolară se vor organiza 2 sesiuni pentru câte 20 de elevi per 
sesiune: 1 sesiune pentru elevii claselor 5-8 şi 1 sesiune pentru elevii claselor 9-12. 80 de 
persoane instruiţi în principiile şi tehnicile de căutare a surselor informaţionale tip catalog de 
bibliotecă. 
R4 – 12 sesiuni de lectură/audiţie/vizionare/prezentare organizate de bibliotecă, folosind 
tehnologii moderne în cadrul activităţilor 4, 11 şi 21.  120 adulţi şi 120 de elevi atraşi în 
activităţi culturale susţinute cu tehnologii moderne.  
R5 – Schimb de experienţă în cadrul activităţii 5. Dialog între culturi. Diseminarea 
cunoştiinţelor între cei 4 reprezentanţi din Dărmăneşti şi echipa de proiect din Sângeorgiu de 
Pădure. 
R6 – 3 întâlnire între responsabili pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului şi 
metodologişti de la bibliotecile judeţene, muzeologi şi  reporteri în cadrul activităţilor 6, 14 şi 
19. Cunoştinţe şi aptitudini noi dobândite de echipa de proiect în prelucrarea, sortare, 
catalogarea şi arhivarea corectă a valorilor culturale. 
R7 – Pregătirea şi derularea concursului de digitalizare (pe Facebook) în cadrul activităţilor  7 
şi 9. Activarea cetăţenilor în viaţa culturală a comunităţii. 2 pagini comunitare Facebook 
create. Cel puţin 1000 de accesări al paginilor create. Cel puţin 220 materiale digitalizate 
postate pe Facebook. Creşterea patrimoniului cultural. 
R8 – Realizalizarea prezentărilor multimedia în cadrul activităţii 17. Trei prezentări 
multimedia realizate. Aceste prezentări vor contribui la creşterea vizibilitata asupra cele 3 
biblioteci cu ocazia activităţilor viitoare. Creşte sustenabilitatea proiectului.    
R9 - Pregătirea şi tipărirea  publicaţiei „Cultură digitalizată” în carul activităţilor 18 şi 19. 500 
de broşuri de format A5 în 20 pagini tipărite, cu conţinut centrat pe:  
-prezentarea proiectului EBC 
-prezentarea programului eCultură 
-prezentarea platformei digitalizate a patrimoniului cultural Europeana 
-oportunităţilor de finanţare în domeniul culturii 
-metode şi tehnici de digitalizare şi conservare a arhivelor multimedia 
-aspecte privind drepturile de proprietate intelectuală 
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R10 - Împărtăşirea rezultatelor proiectului, publicarea rezultatelor proiectului în mass media 
şi postarea pe eComunitate a celor mai valoroase iteme digitalizate în careul activităţilor 
23,24 şi 25. Şase resurse electronice realizate direct în format electronic (audio, video), Nouă 
elemente ale patrimoniului cultural scris transpuse în format electronic. 20 de elemente 
(itemi) propuse pentru includere în Europeana și încărcate în portalul eComunitate. 
R11 – Echipa de proiect, cei 10 voluntari şi cel mai activi contributori vor fi răsplătiţi cu 
tricouri (cu logoul EBC; www.ecomunitate.ro şi adresa memorabilă a paginii Facebook unde 
va avea loc concursul . 68 de tricouri promoţionale. Creşte vizibilitatea proiectului. 
Stimularea participării în activităţi culturale. 

 
 
2.6. MANAGEMENTUL PROIECTULUI ȘI METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE 
 

 
Echipa de implementare a proiectului va fi formată din Istvan Menyhart - manager de 
proiect RECL Sângeorgiu de Pădure; Doina Roman - bibliotecar Bibliotrca Oraşenească 
Sângeorgiu de Pădure; Perşunaru Meli-Elena - bibliotecar Biblioteca Comunală Dărmăneşi; 
Francisc Székely - bibliotecar Biblioteca Grupului Şcolar Sfântul Gheorghe Sângeorgiu de 
Pădure. Pentru a atinge rezultatele scontate şi pentru a asigura asistenţă de specialitate în 
implementarea proiectului am inclus servicile unei firme de consultanţă în domeniul IT şi 
serviciul unui expert dl. Vlăduţ Andreescu - bibliotecar metodist la Biblioteca Judeţeana "Ion 
Heliade Rădulescu" Dâmboviţa. Deoarece domeniul de activitate (digitalizarea valorilor 
culturale) este foarte vastă, am prevăzut în proiectul nostru colaborarea cu Biblioteca 
Judeţeană, cu Muzeul Judeţean şi cu reporteri radio/presă scrisă cu experienţă în domeniul 
înregistrării şi prelucrării audio.    
Managerul proiectului (responsabil de coordonare) va fi Istvan Menyhart din partea 
solicitantului. Istvan Menyhart este managerul a două proiecte.  A elaborat peste zece 
proiecte printre care atât proiecte culturale precum şi proiecte relevante pentru 
implementarea TIC în diferite sfere de activităţi. A fost organizatorul sau partenerul  mai 
multor evenimente culturale şi a contribuit la constituirea unei reţele culturale  intre asociaţii 
culturale locale şi asociaţii culturale din alte ţări Europene. Va răspunde de realizarea 
activităţilor, de rspectarea graficului activităţilor proiectului, de realizarea indicatorilor de 
output, de folosirea eficientă a resurselor existente şi a resurselor dobândite prin proiect, 
precum şi de coordonarea şi sincronizarea activităţilor celor trei biblioteci şi al cunsultanţilor 
externi. Cooptarea şi asigurarea prezenţei specialiştilor de la Biblioteca Judeţeană, Muzeul 
Judeţean precum şi cooptarea jurnaliştilor va fi de asemenea sarcina managerului de proiect.  
Bibliotecarii din cele două  biblioteci publice vor răspunde de organizarea sesiunilor de  
instruire în principiile şi tehnicile de căutare a surselor informaţionale tip catalog de 
bibliotecă precum şi de organizarea sesiunilor de lectură, în cadrul bibliotecilor publice. Ei vor 
digitaliza elemente ca: documente; manuscrise; fotografii de epocă; articole de ziar; vor 
realiza filmări de evenimente culturale; poze despre evenimente culturale; înregistrări audio 
cântece şi basme populare; reminiscenţele unor personalităţi din comunitate. Atât 
bibliotecara Doina Roman - bibliotecar Bibliotrca Oraşenească Sângeorgiu de Pădure; 
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precum şi Perşunaru Meli-Elena - bibliotecar Biblioteca Comunală Dărmăneşi sunt 
bibliotecari experienţ.   
Francisc Székely – bibliotecarul  Bibliotecii Grupului Şcolar Sfântul Gheorghe Sângeorgiu de 
Pădure va răspunde de organizarea sesiunilor de  instruire în principiile şi tehnicile de 
căutare a surselor informaţionale tip catalog de bibliotecă precum şi de organizarea 
sesiunilor de lectură, în cadrul bibliotecii şcolare.  Va asigura: digitalizarea unor lucrări ale 
elevilor realizate cu ocazia unor activităţi educaţionale nonformale, ca: desene; scrieri 
(proză, poezie, etc.) realizate în cadrul unor competiţii şcolare; digitalizarea documentelor 
despre activităţile şcolare şi activităţi culturale extracuriculare din viaţa şcolii: serbări cu 
ocazia deschiderii şi închiderii anului şcolar; balul bobocilor; sărbătoarea de dragobete; 
fărşang (carnaval); balul bobocilor; majorat; ziua copiilor; ziua pedagogului; excursii şcolare; 
Şcoala Altfel; competiţii interşcolare. Dl. Francisc Székely nu numai că a organizat 
nenumărate întâlniri ale  scriitorilor cu cititorii dar este şi  autorul a mai multor cărţi care 
tratează obiceiurile, tradiţile şi în general valorile locale. 
Vizita delegaţiei din Dărmăneşti la Sângeorgiu de Pădure nu va fi o vizită de protocol. În 
primul rând această vizită va servii sincronizarea mai bună a activităţilor şi  împărtăşirea  
experienţei între membri echipei de implementare.  Cu această ocazie vom vizita împreună 
Biblioteca Teleki din Târgu Mureş; Biblioteca Judeţeană; Palatul Culturii şi Muzeul de Istorie. 
De şi toate locaţile enumerate sunt şi atracţii turistice, aceste vizite nu vor servii doar 
„agrementul”, aceste vizite find cuplate cu întălniri cu specialiştii de la instituţile respective. 
Fiecare membru al echipei de implementare va avea sarcina să raporteze activităţile 
derulate managerului proiectului şi să scrie relatări despre activităţile derulate, să trimită 
prsei şi să posteze pe site-urile comunităţii locale şi pe eCominitate aceste relatări. 
În proiectul nostru am cuprins şi teleconferinţe, dar numărul acestora nu va fi limitat la 
numărul prevăzut în proiect, ci vom utiliza această metodă de comunicare, ori de căte ori 
situaţia o cere. 

 

2.7. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 

Era pe care trăim este era Internetului. În foarte multe dintre schimbările  majore din lumea 
de aztăi poate fi regăsit internetul şi în special media socială cu efect replicator. Este 
îndeajuns aici să ne gândim doar la modul cum au fost generate mişcări sociale majore ca 
„Primăvara Arabă” sau „Ocupy Wall Street”. 
Internetul de sigur a pătruns şi în sfera culturală, şi contribuie la satisfacerea nevoilor 
culturale ale oamenilor,  asigură accesibilitate egală cetăţenilor  la patrimoniului cultural, 
aşa cum face şi iniţiativa Europeana. 
Proiectul nostru respectă cele şase cerinţe ale sustenabilităţii: porneşte dintr-o necesitate 
reală; contribuie la dezvoltarea comunităţii locale; este accesibil şi agreat de toate 
categoriile socio-culturale ale comunităţii; este foarte uşor replicabil; se încadrează perfect 
în procesele şi politicile  regionale, naţionale şi europene, şi foloseşte instrumente moderne şi 
inovatoare.  
Porneşte dintr-o necesitate reală: Nevoia de a înfiinţa un centru cultural a fost depistat încă 
cu ocazia realizării planului de sustenabilitate pentru RECL Sângeorgiu de Pădure. Această 
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nevoie a fost reconfirmată cu ocazia întâlnirii recente între edilii comunităţii şi cetăţeni care 
se implică în viaţa socio-culturală a comunităţii. Procese similare au fost confirmate şi din 
Dărmăneşti. 
Contribuie la dezvoltarea comunităţii locale: prin faptul că activităţile şi rezultatele 
proiectului satisfac nevoile specifice locale de informare ale cetăţenilor precum prin faptul că 
asigură platformă de interacţionare între membrii comunităţii şi cei responsabili pentru viaţa 
(economică, socială şi culturală) ale comunităţii.  
Este accesibil şi agreat de toate categoriile socio-culturale ale comunităţii: De şi în 
comunităţiile noastre trăiesc mulţi cetăţeni la limita pragului de subzistenţă, marea 
majoritate a cetăţenilor, (inclusiv cei care trăiesc la limita pragului de subzistenţă) posedă 
două facilităţi de informare: televiziune prin cablu şi internetul. Cetăţenii care trăiesc la 
limita pragului de subzistenţă au obţinut instrumente TIC prin programele guvernamentale 
„Euro 200”, iar operatorii de cablu TV au incluse în serviciile lor şi furnizarea internetului, cu 
costuri suplimentare minime.  În cele două comunităţi din proiect faţă de restul 
comunităţilor rurale din ţară funcţionează şi Puncte de Acces Public la Informaţie unde 
accesul la internet este gratuit sau la preţ accesibil. 
Este foarte uşor replicabil: Activităţile din proiect reclamă costuri în faza de implementare. 
După implementarea proiectului ne bazăm pe cunoştinţele şi abilităţile  dobândite de 
bibliotecari şi voluntari; pe parteneriate şi relaţiilei interumane stabilite între echipa de 
implementare şi specialişti de la diferite instituţii culturale implicaţi în proiect, precum şi în 
caracterul replicativ al mediei sociale. 
Se încadrează perfect în procesele şi politicile  regionale, naţionale şi europene: Agenda 
digitală este în acelaşi timp  prioritate naţională precum şi prioritate Europeană. În toate 
programele şi proiectele viitoare componenta TIC va trebui să fie prezentă. Iniţiativa 
Europeana va atinge obiectivul dacă sursele de informare vin de la rădăcină. În această 
ordine de idee se încadrează programul eCultura şi implicit proiectul nostru. 
Foloseşte instrumente moderne şi inovatoare: Deoarece obiectivul general al proiectului 
nostru este dezvoltarea culturii locale prin instrumente TIC, instrumentele moderne se 
regăsesc în toate etapele şi activităţile proiectului, iar modul de abordare este inovator în 
sensul că doreşte implicarea comunităţii locale prin mijloace de comunicare şi informare 
moderne, precum media socială. 
Un instrument puternic pentru sustenabilitatea proiectului va fi broşura „Cultura 
Digitalizată”. Această broşură va conţine şi linkuri spre surse de finanţare pentru activităţi 
culturale.  
Aceste oportunităţi de finanţare vor fi analizate de echipa de proiect, şi se doreşte, ca 
proiectul actual să genereze alte proiecte în folosul celor două comunităţi locale. 

 

3. DATE STATISTICE PRIVIND GRUPUL ȚINTĂ 

Estimați câte persoane din următoarele categorii vor participa 
la activitățile proiectului 

Persoane 
(număr) 

 



 

 

Pagina 441 din 451 

 

Estimați câte persoane din următoarele categorii vor participa 
la activitățile proiectului 

Persoane 
(număr) 

 

Bibliotecari 3 
 

Elevi 160 

Tineri 20 

Cadre didactice 10 

Personal din primărie 4 

Antreprenori 2 

Seniori 60 

Voluntari 10 

Femei casnice 15 

Șomeri  

Alte categorii (Specificați:)  

 

4. INDICATORI DE PROGRAM 

Nr. Indicatori de realizare imediată (output)-OBLIGATORII Valoare 

01 Număr de sesiuni de instruire în principiile și tehnicile de căutare a 
surselor informaționale tip catalog de bibliotecă 

4 (1+1+2) 

02 Număr de elemente (itemi) propuse pentru includere în Europeana 
și încărcate în portalul eComunitate 

20 (10+5+5) 

03 Număr ore sesiuni de lectură/audiție/vizionare/prezentare 
organizate în/de bibliotecă, folosind tehnologii moderne 

20 (5+5+10) 

04 Număr de participanți la sesiuni/activitățile organizate în/de  
bibliotecă 

240 

05 Număr de materiale digitale realizate în proiect 200(150+25+25) 

06 Număr materiale de promovare transmise către presă și/sau 
publicate în mediul online 

12 (6+3+3) 

Nr. Indicatori de realizare imediată (output)-OPȚIONALI Valoare 

07 Număr de sesiuni de lectură/audiție/vizionare organizate 12 (3+3+6) 
 

08 Număr ore sesiuni de lectură organizate folosind tehnologii 
moderne 

20 (5+5+10) 

09 Număr de sesiuni de facilitare a utilizării TIC în biblioteci 4 (1+1+2) 
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10 Număr de evenimente organizate 8 

11 Număr de documentare și prezentări multimedia realizate 3 

12 Număr de pagini / comunități online actualizate 6 

13 Număr de persoane ce accesează resurse web 2.0 –wiki, forum, 
blog, chat 

1000 

14 Număr de resurse încărcate în bazele de date culturale create 220 

15 Număr de baze de date cu resurse culturale actualizate 5 (3+1+1) 

16 Număr de resurse electronice realizate direct în format electronic, 
fără echivalent tradiţional (tipărit) 

6 (2+2+2) 

17 Număr elemente ale patrimoniului cultural scris transpuse în format 
electronic  

9 (6+1+2) 

18 Număr materiale de promovare –afișe, fluturași etc. 68 tricouri 
50 afişe 
500 fluturşe 

Nr. Indicatori de realizare imediată (output)-Propunerea solicitantului Valoare 

 Broşură deprezentare- promovare a proiectului şi de informare 
despre oportunităţi de finanţare culturale  

500 buc 

 

5. BUGETUL CERERII DE FINANȚARE 

5.1 PREZENTAREA CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE CHELTUIELI 

 Categorii  de cheltuieli Total (RON) 

1 Costuri cu achiziții hardware/software/materiale digitale  3960 

2 Costuri organizare evenimente 2400 

3 Costuri consultanță și servicii 2400 

4 Costuri cu resursele umane 3200 

5 Costuri activități promovare 2424 

6 Alte costuri 1555 

7= 
1+2+3+
4+5+6 

Total finanțare nerambursabila EBC, din care 15939 

8 Contribuția proprie a Solicitantului (min 3% din suma de la pct. 7) 760 

 

5.2 JUSTIFICAREA BUGETULUI 
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1. Costuri cu achiziţii echipamente, software, materiale digitale  - total 3960 RON, din care: 

• Laptop cu DVD writer sau PC Desktop cu monitor 1x1400 RON 

• Multifunctional laser monocrom  flatbed (printer, color scaner, fax)    2x680 RON 
= 1360 RON 

• Aparat foto compact digital   2 x 600 RON = 1200 RON 
2. Costuri cu organizarea de evenimente – total 2400 RON, din care 

• masă (tratatii) la Şcoală – 120 pers x 3 RON = 360 RON 

• masă (tratatii) la biblioteca publica – 2 x 60 pers =  120 pers x 5 RON = 600 RON 

• cheltuieli cu diurana 2,5 zile 4 persoane din Dărmăneşti e - total 560 RO, din care: 
o mic dejun: 4 pers x 3 ocazii x 12 RON = 144 RON 
o prânz: 4 pers x 2 ocazii x 25 RON = 200 RON 
o cină: 4 per x 3 ocazii x 18 RON = 216 RON 

• masa specialisti invitaţi + gazde: 7 pers x 3 ocazii x 25 RON = 525 RON 

• transport delegatia din Darmanesti (cu masina proprie, ruta Targoviste – (53 km)-
Dârmăneşti- (321 km) -  Sângeorgiu de Pădure- (38 km) - Târgu Mureş  total 412 
km şi retur 412 x 2= 824 km: 824 x 7,5litri bezine/100 km x 5,72 ron/litru = 355 
RON 

 3. Costuri cu consultanță și servicii – total 2400 Ron, din care: 

• onorariu consultant extern:  5 luni x 160 RON/luna = 800 RON 

• servicii de consultanta in IT ( firma consultanta): 5 luni x 2 locatii x 160 RON = 
1600 RON  

4. Costuri cu resursele umane – total 3200 RON din care: 

• manager de proiect: 5 luni x 160 RON = 800 RON 

• bibliotecar solicitant: 5 luni x 160 RON = 800 RON 

• bibliotecar partener 1: 5 luni x 160 RON = 800 RON 

• bibliotecar partener 2: 5 luni x 160 RON = 800 RON 
5. Costuri cu activități de promovare – total 2424 RON, din care: 

• Tipărire broşură:* 500 exemplare x 2,4 RON = 1200 RON 

• Materiale promoționale personalizate (tricou personalizat:*) 68 x 18 = 1224 
* Aceste produse vor fi realizate prin grija  solicitantului, dar vor fi distribuite în mod egal 
între cei trei parteneri.  
6. Alte costuri – total 1555, din care: 

• Hartie imprimanta: 15 topuri x 13 RON = 195 RON 

• Cartus toner: 1 buc  x 460 RON = 460 RON 

• Scaune pliante: 30 buc x 30 RON = 900 RON  
 

 

Anexa 17 Promovarea activității: „Bursa ideilor de dezvoltare a comunității Aninoasa 

utilizând TIC” 
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Poster A3_Bursa Ideilor de dezvoltare Aninoasa 

 

Wordle Applet- Bursa ideilor de dezvoltare Aninoasa 
http://www.facebook.com/pages/BursaIdeilordeDezvoltareAninoasa  
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Categorii de idei de dezvoltare a comunităţii pe baza TIC_Survey- Zomerang 

 



 

 

Rezultatul sondajului de opinie

 

Rezultatul sondajului de opinie 
comunității pe baza TIC 

 

Rezultatul sondajului de opinie-  POLLS 1 

Rezultatul sondajului de opinie – POLLS 2- Zomerang-Propuneri de idei de dezvoltare a 
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Propuneri de idei de dezvoltare a 
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POL/DOTVOTING pentru selectarea ideii finaliste de dezvoltare a comunității pe baza TIC 

 

 

 

Categorii de idei de dezvoltare a comunităţii pe baza TIC, POLLS- Zomerang 
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Aplet Wordle-IMPLEMENTAREA IDEII DE DEZVOLTARE -Inființarea unei biblioteci moderne 

 

 

 

Rezultatele Dotvoting-ului.POL/DOTVOTING pentru selectarea ideii finaliste de dezvoltare 
a comunității pe baza TIC 
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1- Capturi de ecran: Rezultatul sondajului de opinie – POL- Zomerang-idei de 

dezvoltare 
http://e-vacantaaninoasa.wikispaces.com/%28rezultat+POL+2%29  

2- Capturi de ecran : Bursa Ideilor de Dezvoltare Aninoasa-  Insights 

3- Capturi de ecran : Bursa Ideilor de Dezvoltare Aninoasa-  Insights 
  

                                                                                    Echipa de proiect: 

 

                                                                                           Prof. Muntean Aurelia 

                                                                                           Prof. Holobuţ Delia 

                                                                                            Prof. Inţa Ramona 

                                                                                            Prof. Botgros Didina 

 

 



 

 

Pagina 451 din 451 

 

8 Bibliografie 

Legea Nr. 1 / 2011 – Legea educaţiei naţionale 

O.M. 5561/2011 - Metodologia formării continue a personalului din învăţământul 

preuniversitar 

Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

Legea 329/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe 

Mihaela Brut, Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern, Ed. 

Polirom, Iaşi, 2006 

Sabin Buraga, Proiectarea siturilor web, ed. a II-a, Ed. Polirom, Iaşi, 2005 

Sorin Cristea, Pedagogie generală. Managementul educaţiei, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1996 

Elena Joiţa, Management educaţional. Profesorul-manager: roluri şi metodologie, Ed. 

Polirom, Iaşi, 2000 

Lucia Gliga, Standarde profesionale pentru profesia didactică, MEC, Consiliul Naţional pentru 

Pregătirea Profesorilor, 2002 

Marin Manolescu, Activitatea evaluativă între cogniţie şi metacogniţie, Ed. Meteor, 

Bucureşti, 2004 

Emil Păun, Dan Potolea, Pedagogie, Ed. Polirom, 2002 

Ioan-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, 2004 

SNEE, Ghid de evaluare pentru disciplinele socio-umane, Bucureşti, 2000 

http://www.microsoft.com/romania/educatie/partners_in_learning 

www.elearning.ro 

http://www.etwinning.net 

http://www.sigur.info/resurse-sigure-online/resurse-sigure/materiale-didactice.html 


