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Despre ghid

În contextul pandemiei de Covid-19, suspendarea 
cursurilor din școli a adus în atenția instituțiilor de 
învățământ preuniversitare, subiectul educației 
digitale. Învățarea digitală se poate realiza și la clasă, 
dar, cu siguranță, aduce rezultate bune și în predarea 
online. Prin urmare, cel mai mare beneficiu al acestei 
crize globale poate fi digitalizarea educației. Mai 
mult ca oricând am realizat necesitatea dezvoltării 
competențelor digitale în mediul academic, dar și 
capacitatea de a ne adapta, a găsi soluții și de învăța 
în permanență.

Ghidul tratează pedagogia digitală din mai multe perspective, fiind axat pe cum poți produce o învățare relevantă 
folosindu-te de tehnologie - fie în context online, hibrid sau tradițional.

Acest material a fost realizat cu scopul de a sprijini profesorii și de a aduce informații utile despre lecțiile digitale ca 
o extensie a conținutului predat fizic la clasă. De asemenea, ghidul propune instrumente și modele de sprijin pentru 
profesori, de la siguranța folosirii internetului până la cum poate fi transformată învățarea din mediul online.

Despre Teach for Romania

Opțiuni de viață prin educație de calitate pentru fiecare copil din România

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, parte din rețeaua globală Teach for All, care caută și 
pregătește oameni valoroși, cu sau fără experiență anterioară de predare, pentru a deveni profesori în învățământul de 
stat, pentru copiii din medii vulnerabile.

Pentru un tânăr în România de astăzi, educația, cunoștințele pe care le dobândește și mediul în care crește sunt cruciale 
pentru oportunitățile la care are acces mai departe. Calitatea educației pe care acesta o primește până la 
vârsta de 15 ani este determinantă pentru parcursul său ulterior în viață.      

Teach for Romania este un program cu impact transformațional în sistemul educațional românesc, la scară largă și pe 
termen lung. După activitatea în școlile selectate, învățatorii/profesorii devin Alumni și sunt susținuți activ să producă 
schimbări pozitive în educație, fie direct din sistemul educațional formal, fie lucrând în domenii conexe acestuia. 
Efectele se răsfrâng asupra tuturor copiilor din România, ca ei să aibă șanse egale la educație și șansa de a-și dezvolta 
perspectivele de viitor.
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1. Importanța TRANSFORMĂRII și nu transferului unei lecții din mediul offline în 
mediul online

Învățarea la distanță le permite profesorilor să ajungă la elevii lor de oriunde prin instruire, interacțiune și corespondență 
online. În timp ce această metodă ajunge direct la cursanți, există noi componente de luat în considerare în afara unei 
clase individuale. Adesea credem că mutarea unei clase online înseamnă că trebuie să ne minimalizăm sau să revizuim 
abordarea. Dar sala de clasă virtuală este doar un punct de contact între studenți și instructori, iar multe dintre cele mai 
fiabile strategii ale noastre vor funcționa la fel de bine în mediul online ca și în orele fizice din cadrul școlii.

Importanța învățării online constă în autonomia pe care o oferim elevilor în procesul de învățare. Acest aspect este 
esențial; în caz contrar, învățarea din mediul online este rezumată la un profesor care transmite informație către o 
sală de clasă, printr-o tablă electronică. Tehnologia utilizată pentru învățarea online trebuie să schimbe conținutul și 
instrucțiunile către controlul elevului în cel puțin un fel pentru ca acesta să se califice ca învățare online.

În mediul online, pe lângă conținutul care trebuie predat, este la fel de important să vină împreună cu un nivel ridicat de 
sprijin relațional. Relațional în acest context înseamnă suport personalizat. Elevii au nevoie să își dezvolte autonomia și 
să înceapă să fie autodidacți; au trecut de faza „nevoiașă”, dar necesită feedback, întărire și recunoaștere pentru timpul 
și energia pe care au investit-o deja. Conexiunea și încurajarea personală sunt atât de necesare în învățarea online. 
Încurajarea profesorului poate face diferența dacă un student are sau nu succes. Totuși, cum poate profesorul să reducă 
diferența virtuală de timp și spațiu pentru a încuraja și motiva?

Elevii trebuie să știe că cineva este „acolo” - cineva dedicat învățării lor, gata să le ofere sprijin atunci când este necesar.

Mai jos am enumerat câteva strategii care au un mare potențial de a încuraja elevii:

• Oferă feedback în timp util cu privire la sarcini. Acest lucru oferă profesorului posibilitatea de a face o legătura 
cu elevul, încurajând astfel și motivând un elev chiar în momentul în care acesta se îndreaptă spre a deveni un elev 
independent. Acest lucru întărește încrederea și crește nivelul de autonomie;

• Include feedback-ul constructiv și personalizat cu privire la sarcini. Comentariile specifice despre munca unui elev 
transmit un mesaj că învățarea lui contează. Chiar dacă nota este slabă, este apreciat feedback-ul constructiv și de 
susținere venit de la un profesor;

• Răspunde la întrebările elevilor în termen de 24 de ore. Făcând acest lucru încurajezi concentrarea și angajamentul 
- elevul simte că există cineva căruia „îi pasă”;

• Creează un mesaj săptămânal sub forma unui mesaj text sau video pentru a posta pe pagina principală a cursului 
sau clasei. Acest lucru demonstrează elevilor că profesorul este într-adevăr implicat și implicat în învățarea lor;

• Recunoaște provocările academice. Dacă o anumită săptămână este dificilă din punct de vedere academic, oferă 
încurajări și sugerează resurse suplimentare pe care elevii le-ar putea utiliza;
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• Comentează strategic în cadrul panourilor de discuții - notând comentariile perspicace sau notabile făcute de 
elevi;

• Oferă acces ușor la resurse. Cursurile online au un puternic avantaj al disponibilității și abundenței materialelor 
educaționale relevante de pe web. Oferă link-uri către resurse gratuite, ușor accesibile. În acest fel, te vei asigura că 
elevii le vor accesa întotdeauna și vor primi toate informațiile de care au nevoie;

• Folosește o varietate de metode de instruire. Oamenii nu sunt universali; unii elevi percep mai bine informațiile în 
formă vizuală, în timp ce alții sunt personalități auditive. Elevii au stiluri cognitive diferite, iar sala de clasă din viața 
reală oferă o bogăție de oportunități educaționale pentru elevii de tot felul, dar în învățarea online, unele componente 
pot lipsi, lăsând unii elevi dincolo de sfera studiului eficient. Astfel, este sarcina unui tutor să se asigure că materialele 
sale de curs includ format vizual, audial și textual pentru a oferi tuturor o șansă egală de înțelegere. În practică, poți 
obține acea varietate îmbogățind fiecare lecție cu informații textuale în lecție, un videoclip care explică și ilustrează 
punctele cheie, un forum de discuții sau o sesiune live cu elevii, o prezentare PowerPoint, un videoclip, etc.;

• Entuziasmul profesorului. Numai tutorii inspirați pot inspira elevii. Chiar și cei mai motivați și inspirați elevi își pierd 
interesul față de educație în cazul în care nu văd același interes în profesorul lor, deci rolul critic al tutorelui este de a 
servi ca exemplu viu de pasiune față de subiect.

Adaptarea învățării în mediul online

O formă facilă de a adapta învățarea mediului online poate fi realizată în următorii patru pași:

1. Ne adunăm împreună pentru a învăța (învățarea sincronă) – o etapă în care elevii și profesorul sunt în 
același timp în procesul de învățare;

2. Sarcină de casă (învățarea asincronă) – o activitate dată elevilor care ajută în pregătirea lecției ce urmează. 
Reprezintă un context în care elevul este autonom și răspunzător de propria organizare;

3. Aplicăm în procesul nostru ce am învățat – elevii aplică în contexte noi noțiunile acumulate;

4. Primim și oferim feedback – feedbackul și reflecția sunt parte din procesul de învățare, astfel elevii pot primi 
feedback de la profesori, colegii de clasă și echipă.

Feedback-ul

John Hattie (2012) ne oferă o perspectivă nu neapărat nouă, dar bine detaliată, în ceea ce privește utilizarea corectă 
a feedback-ului în clasa de elevi. Perspectiva pe care o propune în cartea „Învățarea vizibilă – ghid pentru profesori” 
este aceea că feedback-ul utilizat corect are efecte pozitive asupra învățării.

Cele 3 întrebări ale feedback-ului: - O listă de verificare propusă de John Hattie

1. Spre ce mă îndrept? - se referă la obiective și la unde anume îmi propun să ajung;

2. Cum voi ajunge acolo? - se referă la activități și la standardele de reușită;

3. Ce urmează? - se referă la propria învățare și oferă sprijin pentru alegerea celor mai potrivite provocări următoare.

Cele patru niveluri ale feedback-ului:

1. Nivelul sarcinii de lucru - feedback-ul este eficient dacă este centrat pe informație;

2. Nivelul procesului de învățare - feedback-ul oferit în această etapă poate duce la dezvoltarea strategiilor de 
învățare;

3. Nivelul autoreglării - feedback-ul poate ajuta elevii să se autoevalueze, să accepte feedbackul și să îl utilizeze 
în conformitate;



6

4. Nivelul sinelui - feedback-ul este eficient dacă este utilizată lauda ca o componentă necesară recepționării 
mesajului transmis.

Învățarea este mai eficientă dacă accentul se pune pe proces și nu pe rezultate. Astfel, feedback-ul referitor la proces 
este cel care poate aduce valoare în contexte diferite: în clasa de elevi, în familie, în mediul profesional.

2. Definirea Pedagogiei Digitale

Ce este educația digitală?

Tehnologia nu va înlocui niciodată profesorii grozavi, dar tehnologia folosită de profesori buni poate fi 
transformațională. (George Couros) 

Termenul de pedagogie digitală poate fi greu de definit în doar câteva cuvinte. În introducerea sa la MLA Digital 
Pedagogy Unconference (2013), Brian Croxall oferă o definiție, pe larg, a pedagogiei digitale, afirmând că: „Pedagogia 
digitală este utilizarea elementelor electronice pentru a îmbunătăți sau a schimba experiența educației.”.

Pedagogia digitală nu se referă doar la utilizarea tehnologiilor pentru predare ci, mai degrabă, la abordarea acestor 
instrumente dintr-o perspectivă pedagogică critică. Deci, este important să folosești instrumentele digitale cu atenție, dar 
este și mai important să decizi când să nu le folosești și, mai ales, câtă atenție acorzi impactului instrumentelor digitale 
asupra învățării.

Iată mai jos o descriere succintă a pedagogiei digitale:

• metodă de predare/învățare/evaluare care utilizează mijloace tehnologice moderne;

• elevul care beneficiază de învățarea online își poate desfășura activitatea oriunde este conexiune de internet;

• nu este necesară prezența fizică a profesorului la clasă;

• se poate realiza prin mijloace digitale adecvate, selectate de profesor prin intermediul rețelelor de comunicare, 
resurselor digitale și platformelor de învățare.

Competențe digitale necesare pentru profesori și elevi

1. Creare de conținut digital - posibilitatea de a crea conținut digital, înțelegerea drepturilor de autor și a folosirii 
licențelor în mediul virtual

2. Comunicare și colaborare - interacțiune și colaborare prin intermediul tehnologiei, cunoașterea, stabilirea și 
respectarea unor reguli în mediul virtual, gestionarea identității digitale

3. Siguranță pe internet - protejarea dispozitivelor pe care le folosești, protecția datelor personale, a sănătății 
și a stării de bine în mediul on-line, protejarea față de diferite pericole în mediul online- cyberbullying, folosirea 
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tehnologiei în scopul de incluziune socială

4. Rezolvare de probleme - rezolvarea unor probleme tehnice, identificarea și rezolvarea nevoilor tehnice, 
utilizarea tehnologiei în mod creativ, dezvoltarea competențelor digitale proprii și ale altora

5. Literație digitală - căutarea, citirea și alegerea conținutului potrivit

6. Gestionarea informației - din mediul digital 

Învățarea sincronă și asincronă în mediul online

Învățare sincronă

Aceasta se referă la un mediu de învățare în care un grup de elevi se angajează toți în învățare în același timp interacționând 
printr-un mediu online specific. Metodele de învățare sincronă online includ conferințe video, teleconferințe, chat-uri 
live, prelegeri în direct, ș.a.

Învățare asincronă

Aceasta se referă la ideea că elevii învață același material în momente și locații diferite. Învățarea asincronă mai poate 
fi numită și învățare independentă și este opusă învățării sincrone, în care elevii învață în același timp prin activități 
precum participarea la un curs sau laborator. Învățarea asincronă se întâmplă după propriul program.

De ce este utilă învățarea online sincronă și asincronă?

• este probabil unul dintre cele mai puternice răspunsuri la nevoia tot mai mare de educație.

• tehnologiile asociate învățării sincrone și asincrone pot îmbunătăți calitatea interacțiunilor elev-profesor, 

• favorizează o implicare crescută a elevilor și îmbunătățesc rezultatele învățării.

• este un tip de învățare dinamică 

• este un context în care poți interacționa regulat și frecvent cu elevii tăi.

• a îmbunătățit colaborarea elevilor și a profesorilor, 

• o metodă facilă de a adapta ritmul de învățare la nevoilor individuale ale elevilor.

Învățarea asincronă și sincronă se completează reciproc. Combinația acestor două tipuri susține mai multe modalități 
prin care cursanții și profesorii pot face schimb de informații, colaborează la muncă și se cunosc.

Beneficiile învățării sincrone în educația online:

• Elevii pot interacționa cu ușurință cu profesorii și colegii, ceea ce face posibilă activitățile de grup;

• Învățarea sincronă are loc în timp real, ceea ce înseamnă că elevii pot primi feedback în timp real;

• Ideile și opiniile pot fi, de asemenea, împărtășite rapid cu ceilalți colegi;

• învățarea sincronă le permite elevilor să pună întrebări și să obțină răspunsuri pe loc.

Beneficiile învățării asincrone în educația online

• Învățarea asincronă oferă multă flexibilitate;

• Deși de obicei există un termen limită la vedere, elevii asincroni pot progresa în ritmul lor propriu și pot accesa 
cursul lor în orice moment pe care îl aleg și din orice loc;
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• Învățarea asincronă înseamnă că elevii se pot implica în cursuri, indiferent de fusul orar sau locația lor;

• Odată cu învățarea asincronă, elevii au mult mai mult timp pentru a reflecta asupra materialului pe care îl învață, 
ceea ce înseamnă că este probabil să îl înțeleagă mai amănunțit.

Este recomandată alternarea predării sincrone cu cea asincrone, astfel încât un elev să nu fie nevoit să 
petreacă foarte mult timp conectat în fața dispozitivelor.

3. Organizarea învățării în mediul online - Principiile de învățare ale creierului

Procesul de învățare presupune crearea și consolidarea unor conexiuni neuronale în creier, dar și diminuarea sau 
eliminarea altora. Realitatea ne arată că învățăm continuu, de când începem să observăm lumea în primele luni de 
viață.

Această capacitate naturală a creierului de a învăța continuu, de a-și schimba configurația ca răspuns la cerințele din 
mediu se numește neuroplasticitate și este o caracteristică de bază a creierului ce se manifestă pe tot parcursul vieții.

“Vinovatul” pentru procesul de învățare continuă pe care îl avem de-a lungul vieții este CREIERUL ajutat fiind de simțuri, 
memorie, hormoni și emoții. 

Funcția creierului se realizează printr-o rețea densă de neuroni. Într-un creier uman există între 85 și 100 miliarde de 
neuroni, fiecare dintre ei având cam 10.000 de conexiuni. Astfel, avem în funcțiune o pădure neuronală gata să învețe 
și să se dezvolte constant.
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Principiile de învățare ale creierului

În cartea Design for how people learn, Julie Dirksen amintește despre răspunsul pe care îl primește mereu atunci când 
invită adulții să își amintească despre o experiență de învățare. Acest răspuns este mereu am avut un profesor grozav. 
Asta sugerează că o parte semnificativă din ceea ce face o experiență de învățare excelentă nu este despre conținut, ci 
este despre modul în care conținutul este predat. De fapt, o clasă poate învăța același subiect, dar să fie foarte diferit, 
în funcție de modul în care subiectul este predat.

Învățarea poate fi dusă dincolo de subiect, chiar dincolo de clasă, dacă ținem cont de principiile de învățare ale 
creierului.

Creierul uman are nevoie de stimulare şi conectare, pentru a supraviețui, dar mai ales pentru a se dezvolta. 

Având aceste aspecte în minte, orice context de învățare, indiferent de vârstă, poate fi adaptat următoarelor etape ale 
procesului de învățare:

1. Conectarea cu subiectul 

• Această primă etapă este DE CE-ul învățării subiectului pe care urmează să îl predai - creezi o experienta care să 
producă o conexiune emotionala cu subiectul

• Este strâns legată de a-ți aduce aminte de lucruri similare/familiare pe care le-ai experimentat în condiții 
asemănătoare

• E un proces automat pe care îl face creierul, el căutând, în primul rând, ceea ce cunoaște.

2. Integrarea cunoștințelor noi

• După experiența de conectare se produce conexiunea rațională, cognitivă cu subiectul. Copiii încep sa se 
gandeasca la prima experienta, creeaza conexiuni cu ceea ce cunosc deja.

• Creierul preferă imaginile cuvintelor. Olimpia Meșa în cartea sa ”Cum învață Oamenii”, ne sugerează să ajutăm 
creierul să capteze mai ușor informația prin imagini, prin desen. Pune copilul după ce a auzit o poveste sau un 
concept nou să îl deseneze cât mai în detaliu. Așa îl reține mai ușor, având în față imaginea de ansamblu.

3. Exersare

• Creezi contexte de practică si actiune reala pentru copii, pentru a aplica ceea ce au invatat, dau o forma 
abstractului. Aceștia își evaluează munca și au autonomia asupra procesului.

4. Practică în contexte noi

• Aplica in lumea reala ceea ce au invatat, creeaza obiceiuri și pattern-uri.

• În momentul în care a fost creată o nouă conexiune neuronală, copilul știe sa acceseze acea informație instant, 
știe la ce îi folosește în momentul în care întâlnește o situație familiară în viața reală. Chiar dacă este doar o porțiune 
din ceea ce știe, poate crea ceva nou.  Creierul reușește să vadă imaginea de ansamblu și să pună informațiile exact 
la locul potrivit. 

• Este etapa în care se formează obiceiuri și rutine.

Principiile de învățare ale creierului pot fi aplicate indiferent de contextul de învățare - fie dacă acesta se produce în 
mediul digital sau în mediul fizic și indiferent de vârsta pe care o are cursantul.
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Cum poate fi organizată învățarea online:

Lucrul pe echipe sau învățarea colaborativă

Învățarea colaborativă este o abordare educațională în care se utilizează grupuri de oameni pentru îmbunătățirea 
învățării prin colaborare.

Învățarea colaborativă poate avea loc de la egal la egal sau în grupuri mai mari. Învățarea de la egal la egal, sau 
peer-learning, este un tip de învățare colaborativă care implică elevi ce lucrează în perechi sau grupuri mici pentru 
a discuta concepte, a finaliza sarcini sau pentru a găsi soluții la probleme. Similar cu ideea că două sau trei capete 
sunt mai bune decât unul, cercetătorii educaționali au descoperit că, prin instrucția colegilor, elevii se învață reciproc 
abordând neînțelegerile și clarificând concepțiile greșite.

Această abordare îi implică activ pe elevi și îi determină să proceseze și să sintetizeze informații și concepte, mai 
degrabă decât să să memoreze informații și atât. Cursanții, lucrează împreună la proiecte și sunt nevoiți să colaboreze 
ca grup pentru a înțelege conceptele care li se prezintă. Prin exprimarea propriilor puncte de vedere, reformarea ideilor 
și ascultarea altor puncte de vedere, aceștia vor avea parte de o înțelegere mai completă a noilor informații ca grup 
decât dacă ar lucra pe cont propriu.

De ce să folosești învățarea colaborativă? Cercetările arată că experiențele educaționale active, sociale, 
contextuale, captivante și deținute de elevi conduc la o învățare mai profundă. Beneficiile învățării colaborative includ:

• Dezvoltarea abilităților de gândire, comunicare orală, automanagement și abilități de conducere la nivel superior;

• Promovarea interacțiunii elev-școală;

• Creșterea retenției, respectului de sine și responsabilității elevilor;

• Expunerea și creșterea înțelegerii diverselor perspective;

• Pregătirea pentru situațiile sociale și de muncă din viața reală.

Modalități pentru utilizarea învățării colaborative în mediul online sau offline

1. Introdu lucrul pe grupe sau de la egal la egal (peer-learning) la începutul semestrului pentru a stabili așteptările 
clare ale elevilor;

2. Stabilește reguli de bază pentru participare și contribuție, setează roluri în echipă;

3. Planifică fiecare etapă a muncii în grup;

4. Explică cu atenție elevilor cum vor funcționa grupurile sau discuțiile între colegi și cum vor fi notați elevii;

5. Ajută elevii să-și dezvolte abilitățile de care au nevoie pentru a reuși, cum ar fi utilizarea exercițiilor de consolidare 
a echipei sau introducerea tehnicilor de auto-reflecție;

6. Ia în considerare utilizarea contractelor scrise.

7. Încorporează autoevaluarea și evaluarea între elevi pentru ca membrii grupului să evalueze contribuțiile proprii 
și ale celorlalți.
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4. Ingredientele învățării digitale - diferențe și asemănări între mediul online și 
cel offline

Ingredientele învățării online

Putem urmări trei puncte importante pentru a avea o învățare la distanță eficientă:Â

• La fiecare zece minute să existe o pauză de activare a creierului (mișcare, caută un obiect prin casă, răspund la o 
întrebare, scriu ceva în caiet/chat, etc.)

• Orele să dureze maximum 40 de minute

• Zilnic să existe maximum trei întâlniri online

Diferențe și asemănări între tipurile de învățare online și offline

Online și offline

Online Offline
Necesită autodisciplină, dar permite copilului să își creeze 
propria structură

Necesită mai puțină disciplină, dar impune mai multă 
structură

Încurajează creșterea și dezvoltarea personală Încurajează, uneori, competiția
Permite deplasarea Necesită locație fizică geografică
Permite mai multă flexibilitate Necesită un orar clar
Necesită costuri reduse Necesită costuri ridicare
Acces la o suită infinită de materiale online Are acces doar la materialele școlii

Beneficiile învățării la distanță

• Experți invitați din întreaga țară sau din alte țări;

• Interacțiunea cu elevi din toată țara;

• Evitarea navetei pentru deplasare;

• Excursii în întreaga lume pe care nu și le-ar permite altfel (plimbări virtuale prin muzee, gări, puncte de atracție ale 
diferitelor orașe, ș.a.;

• Folosirea tehnologiei în aplicații fizice (realitate augmentată, roboți, ș.a.);
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• Dezvoltă autodisciplina elevului;

• Confortul de a învăța/preda din propria casă.

Nevoi pentru a fi parte dintr-un proces de învățare la distanță

Pentru a putea fi parte dintr-un proces de învățare la distanță trebuie avute în vedere câteva criterii minime care 
facilitează parcursul:

• Conectare video – acces la o cameră video care să faciliteze întâlnirile de învățare sincronă, întâlniri de lucru

• Stocarea materialelor – acces la un spațiu virtual pentru a stoca materialele folosite în procesul de învățare

• Comunicare – acces la o platformă de comunicare instantă și structurată care să faciliteze discuțiile cu părinții, 
copiii, colegii

• Planificare – planificarea activităților pe zi/săptămână pentru a oferi predictibilitate și autonomie elevilor 

• Evaluare – acumularea de cunoștințe și înțelegerea conținutului au nevoie să fie urmate de feedback și reflecție

5. Siguranța pe Internet și în utilizarea tehnologiei în învățare

Criterii de siguranță în mediul online

A rămâne în siguranță în mediul online poate însemna ceva diferit pentru fiecare persoană. Știind care este amprenta ta 
digitală, face parte din siguranța și sănătatea utilizării internetului. O amprentă digitală reprezintă urmele informațiilor 
pe care le lași în când folosești internetul, dar și impactul pe care activitățile tale online le lasă asupra ta - cum ar fi lucruri 
pe care le vezi, le auzi sau le citești, dar și lucrurile pe care alți oameni le spun și fac online. 

O amprentă digitală nu este neapărat bună sau rea. Există, iar gândurile și sentimentele tale despre aceasta precum și 
efectele pe care le are asupra ta depind de o mulțime de factori diferiți, cum ar fi valorile tale, prioritățile, vârsta, etapa 
vieții, așteptările școlare și familiale.

Amprenta ta digitală este realizată de aspectele care sunt vizibile, cum ar fi postările de pe rețelele sociale ale tale sau 
ale altor persoane. Aceasta include fotografii, actualizări de stare, înregistrările locațiilor, grupuri și site-uri online care 
ți-au plăcut sau cărora te-ai alăturat și postări pe care le-ai distribuit.

De asemenea, include lucruri care pot fi învățate despre tine pe baza activității tale, cum ar fi site-urile web pe care le 
vizitezi, informațiile personale pe care le introduci, mesajele și e-mailurile pe care le trimiți și așa mai departe.
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Ce poți face dacă descoperi lucruri care nu îți plac la amprenta ta digitală?

• Strânge restricțiile pe rețelele sociale;

• Acceptă numai cererile de prietenie de la persoane pe care le cunoști în viața reală;

• Setează setarea de confidențialitate astfel încât informațiile despre tine (inclusiv imaginile) să nu fie vizibile 
publicului;

• Schimbă setările, dacă este necesar, astfel încât alte persoane să aibă nevoie de permisiunea ta pentru a te 
eticheta în postări;

• Resetează parolele. Asigură-te că sunt puternice și nu le împărtăși;

• Gândește-te cu atenție de fiecare dată când postezi sau distribui o informație în mediul online.

Pentru a fi în siguranță în mediul online, este necesar să respecți câteva reguli simple:

1. Întreabă - Cere mereu permisiunea înainte de a posta o informație despre o altă persoană sau înainte de a face 
publică o imagine, discuție sau un email. Asigură-te mereu că aceste informații nu sunt personale.

2. Fii atent - Verifică ortografia sau alte greșeli de scriere atunci când postezi în mediul online sau când trimiți un 
mesaj.

3. Fii politicos - Menține mesajele scurte, la obiect și politicoase. Nu trimite multiple mesaje și nu irosi timpul celorlalte 
persoane.

4. Nu jigni și abuza - Fii de ajutor pentru persoanele cu care interacționezi. Dacă o altă persoană este nepoliticoasă 
cu tine, te jignește sau abuzează de tine în spațiul online, fă acest lucru cunoscut prin blocarea persoanei și discuția 
cu o persoană adultă. Dacă asiști la un astfel de comportament, nu încuraja și încearcă să fii pozitiv și să ajuți victima.

Netiquette - Reguli de bază de respectat în timpul orelor online

Netiquette este eticheta internetului, reprezintă reguli simple despre cum să te comporți în mediul online pentru a-l 
menține un spațiu politicos pentru toți participanții. Mai jos găsești câteva reguli care te fac un cetățean bun al spațiului 
online:

1. RĂMÂI CONCENTRAT. Pune deoparte jucăriile, gadgeturile și alte posibile distrageri. Fii ochi și urechi în timpul 
orelor. Oprește muzica și alte zgomote și activități care te vor împiedica să auzi și să asculți ce se discută.

2. RESPECTĂ IDEILE ALTORA. Ascultă ce au de spus colegii tăi.

3. PUNE ÎNTREBĂRI. Utilizează butonul de ridicarea mâinii dacă ai o întrebare.

4. VERIFICĂ-ȚI GRAMATICA ȘI ORTOGRAFIA. Fii formal/ă și nu utiliza comenzile rapide în caseta de chat. 

5. FOLOSEȘTE CORECT CASETA DE CHAT. În chat sunt acceptate numai discuții privitoare la oră. Nu partaja 
imagini, comentarii sau linkuri care nu au legătură cu discuția.

6. FII PREGĂTIT/Ă. Ia-ți lângă tine stilouri, creioane, cărți, caiete și alte materiale necesare înainte de curs.

7. DISTREAZĂ-TE! Nu-ți fie teamă să greșești.

Criterii pentru paleta de aplicații/platforme aleasă

Pe lângă regulile de funcționare și de menținere a siguranței în mediul online, este util să alegi platformele și paleta de 
aplicații conform grupului cu care vei lucra. Iată de ce trebuie să ții cont:
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• User friendly - ușor de folosit și ușor de făcut un cont;

• Securitate - contul sau accesul pe platformă să fie unul printr-un link securizat care care să mențină siguranța în 
mediul online;

• Comunicarea - aplicațiile sau platformele să conțină o formă de a menține membrii grupului conectați, de a le 
stimula comunicarea;

• Nevoi - atenția participanților să fie pe învățare și nu pe folosirea tehnologiei;

• Cooperare - tehnologia pe care o folosim trebuie să aibă în centru stimularea cooperării și a contribuției, nu a 
concurenței;

• Testare și creare - este de dorit ca, prin tehnologia folosită, să fie oferite oportunități de testare și creare a conținutului.

Efecte pozitive și negative pe care le are învățarea la distanță asupra copilului și a profesorului

Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. Indiferent dacă oamenii privesc 
pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei în clasă, este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită.

Cu toate acestea, învățarea la distanță poate avea efecte pozitive dar și negative asupra stării emoționale a profesorilor 
și elevilor. Iată mai jos câteva exemple dar și modalități de prevenție sau soluții pentru cele negative, conform sondajelor 
realizate de schooleducationgateway.eu/ro 

1. Sentimentul izolării - Elevii pot învăța multe din a fi în compania colegilor lor. Cu toate acestea, într-o clasă online, 
există interacțiuni fizice minime între elevi și profesori. Acest lucru duce adesea la un sentiment de izolare pentru elevi 
și, deopotrivă pentru profesori. În această situație, este imperativ ca școala să permită alte forme de comunicare 
între elevi, colegi și profesori. Aceasta poate include mesaje online, e-mailuri și conferințe video care vor permite 
interacțiunea față în față și vor reduce sentimentul de izolare.

2. Expunerea prelungită la ecran - Mulți adulți sunt îngrijorați pentru sănătatea copiilor care petrec atât de multe ore 
privind un ecran. Această creștere a timpului de expunere este una dintre cele mai mari preocupări și dezavantaje 
ale învățării online. Uneori, elevii dezvoltă, de asemenea, o postură proastă și alte probleme fizice din cauza stării 
încovoiate în fața unui ecran. O soluție pentru acest efect negativ este de a gestiona timpul petrecut în fața ecranului și 
de a fi redus la maximum trei ore pe zi pentru cursurile la care copilul participă. De asemenea, este necesară o pauză 
la fiecare 20 de minute de expunere la ecran pentru a-și reîmprospăta mintea și corpul.

3. Îmbunătățirea prezenței elevilor - Deoarece la cursurile online pot participa de acasă, există mai puține șanse ca 
elevii să piardă lecțiile. 

Deși riscurile sunt de luat în considerare și încă nu se cunosc în totalitatea lor, pericolele utilizării internetului în rândul 
copiilor nu ar trebui să umbrească complet beneficiile potențiale ale acestuia. În special atunci când tehnologia 
internetului este utilizată cu moderație și în mod responsabil, internetul oferă copiilor acces la o colecție enormă de resurse 
academice, poate contribui la dezvoltarea abilităților motorii fine și a coordonării mâinii-ochiului prin manipularea 
computerului și poate servi chiar la dezvoltarea concentrării și abilități de gândire critică pe măsură ce copiii învață 
să discrimineze și să filtreze informațiile. Atâta timp cât nu înlocuiesc interacțiunile sociale fizice, utilizarea internetului 
poate fi o completare sănătoasă a unei vieți sociale.



15

6. Zece practici din scoală online (din experiența profesorilor și alumnilor Teach 
for Romania)

1. Utilizarea platformelor/opțiunilor online care oferă posibilitatea de a lucra pe grupe, de a face videoconferințe 
de maximum o oră unde se pot întâlni în mediul virtual cu colegi și profesori;

2. Adaptarea metodelor creative mediului online precum jocul de rol și apelul la platformele/resurse precum muzee 
virtuale, filmulețe educative de pe youtube ce pot fi explorate ulterior și individual de elevi;

3. Comunicarea și îndrumarea constantă a părinților privind lucrul cu elevii și cum îi pot ajuta suplimentar, orientarea 
efortului către părinții și elevii care au mai multă nevoie de informații și sprijin, dezvoltarea de forme eficiente de 
check-in cu aceștia și înțelegerea provocărilor pe care familiile le pot avea;

4. Împărțirea de resurse și activități de parcurs și realizat în perioade mai lungi mai mari/o săptămână, apelarea la 
manualele digitale unde este cazul;

5. Transformarea temelor în activități mai interactive precum teme/proiecte de grup, înregistrarea de interviuri cu 
membrii familiei, sarcini scurte și adaptate la context (construit cu lucruri din casă etc), pe care elevii să primească 
feedback individual;

6. Păstrarea și chiar punerea accentului pe lecțiile de dirigenție care sunt necesare și așteptate cu drag;

7. Pregătirea elevilor din timp pentru a fi familiarizați cu folosirea tabletei și a aplicațiilor;

8. Realizarea de video-uri scurte în care profesorul dă sfaturi sau idei de cum pot rezolva sarcini sau clipuri create 
să atragă copiii la orele online;

9. Trimitere de materiale acasă copiilor ce nu au resurse digitale și coordonarea prin telefon pentru anumite sarcini/
experimente și motivarea lor, pentru a nu pierde contactul cu ei;

10. Impunerea unor rutine de participare și sincronizarea orarelor/a platformelor folosite de către toate cadrele 
didactice astfel încât elevii să știe clar când și ce au de făcut.
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7. Resurse digitale recomandate

Aplicație: Google forms - gratuit
https://www.google.com/forms/about 
Avantaje: Permite elevului să vadă ce răspunsuri au fost corecte sau greșite, profesorul poate intervenii prin comentarii 
pentru a explica în detaliu ce a făcut bine sau mai puțin bine
Dezavantaje: -
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Aplicație de la google care permite crearea unor chestionare 
de evaluare cu itemi variati, cu punctaje sub diverse forme
Cum o folosesc în clasă?: Cu videoproiector și ecran, telefon, tabletă, laptop
Momentul/le lecției: Toate momentele lecției
Potrivit pentru: Primar și gimnaziu, toate disciplinele

Aplicație: Google Drive - gratuit - necesită un cont de email
Avantaje: ușor de folosit, cu ajutorul lui ai acces la multe aplicații aferente, toate materialele pot fi ținute într-un singur 
spațiu virtual
Dezavantaje: limită de spațiu virtual, interfața este în engleză
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Cu ajutorul google ai acces la Google Classroom și la 
aplicațiile google care sunt mai ușor de utilizat decât multe alte aplicații
Cum o folosesc în clasă?: Cu videoproiector și ecran, telefon, tabletă, laptop
Momentul/le lecției: Toate momentele lecției
Potrivit pentru: Primar și gimnaziu, toate disciplinele

Aplicație: Jamboard - gratuit
https://jamboard.google.com/ 
Avantaje: Poate fi utilizat de mai mulți elevi iar profesorul poate urmări în timp real lucrul, poate fi accesat din site web 
fără a fi necesară instalarea unei aplicații
Dezavantaje: poți șterge ce a adăugat alt utilizator, iar în lucrul cu copiii mici poate fi dificil acest aspect
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Aplicația este dezvoltată de Google Cloud și sporește 
colaborarea și implicarea studenților
Cum o folosesc în clasă?: Cu videoproiector și ecran, telefon, tabletă, laptop
Momentul/le lecției: Toate momentele lecției
Potrivit pentru: Primar și gimnaziu, toate disciplinele
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Aplicație: Laboratoare virtuale - Gratuit
https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?sort=alpha&view=grid
Avantaje: Simulator online de experimente pentru științe dezvoltat de University of Colorado. Acoperă o parte 
importantă din materia de gimnaziu și liceu. Ajută la înțelegerea fenomenelor științifice atunci cand nu exista dotările 
fizice pentru a face experimente. 
Dezavantaje: Interfața acestora este în limba engleză
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Înțelegerea fenomenelor (fizice, chimice, etc); Exersare; 
Înlocuirea experimentelor fizice atunci cand nu exista laborator / echipamente;e necesare.
Cum o folosesc în clasă?: Cu videoproiector interactiv, videoproiector simplu. De pe tabletă/ telefon/laptop pentru 
lucru individual sau în echipe mici. 
Momentul/le lecției: Exersare; Introducerea conținutului nou
Potrivit pentru: Primar - științe cls a III-a și a IV-a; Gimnaziu - matematică, fizica, chimie, educație tehnologica, 
biologie.

Aplicație: Google Earth - Gratuit
https://www.google.com/intl/ro/earth/
Avantaje: Afişează imagini de pe suprafața Pământului văzute din satelit, cu diferite rezoluţii. Permite celor care îl 
folosesc să vadă oraşe, case sau alte construcţii oriunde pe glob. Sunt afișate imagini panoramice 360*; are și modul 
Sky- unde poți consulta bolta cerească
Dezavantaje: necesită un laptop/PC mai performant pentru a evita blocarea imaginilor
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Înțelegerea și consolidarea informațiilor
Cum o folosesc în clasă?: Cu videoproiector și ecran, de pe telefon, tabletă, laptop
Momentul/le lecției: Toate momentele lecției
Potrivit pentru: Primar și gimnaziu, la lecții de geografie, istorie, economie, ecologie, geologie, astronomie, biologie, 
pentru diverse călătorii culturale sau descoperirea vechilor civilizații

Aplicație: Chrome Music Lab
https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments
Avantaje: Chrome Music Lab este un laboratorul de muzica. Pe lângă faptul că poate fi folosit interdisciplinar (de 
exemplu la științe, arte sau matematică) , copiii pot face proprile melodii, învață aplicând
Dezavantaje: E nevoie de timp pentru a-i cunoaște toate funcțiile
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Înțelegerea și consolidarea informațiilor
Cum o folosesc în clasă?: Cu videoproiector și ecran, telefon, tabletă, laptop
Momentul/le lecției: Toate momentele lecției
Potrivit pentru: Primar și gimnaziu, la lecții de muzică, științe, artă, matematică.

Aplicație: Muzee virtuale - Gratuit
Google Arts & Culture , Pentru Romania http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html,
Avantaje: Această aplicație reprezintă intrarea ta online către orice muzeu sau galerie, pentru că îți facilitează accesul 
către imagini de o rezoluție înaltă ale unor celebre opere de artă din peste 150 de muzee și galerii din toată lumea
Dezavantaje: necesită o conexiune stabilă la internet
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Înțelegerea și consolidarea informațiilor
Cum o folosesc în clasă?: Cu videoproiector și ecran, telefon, tabletă, laptop
Momentul/le lecției: Toate momentele lecției
Potrivit pentru: Primar mare și gimnaziu- la lecții de geografie, dezvoltare personală, științe, arte, geografie
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Aplicație: Quizizz - Gratuit
https://quizizz.com/
Avantaje: Prezentări cu teste/quizz-uri inserate în prezentare, interactive; simplu de construit și de folosit în clasă; 
oferă rapoarte detaliate în xls pentru fiecare copil și statistici la nivel de clasă/activitate
Dezavantaje: Interfața este în limba engleza
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Prezentare, testare, exersare, evaluare
Cum o folosesc în clasă?: Videoproiector sau tablete/telefoane pentru fiecare copil
Momentul/le lecției: Toate momentele lecției
Potrivit pentru: Se poate folosi la primar și gimnaziu, la orice disciplină

Aplicație: One note - Gratuit - Aplicația Microsoft
Avantaje: Instrument foarte util pentru crearea lectiilor digitale. Permite crearea caietului clasei (spațiu de lucru 
colaborativ), caietului elevului (spațiu de lucru individual la care profesorul are acces permanent). Se poate crea o 
bibliotecă a clasei cu materiale de referintă pentru copii și se pot lua notițe în timpul orelor. Profesorul poate da feedback 
individual.
Dezavantaje: Pentru folosirea de pe telefon sau tableta necesită instalarea aplicației OneNote
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Se folosește pentru a crea biblioteca clasei, prezentarea 
materialelor de studiu, caietul elevului și caietul clasei, pentru a da handouts copiilor, pentru teme și pentru feedback. 
Cum o folosesc în clasă?: Se folosește și independent, dar și integrată in Microsoft Teams. În aceasta situatie, 
înlocuiește caietul de hartie, prezentare powerpoint, etc. 
Momentul/le lecției: Toate momentele lecției
Potrivit pentru: Se poate folosi la primar și gimnaziu, la orice disciplină

Aplicație: Canva - Gratuit
https://www.canva.com/
Avantaje: Ușor de folosit, intuitivă, deține sabloane prestabilite unde poți înlocui doar textul, deține o paletă largă de 
întrebuințări (prezentări, logo, diplome, broșuri, postere, s.a.), utilizatorul poate adauga elemente personale
Dezavantaje: unele imagini/sabloane sunt contra cost, 
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Este folosită pentru a crea postere, prezentări, orare, diplome 
și broșuri sau pentru orice suport vizual de care ai nevoie pe parcursul anului școlar.
Cum o folosesc în clasă?: Pe lângă materialele realizate pentru oră, copiii pot lucra în ea pentru a creea prezentări 
și postere necesare în proiecte
Momentul/le lecției: Aplicația poate fi folosită în toate momentele lectiei avand o paleta larga de intrebuintari 
Potrivit pentru: Se poate folosi la primar și gimnaziu, la orice disciplină

Aplicație: Wordwall - Parțial gratuit (10 lei/lună)
https://wordwall.net/
Avantaje: crearea de resurse după tipare date, schimbarea tiparelor compatibile fără a relua construirea jocului, 
posibilitatea de a edita o resursă publică creată de altcineva, posibilitatea de a alege teme și opțiuni de personalizare a 
resursei, permite crearea de sarcini de lucru atribuite elevilor, permite publicarea resursei, fiind vizibilă și altor profesori/
creatori de conținut educațional, permite modul de multiplayer – atunci când pe aceeași resursă intră mai mulți elevi, 
fiecare de pe dispozitivul propriu
Dezavantaje: există un număr limitat de table de joc pentru contul gratuit
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: este o platformă care permite construirea de: jocuri educaționale 
interactive, în format digital, ce pot fi inserate în alte platforme de învățare sau, mai simplu, distribuite prin link, resurse 
în format pdf, aferente jocurilor create
Cum o folosesc în clasă?: Wordwall poate fi utilizat pentru a crea atât activități interactive, cât și printabile. Majoritatea 
șabloanelor sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o versiune imprimabilă.
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Momentul/le lecției: Momentul organizatoric, Captarea atenției, Reactualizarea cunoștințelor, Dirijarea învățării, 
Asigurarea retenției și transferului, Încheierea activității
Potrivit pentru: Se poate folosi la primar și gimnaziu, la orice disciplină

Aplicație: Ed Ted - Gratuit
https://ed.ted.com/ 
Avantaje: Lecții gratuite deja create pe aproape orice subiect. Includ teste și propuneri de dezbateri și activități de 
dezvoltare a gândirii critice. Profesorii își pot crea propriile lecții, pot traduce lecții deja existente, pot crea clase de elevi 
pe platformă.
Dezavantaje: Platforma este în limba engleza. 
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Lecții complete, științific corecte, bazate pe materiale video pe 
teme de interes (știința, mediu, etc)
Cum o folosesc în clasă?: Creez propriile lecții. folosesc lecțiile existente pe platforma, adaptez lecțiile de pe 
platforma: folosesc materialele video și adaptez testele sau creez propriile teste în quizizz, kahoot, forms
Momentul/le lecției: reactualizarea cunoștințelor, Introducerea de conținuturi noi, Exersare, Aplicare în contexte noi
Potrivit pentru: Gimnaziu - limba engleza, științe, mediu, opțional integrat, etc.

Aplicație: Mentimeeter - Parțial gratuit
https://www.mentimeter.com/
Avantaje: poți urmări în timp real ce răspund copiii, îi antrenează în lucru, este o alternativă online pentru teste sau 
verificări de cunoștințe, are șabloane pe care le poți folosi
Dezavantaje: pentru copiii mici poate fi dificil de utilizat
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu 
un grup țintă în timp real. Este un instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și grupul țintă poate da răspunsul 
folosind un telefon mobil sau orice alt dispozitiv conectat la internet.
Cum o folosesc în clasă?: pot crea suporturi vizuale interactive, în care profesorul integrează instrumente pentru 
feedback sincron: sondaje și întrebări deschise. Fiecare elev se conectează pe menti.com utilizând un computer, tabletă 
sau telefonul mobil și „participă”, în același timp contribuind la redimensionarea sau personalizarea experienței de 
învățare care se construiește în clasă.
Momentul/le lecției: Captarea atenției, Reactualizarea cunoștințelor, Asigurarea retenției și transferului, Încheierea 
activității
Potrivit pentru: primar mic (cu sprijin), primar mare și gimnaziu - orice disciplină

Aplicație: Flipgrid - Gratuit
https://info.flipgrid.com/
Avantaje: Permite lucrul cu fișiere video. Este ușor de folosit, profesorul poate seta lungimea maximă a videoclipului. 
Copiii pot înregistra direct în flipgrid fără a fi condiționați de memoria telefonului. Se poate lucra în echipe, individual 
sau cu toata clasa.
Dezavantaje: Interfața este in limba engleza. Este nevoie de demonstrație în clasa pentru a înțelege cum se folosește.
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Încărcare materiale video realizate de copii (explicarea unui 
fenomen, un experiment realizat acasa, etc)
Cum o folosesc în clasă?: când lucrează în echipe, copiii pot incarca o prezentare video în Flipgrid care poate fi 
proiectată în clasă sau poate fi vizionată individual de fiecare coleg (dacă nu exista aparatura de proiecție)
Momentul/le lecției: Exersare, aplicare în contexte noi, evaluarea
Potrivit pentru: Se poate folosi la primar și gimnaziu, la orice disciplină
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Aplicație: Book Creator - Gratuit
https://bookcreator.com/
Avantaje: Permite crearea de materiale colaborative care includ imagini, text, sunet, materiale video, create în echipe, 
individual sau cu întreaga clasă
Dezavantaje: Interfața este în engleză, copiii trebuie ajutați sa se logheze
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Realizarea de prezentări/proiecte/ materiale de sinteză la 
finalul unităților de învățare, prezentarea proiectelor realizate în echipa. Materialele create sunt foarte ușor de folosit 
ca materiale de promovare (pot fi postate ca atare pe rețele de socializare, etc)
Cum o folosesc în clasă?: Prezentarea proiectelor realizate de copii în echipe; Sinteza la finalul unităților de învățare; 
Recapitulare.
Momentul/le lecției: Dacă lucrează în clasă este folosită pentru exersare sau aplicare în contexte noi. Poate fi folosită 
și ca temă pentru acasă sau pentru documentarea pe anumite teme sau ca produs final al unui proiect colaborativ
Potrivit pentru: Poate fi folosită cu copiii începând de la grupa mare din grădiniță până la clasa a VIII-a.

Aplicație: Classroom screen - Gratuit (exista și varianta plătită pentru mai multe opțiuni)
https://classroomscreen.com/ 
Avantaje: este utilă pentru partea de organizare, suport vizual pentru momente organizatorice, ușor de folosit
Dezavantaje: tablele realizate pot fi salvate doar cu un cont plătit
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: este folosită pentru momente organizatorice de tip: lucrăm pe 
echipe/individual, vorbim în șoaptă, lucrăm în liniște. Este un instrument util pentru a crea echipe dând cu zarul sau 
alegând dintr-o listă aleatorie. De asemenea, conține instrumente de cronometrare a timpului
Cum o folosesc în clasă?: În momentele lecției poate fi afișată pe ecran iar copiii pot urmări și monitoriza ce au de 
făcut sau cât timp mai au. Este utilă profesorului pentru organizare și afișarea vizuală a organizării
Momentul/le lecției: Momentul organizatoric, Anunțarea temei și a obiectivelor, Dirijarea învățării
Potrivit pentru: primar și gimnaziu, orice disciplină

Aplicație: Class Dojo - gratuit
https://www.classdojo.com 
Avantaje: permite crearea conturilor pentru profesori, părinți și copii, înregistrează prezența zilnică, directorul școlii 
are acces ca mentor pe platformă, permite atașarea fișierelor de mai multe tipuri inclusiv fișiere jpg (fotografii), permite 
înregistrarea materialelor video de transmis elevilor, direct pe platformă
Dezavantaje: platforma este în limba engleză
Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: Poate fi folosit ca resursă de materiale digitale și video în 
special pentru dezvoltarea SEL la elevi. De asemenea, aici se poate crea o clasă virtuală unde poți monitoriza progresul 
elevilor.
Cum o folosesc în clasă?: cu ajutorul videoproiectorului pentru a le arăta copiilor progresul lor, punctele pe care 
le-au acumulat, etc.
Momentul/le lecției: Momentul organizatoric, Anunțarea temei și a obiectivelor, Dirijarea învățării
Potrivit pentru: primar și gimnaziu, orice disciplină

Aplicație: Zoom - gratuit cu limită de timp 40 de minute
https://zoom.us 
Avantaje: permite participarea unui număr mare de elevi (până la o sută), are opțiunea de „waiting room” ceea ce 
oferă posibilitatea de a accepta sau nu o persoană în cadrul activității, permite partajarea ecranului, ceea ce este util 
în cazul în care se dorește partajarea materialelor educaționale pregătite pentru activitate
Dezavantaje: platforma este în limba engleză, necesită un internet stabil, deoarece camera și microfonul pot fi 
activate/dezactivate de elevi, există posibilitatea ca profesorul să se
adreseze unor monitoare „negre” ceea ce poate duce la anxietate/frustrare
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Scopul cu care poți folosi aplicația/instrumentul: aplicație utilă în predarea interactivă
Cum o folosesc în clasă?: Poate fi folosită pentru copiii care nu sunt prezenți în clasă, precum și pentru a aduce invitați 
din alte orașe/țări
Momentul/le lecției: Aplicația poate fi folosită în toate momentele lectiei avand o paleta larga de intrebuintari 
Potrivit pentru: primar și gimnaziu, orice disciplină

Multe dintre aplicațiile menționate sunt utile mai multor tipuri de lecții sau momente ale lecției și pot fi alese în funcție de 
mijloacele tehnologice disponibile precum și în funcție de cunoștințele TIC pe care elevii sau părinții le au.

Acolo unde este disponibilă varianta kids friendly, este de preferat utilizarea ei pentru evitarea expunerii elevilor la 
imagini/informații/reclame nepotrivite. (ex:Youtube kids)

La programarea unei sesiuni de educație online se setează funcțiile de securitate ale platformei utilizate: ID conferință, 
parolă de acces, blocare acces nedorit, etc. Invitația de participare, care conține link-ul de conectare, ID sesiune și 
parolă se trimit pe un canal sigur de comunicare.

8. Cum construiesc învățarea după un an în mediul online

De când pandemia provocată de COVID-19 s-a răspândit în întreaga lume, zeci de școli folosesc învățarea la distanță 
(e-Learning) ca o modalitate de a menține cursurile, deoarece toate activitățile față în față au fost interzise. În acest 
scenariu, instituțiile care erau deja familiare cu unele concepte de învățare mixtă și predare mixtă în clasă cu activități 
tehnologice, au preluat conducerea.

După un an de testări și lecții învățate, învățarea folosind diferite tipuri de tehnologii a devenit o normalitate. În continuare, 
putem înțelege această etapă a educației drept un tip de fuziune între educația tradițională și metodologia modernă 
care utilizează tehnologia. Este important să evidențiem conceptul său hibrid, adică o metodologie care agregă în mod 
adecvat predarea prin mijloace tehnologice, fără a înlocui, dar integrându-se cu formatul tradițional. 

Acest nou tip de învățare mixtă folosește tehnologia nu numai pentru a completa, ci pentru a transforma și îmbunătăți 
procesul de învățare. Scopul este de a satisface nevoile noilor generații de elevi pentru o educație mai eficientă, 
interesantă, personalizată și conectată cu această realitate în care tehnologia face parte din viața de zi cu zi.

Marele avantaj al învățării mixte este că oferă tot ce este mai bun din ambele lumi - adică avantajele educației online 
combinate cu toate beneficiile clasei tradiționale. Trebuie amintit întotdeauna că nu toți elevii învață în același mod, 
unii sunt mai vizuali și auditivi, în timp ce alții sunt mai practici, având nevoie să interacționeze și să efectueze activități 
pentru a putea asimila conținutul.

Câteva dintre aspectele importante care pot fi păstrate după un an de învățare online sau hibrid:

• Flexibilitatea timpului;
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• Învățarea colaborativă, cu un schimb de experiență consecvent;

• Dezvoltarea dinamicii colective;

• Rezultate mai bune de învățare prin utilizarea mai diverselor mijloace de informare;

• Utilizarea tehnologiei în cadrul orelor tradiționale;

• Încurajarea autonomiei și a învățării autodidacte;

• Acces la resurse globale și materiale care îndeplinesc nivelul de cunoștințe și interes al elevilor;

• Pregătirea elevilor pentru viitor.

Toți elevii, indiferent de vârsta lor, învață diferit, iar metodele de predare ar trebui să reflecte acest lucru, proiectând 
programe de predare într-un mod care să ajungă la cursanții vizuali, auditivi sau cu nevoie de mișcare.

Odată cu integrarea puternică a tehnologiilor, vom putea îmbunătăți predarea, păstrarea informațiilor, implicarea, 
responsabilitatea și plăcerea. Elevii nu își depășesc niciodată stilurile de învățare, ceea ce înseamnă că învățarea mixtă 
este mai importantă ca niciodată.

9. Check-list - de ce trebuie să țin cont în aplicarea pedagogiei digitale

După cum am văzut, pedagogia clasică se îndreaptă spre pedagogia digitală, care este un mod nou de predare și 
învățare cu ajutorul tehnologiei. Pedagogia digitală mută atenția la un mod de lucru în lumea digitală, folosind abilități 
de lucru digital, cu scopul de a crește motivația elevilor și de a produce învățare.

Iată mai jos câteva aspecte de care trebuie să ții cont în aplicarea pedagogiei digitale:

• Întâlniri virtuale de cunoaștere, reconectare la grup;

• Conectare video pentru învățarea sincronă și pentru întâlnirile pe echipe de lucru;

• Comunicare instantă cu tot grupul, pe echipe și unu la unu;

• Învățarea asincronă - asumarea parcurgerii individuale a conținutului;

• Planificarea activităților pe zi/săptămână;

• Stocarea materialelor pe module/cursuri;

• Evaluarea înțelegerii, acumulării de cunoștințe, feedback și reflecție;

• Colaborare și contribuție în timpul sesiunilor, în cadrul echipelor între sesiunile de curs;

• Co-predare și învățarea de la egal la egal (peer learning).
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10. Concluzii

Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei în clasă, această metodă nouă 
este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită. Sala de clasă virtuală este doar un punct de contact între elevi și 
profesori, iar multe dintre cele mai fiabile strategii ale noastre vor funcționa la fel de bine în mediul online ca și în orele 
fizice din cadrul școlii.

Importanța învățării online constă în autonomia pe care o oferim elevilor în procesul de învățare. Acest aspect este 
esențial; în caz contrar, învățarea din mediul online este rezumată la un profesor care transmite informație către o sală 
de clasă, printr-o tablă electronică.

Acest nou tip de învățare mixtă folosește tehnologia nu numai pentru a completa, ci pentru a transforma și îmbunătăți 
procesul de învățare. Scopul este de a satisface nevoile noilor generații de elevi pentru o educație mai eficientă, 
interesantă, personalizată și conectată cu această realitate în care tehnologia face parte din viața de zi cu zi.

Marele avantaj al învățării mixte este că oferă tot ce este mai bun din ambele lumi - adică avantajele educației online 
combinate cu toate beneficiile clasei tradiționale.

11. Bibliografie

1. Annete Braun, Anna Marz, Fabian Mertens, Annerose Nisser, Rethinking education in the digital age, EPRS, 2020.

2. Garrison D.& Anderson T., E-learning in the 21st Century, Londra, 2003, Routledge Falmer.

3. John Hattie, Învățarea vizibilă - Ghid pentru profesori, Trei, 2012.

4. Olimpia Meșa, Cum învață oamenii, București, 2020.

5. David Parsons, Kathryn MacCallum, Agile and Lean Concepts for teaching and learning - Bringing methodologies 
from Industry to the classroom, Springer, Singapore, 2019.

6. Lowe, S.D. Responding to the needs in distance education providing academic and relational support (PARS), 
(2005)

7. Song, L. & Hill, J.,A conceptual model for understanding self-directed learning in online environments, (2007). 
Journal of Interactive Online Learning, v 6 (1)

8. Innovations in Distance Education https://www.outreach.psu.edu/ 

9. https://worldscholarshipforum.com/ro/  

10. https://www.edupedu.ro  

11. https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  

12. https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/index.htm  

13. https://onesearch.library.utoronto.ca/ 

 


