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PREAMBUL Bibliotecile digitale sunt site-uri web consacrate
creării și conservării colecțiilor de cărți electronice și a
altor materiale tip RED, sau resurse educaționale
deschise, cu acces gratuit pentru utilizatorii care
doresc să le acceseze direct de pe net. Crearea și
stocarea acestor colecții de materiale implică
participarea unui număr mare de instituții partenere,
ceea ce face bibliotecile digitale atât de interesante
pentru publicul larg. 

Bibliotecile digitale au apărut la începutul anilor 1990,
ca rezultat al câtorva decenii de dezvoltare a
tehnologiilor informaționale. Dezvăluind viziunea sa
despre „creierul lumii”, o enciclopedie universală, HG
Wells scria în 1938: 

„Este aproape timpul când orice student, din orice
parte a lumii, va putea să stea cu proiectorul său în
propria sa cameră, într-un anturaj comod, pentru a
examina orice carte sau orice document, sub forma
unei replici exacte”. 

Ideile lui H.G. Wells și Vannevar Bush au captat
imaginația populară și au inspirat viitorii oameni de
știință să creeze platforme digitale care să facă
accesul la informație accesibil pentru oricine,
indiferent de locație.

BENEFICIILE
UTILIZĂRII BIBLIOTECII
DIGITALE
„EDUCAȚIE ONLINE”

Bibliotecile digitale oferă acces la un număr
impunător de resurse la un click distanță. Datorită
stocării tip cloud, acestea depășesc limitele resurselor
tradiționale, oferind elevilor nenumărate oportunități
de învățare. Materialele digitale sunt colectate și
plasate pe o platformă cu acces deschis pentru a crea
un patrimoniu virtual pentru generațiile următoare.
Atâta timp cât este disponibilă o conexiune la internet,
iar elevul are la îndemână un telefon mobil, o tabletă
sau un laptop, biblioteca digitală îi oferă acces la
informații valoroase oriunde s-ar afla și în orice
moment. Beneficiile de a avea și gestiona o bibliotecă
digitală pentru sistemul educațional sunt de mare
amploare - fac conținutul ușor accesibil pentru
întreaga comunitate pentru a asigura împărtășirea
conținuturilor relevante. Or, într-o bibliotecă digitală
pot fi stocate și partajate toate tipurile de conținuturi. 
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”Educație online” www.educatieonline.md este o bibliotecă

digitală care conține circa 8000 de lecții video pentru elevii

claselor I-XII, la disciplinele de bază, profil real și umanistic pentru

învățământul general. Grupul țintă al bibliotecii sunt elevii, părinții

și cadrele didactice din Republica Moldova. Lecțiile au fost

înregistrate în limbile română și rusă. Platforma oferă acces deschis

la diverse suporturi didactice în format digital: manuale digitale,

prezentări în format ppt și exerciții interactive online. Scopul

proiectului este de a asigura accesul liber și gratuit la lecții video,

care au la bază Curriculumul Național, produse de cei mai buni

profesori din țară, create pentru toți elevii după un standard înalt al

calității. Conținuturile bibliotecii digitale corespund rigorilor

curriculare, reperelor metodologice și politicilor educaționale, fiind

realizate în baza principiilor legalității, nondiscriminării, egalității,

relevanței, calității, bunăvoinței, respectului și a încrederii

reciproce.

Biblioteca digitală www.educatieonline.md este o inițiativă a

Primăriei Municipiului Chișinău, în colaborare cu Ministerul

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, creat cu

suportul Fundației Soros-Moldova, Universității Tehnice a

Moldovei, Companiei ”Crunchyroll”, Asociației Naționale a

Companiilor din Domeniul TIC, Centrulio Internațional „La Strada”

și Academiei de Inovare și Schimbare prin Educație.

Biblioteca digitală creată pentru învățământul preuniversitar poate servi drept sursă

centrală de acces, relevanță și calitate pentru o gamă largă de conținuturi curriculare.

Sistemele de gestionare a conținuturilor digitale permit o colaborare ușoară între membrii

comunității școlare. Platforma este accesibilă pentru fiecare actant al procesului

educațional: elevi, părinți, cadre didactice și manageri școlari care pot accesa, distribui,

utiliza multiplu conținuturile și monitoriza rezultatele oricând, oriunde. O pot face într-un

mediu formal, de exemplu la școală, sau acasă, întrucât au acces instantaneu la informațiile

de care au nevoie pentru fortificarea cunoștințelor obținute la școală sau pentru a revizui

materialul studiat. Lecțiile video pot fi utilizate pentru a recupera conținutul predat sau

pentru a exersa anumite segmente la disciplinele de bază.

 GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD

CE ESTE BIBLIOTECA DIGITALĂ  

www.educatieonline.md?
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Metodologia privind continuarea la distanță a

procesului educațional în condiții de carantină

în  învățământul primar, gimnazial și liceal,

aprobată prin ordinul MECC nr. 351 din

19.03.2020.

Repere metodologice privind organizarea

procesului educațional în învățământul general,

în anul  de studii 2020-2021, aprobate prin

ordinul MECC nr. 839 din 18.08.2020;

Repere metodologice privind securitatea și

siguranța online a elevilor în procesul

educațional la  distanță pentru instituțiile de

învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de

studii 2020-2021, aprobate prin ordinul MECC

nr. 1069 din 06.10.2020; 

Repere privind organizarea procesului

educațional în condițiile învățării mixte în

contextul epidemiologic de COVID-19,

aprobate prin ordinul MECC nr.1131 din

13.10.2020.

B i b l i o t e c a  d i g i t a l ă  ” E d u c a ț i e  o n l i n e ”
w w w . e d u c a t i e o n l i n e . m d  e s t e  o  p l a t f o r m ă
d e  p r e d a r e - î n v ă ț a r e - e v a l u a r e  l a  d i s t a n ț ă .
Î n  R e p u b l i c a  M o l d o v a  î n v ă ț a r e a  l a
d i s t a n ț ă   e s t e  d e s f ă ș u r a t ă  î n
c o n f o r m i t a t e  c u  u r m ă t o a r e l e  a c t e
r e g l a t o r i i :

 GHID DE UTILIZAREA A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD

Ghidul de utilizare a Bibliotecii digitale www.educatieonline.md vizează
sprijinirea luării deciziilor în domeniul educației pentru a dezvolta și
implementa acțiuni eficiente, necesare pentru a preveni perturbarea
educației școlare pe timp de pandemie sau în situații în care predarea
tradițională nu este posibilă.  

Reperele metodologice de utilizare a bibliotecii incluse în prezentul ghid
au scopul de a asigura implementarea eficientă și integrarea cu succes în
procesul de predare-învățare-evaluare a tuturor resurselor educaționale 

 depozitate pe platforma www.educatieonline.md.
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contextualizarea conceptului de bibliotecă digitală din perspectiva

actuală a actorilor educaționali; 

concretizarea aspectelor cheie ale implementării resurselor educaționale

oferite de Biblioteca digitală www.educatieonline.md în instituțiile de

învățământ din Republica Moldova; 

eficientizarea și sporirea calității procesului educațional la distanță în

învățământul general;

propunerea unor soluții optime de dezvoltare/ adaptare a conținuturilor

curriculare în vederea înlăturării barierelor de predare-învățare-evaluare

în situațiile în care predarea tradițională nu este posibilă; 

motivarea cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională în domeniul

învățării mixte și aplicării metodei clasei inversate, dar și pentru

valorizarea tehnologiilor digitale în învățământul tradițional, față în față.

OBIECTIVE

GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD

BIBLIOTECA DIGITALĂ ”EDUCAȚIE ONLINE” - 

ÎNVĂȚĂM ALTFEL!
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Codul Educației al Republicii
Moldova stipulează principiul
centrării educației pe
beneficiarii acesteia și
asigurarea tuturor copiilor și
elevilor o educație de calitate,
identificând dificultățile și
oferindu-le ajutor și suport. 

Codul Educației promovează în
toate treptele de școlarizare
învățământul la distanță,
învățământul la domiciliu sau
studiul individual pe o
perioadă de timp determinată
pentru elevii care sunt lipsiți
temporar de posibilitatea de a
frecventa/ de a se deplasa la
școală. (Art.27(1), 29 (1), 31(1).
Pentru asigurarea suportului
informațional sistemul de
învățământ este susținut de
diverse unități conexe și de
servicii adiacente inclusiv
bibliotecile din învățământ,
punându-se accent pe crearea
bibliotecilor școlare virtuale cu
funcții de e-learning, cu
fonduri de curricula școlare,
proiecte didactice, ghiduri
metodologice, manuale
electronice, etc. (Art.128 (6))

Strategia de dezvoltare a educație pentru
anii 2014-2020 ”Educația - 2020”
formulează drept viziune strategică

dezvoltarea sistemului de educație al

Republicii Moldova accesibil tuturor

cetățenilor, care oferă educație de calitate,

relevantă pentru societate și economie, axate

pe necesitățile educaționale ale celor care

învață și un curriculum relevant, susținut de o

infrastructură și un mediu educațional

prietenos celui ce învață, într-un cadru

instituțional modern, flexibil și funcțional,

susținută de parteneriate academice și

sociale durabile. Accesul la educație și

șansele egale sunt printre țintele prioritare

fixate în Strategie. Pentru asigurarea

accesului și a gradului de participare la

educație s-a realizat implementarea

modelelor de învățare la distanță, dotarea

instituțiilor de învățământ cu echipamente

moderne utile procesului de studii, acces la

internet și infrastructură necesară

implementării cu succes a tehnologiilor

informaționale și comunicațiilor în procesul

educațional, dotare bibliotecilor școlare cu

tehnică modernă și acces la internet nu doar

în scopul satisfacerii necesităților de

informare și documentare a elevilor și

cadrelor didactice, facilitarea creării rețelelor

de comunicare și de schimb de bune practici

între cadrele didactice.

CODUL EDUCAȚIEI, STRETAGIA DE DEZVOLTARE A
EDUCAȚIEI ȘI ROLUL BIBLIOTECILOR DIGITALE

GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD
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Creată în anul 2012, Coursera este o platformă gratuită de

învățare la distanță la nivel global care oferă acces la    sute

de cursuri tip MOOC (massive open onlien course - curs

online cu acces deschis publicului larg) elaborate de cele mai

cunoscute universități din întreaga lume. Cursurile Coursera

conțin prelegeri în format video înregistrate în prealabil, care

pot fi vizionate oricând și oriunde, însoțite de activități

interactive - lecturi de texte, exerciții de consolidare a

materialului studiat, teste scurte. Coursera colaborează cu

universitățile de top pentru a ajuta studenții să obțină o

diplomă de master fără a fi nevoiți să frecventeze cursurile cu

prezență fizică. 

Khan Academy este una dintre cele mai cunoscute biblioteci

virtuale gratuite din lume. Oferă mii de lecții video scurte pe

diverse subiecte, cu precădere la disciplinele exacte. Inovația

acestei biblioteci constă în faptul că personalizează

experiența de învățare. Orice elev și profesor poate accesa

materialele video pentru a înțelege mai bine o temă sau

pentru a găsi răspunsuri la întrebările neacoperite în procesul

tradițional de predare. Conținuturile video sunt disponibile în

36 de limbi. 

edX este o platformă digitală creată la Harvard și MIT care oferă

cursuri online gratuite pentru adulți, indiferent de vârstă.

Conținuturile digitale oferite de TED-ED pot fi personalizate.

Profesorii pot expedia linkurile lecțiilor cursanților și pot urmări

rezultatul procesului de învățare prin intermediul testelor interactive.

Biblioteca facilitează comunicarea între cursanți și încurajează

împărtășirea de idei.  Până în prezent, circa 20 de milioane de

cursanți din întreaga lume au beneficiat de cursurile oferite de

diverse universități prin intermediul acestei platforme. 

PRACTICI INTERNAȚIONALE DE SUCCES

GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD 
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GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD

În martie 2020 UNESCO
trasează recomandări pentru
realizarea învățământului la
distanță, referindu-se la
sprijinirea profesorilor și
părinților în utilizarea
instrumentelor digitale, dar și
combinarea abordărilor într-un
număr limitat de aplicații și
platforme. 

În absența unei strategii
intenționate și eficiente pentru
a proteja oportunitatea de a
învăța, există riscul de
perturbare și pierderi severe
de învățare. 

Examinând cererea
educațională pe diferite nivele
ale învățământului
preuniversitar, existența unei
biblioteci digitale contribuie la
asigurarea continuității
educației prin modalități
alternative, în perioada de
izolare socială totală sau
parțială.

Biblioteca digitală www.educatieonline.md vine în
întâmpinarea implementării învățării mixte,
recomandate la nivel mondial în perioada pandemiei
cauzate de noul virus COVID-19. 

Conform ghidului „Învățarea mixtă în educația
școlară – linii directoare pentru începutul anului
de studii 2020/21”, elaborat de Comisia Europeană
în iunie 2020, învățarea mixtă (blended learning) se
definește ca „o abordare hibridă care combină
învățarea în școală cu învățarea la distanță, inclusiv
învățarea online”. 

Astfel, biblioteca digitală www.educatieonline.md
constituie un spriin de încredere al învățării mixte,
care constituie o abordare sinergică ce permite
potențarea reciprocă a învățării față în față și a celei
online, dar și compensarea reciprocă a
dezavantajelor acestora.

În contextul epidemiologic de COVID-19, îmbinarea
învățării față în față cu învățarea online, integrând în
măsură optimă componente online în învățământul
tradițional, este soluția pentru continuarea
procesului educațional. Astfel, biblioteca digitală
poate deveni o componentă importantă a învățării
mixte, care la rândul ei este un imperativ al
actualității, generând necesitatea unor adaptări și
dezvoltări la nivel organizațional, tehnic, didactic,
etic etc.

ÎNVĂȚAREA MIXTĂ ȘI BIBLIOTECILE DIGITALE 

7



Organizarea conținuturilor pe clase și discipline școlare permite accesare fără logare a

oricărui tip de material în bara de căutare, conform cuvintelor cheie. Lecțiile video pot fi

partajate fără restricții, oferind posibilitatea încadrării lor pe alte platforme online, rețele

de socializare și aplicații mobile, cum ar fi Moodle, Google Classroom, Google Sites,

Padlet, Facebook, Viber, etc. Totodată, lecțiile video sunt zilnic difuzate în rețeaua de

televiziune națională Moldtelecom pe canalele 920 - 943.

 GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD

CONTROLUL ACCESĂRII MATERIALELOR
DIDACTICE DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ

Pentru a explora  biblioteca digitală, accesăm www.educațieonline.md. Pagina principală

se deschide cu un meniu detaliat al site-ului în partea de sus a logo-ului. Putem accesa

orice sursă atât din bara de sus, cât și din mijlocul paginii principale. Instrumentele de

navigare sunt aceleași pe orice pagină a site-ului. Orice buton sau text este plasat cu

scopul continuării legăturii/ conexiunii pe paginile platformei. Fiecare dreptunghi

reprezintă o pagină separată care ne dă posibilitatea să explorăm resursele

corespunzătoare.
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Clasele I-XII

Pregătire pentru examene clasa IX

Pregătire pentru examene clasa XII

Educație parentală

Sfatul psihologului

Securitate personală

Sfatul logopedului

Siguranța online

Pe pagina LECȚII FILMATE se regăsesc toate lecțiile în format video organizate pe clase și

discipline:

 GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD

Pentru fiecare clasă în parte sunt indicate disciplinele și numărul de lecții
video disponibile.

9

Liste de lecții video sunt
disponibile pentru orice
disciplină luată separat.



La selectarea lecției video, pe ecran apare
suportul în format ppt, sarcini interactive
create cu ajutorul platformei
aplicatii.educatieonline.md, dar și alte
sarcini interactive create prin diverse
instrumente digitale. 

Linkurile lecțiilor video și a fiecărei sarcini
în parte pot fi copiate și transmise elevilor 
 prin intermediul Google Classroom, Viber,
email, sau oricare altă platformă de lucru la
distanță.

Pe ecran poate fi afișată
o altă modalitate de
vizualizare a tematicilor
lecțiilor pe discipline și
teme.

 GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD
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Pagina RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE
conține fișiere în format  PDF și activități
interactive pe discipline. 

Site-ul este disponibil în limbile română și
rusă. 

Pentru a găsi materialul didactic necesar,
puteți utiliza bara de căutare.



GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII VIRTUALE WWW.EDUCATIEONLINE.MD

Biblioteca conține mii de activități interactive RED grupate pe clase, discipline și teme.
Activitățile interactive au fost create cu ajutorul diverselor platforme digitale: teste, jocuri
didactice, postere digitale, prezentări, animații, benzi desenate, puzzle, cuvinte
încrucișate. 
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BIBLIOTECA DIGITALĂ EDUCAȚIE ONLINE WWW.EDUCATIEONLINE.MD CA SURSĂ DE PROIECTARE DIDACTICĂ

FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE BIBLIOTECII DIGITALE
www.educatieonline.md

Funcţia de bază a bibliotecii digitale este oferirea

diverselor modalități de asigurare a continuității

procesului educațional la distanță în situații în care

predarea tradițională nu este posibilă, sau nu este

suficientă. Cadrul didactic poate utiliza resursele

bibliotecii în procesul de predare la distanță în cazul

elevilor care sunt în afara procesului de studii, care nu pot

frecventa școala sau nu au acces la calculator, lecțiile

video fiind difuzate și la televiziunile locale.  

Cea de-a doua funcție de bază se referă la formarea și

dezvoltarea capacităţii de (auto)învăţare şi de

(auto)instruire a elevului. Aceasta presupune evidenţierea

conţinuturilor de bază şi structurarea lor ca sarcini de

învăţare concrete, realizabile diferenţiat, plecând de la

obiectivele specifice curriculumului, formulate în termeni

de competenţe. Elevii pot apela la biblioteca digitală în

cazul în care au nevoie de mai mult suport didactic, când

solicită explicații suplimentare, când nu pot beneficia de

ajutorul unui profesor. 

Biblioteca digitală poate servi drept suport important

pentru cadrul didactic în procesul de predare-învățare-

evaluare tradițional sau la distanță, întrucât oferă

numeroase resurse în format video, ppt, pdf, dar și

activități interactive cu feedback instantaneu pentru elevi.

Acestea pot fi utilizate pentru consolidarea cunoștințelor

obținute, pentru recapitulare și pregătire pentru teste, dar

și ca instrumente de evaluare formativă și sumativă. Elevii

se vor distra în procesul de îndeplinire a activităților de

tipul ,,Cursa de cai” sau ,Vrei să fii miliardar”, dar vor primi

și certificat digital cu scorul corespunzător, acesta fiind

expediat profesorului pentru evaluare și notare. 
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Componentele didactice 

cu caracter stabil vizează:
a) obiectivele/competenţele specifice, tratate

pedagogic în perspectiva operaţionalizării lor la nivel

de sarcini de învăţare concrete, adresate elevilor;

b) conţinuturile de bază care trebuie receptate şi

interiorizate de către elevi în acţiunea de învăţare.

Structura bibliotecii digitale include un ansamblu de componente
didactice cu caracter stabil şi variabil

a) forma de prezentare, de organizare a conţinuturilor

de bază;

b) modalităţile de învăţare propuse;

c) tehnicile de evaluare/autoevaluare avansate;

d) soluţiile/sugestiile grafice;

Componentele didactice cu caracter
variabil vizează:

13

Promovarea abordării constructiviste bazate pe

educația centrată pe elev. Elevul își poate selecta

independent sau ghidat materialele necesare din

biiblioteca digitală și poate reveni la anumite lecții

video atunci când are nevoie de explicații

suplimentare, de repetare sau de recapitulare.   

Explorarea beneficiilor perspectivei trans-,

inter- şi pluridisciplinare. Elevul are acces

independent la o colecție impresionantă de lecții

video și activități interactive pentru toate

disciplinele de bază și poate naviga ușor de la o

temă la alta, de la un profesor virtual la altul.

Asigurarea cadrului integrativ al procesului de

predare-învăţare-evaluare. Varietatea de resurse

oferite de bibliotecă oferă cadrului didactic

posibilitatea de a determina cel mai potrivit tip de

experienţă de învăţare pentru elev: învăţare prin

receptare, învăţare prin descoperire, învăţare prin

cercetare etc. 



relevanţă, prin centrarea pe elevi şi adecvarea la

contextul de învăţare şi necesităţile reale;

transparenţă şi claritate a finalităţilor urmărite, a

etapizării progresului, a expunerii materiei şi a abordării

metodologice;

coerenţă şi fiabilitate, prin unitate şi armonizare internă,

acurateţe ştiinţifică, factuală, textuală şi metodologică,

aplicabilitate practică;

atractivitate, diversitate, expunere şi ilustrare

prietenoasă pentru utilizator;

caracter deschis şi integrator, prin dezvoltare cognitivă,

integrarea cunoştinţelor anterioare şi oferirea

posibilităţilor pentru extinderea şi transferul învăţării în

afara sălii de clasă;

participare prin asigurarea de opţiuni diverse, implicare

activă a celui ce învaţă, facilitarea de parteneriate pentru

învăţare;

utilitatea didactică a elementelor multimedia interactive;

corectitudinea ştiinţifică a elementelor multimedia

interactive;

gradul de adaptare al conţinuturilor elementelor

multimedia interactive la categoria de vârstă specificată;

gradul de corelare al conţinuturilor elementelor

multimedia interactive cu conţinuturile statice, de bază;

prezenţa şi calitatea sistemului de asistenţă pentru

elementele multimedia interactive;

completitudinea şi ergonomica instrumentelor de

navigare;

calitatea instrumentelor de marcare a textului;

designul elementelor multimedia interactive: calitatea

realizării imaginilor statice, gama coloristică,

dimensiunile şi rezoluţia, calitatea secvenţelor video,

calitatea secvenţelor sonore.

Principiile de asigurare a calităţii  conținuturilor
didactice propuse de biblioteca digitală:
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orientarea spre învățarea activă;

orientarea spre competența de a învăța să înveți;

orientarea spre formarea de competențe;

orientarea spre învățarea individualizată. 

Promovând diversificarea și personalizarea strategiilor didactice, biblioteca digitală

accentuează:

1. Construirea propriilor înţelesuri şi interpretări ale conţinuturilor instruirii.

2. Promovarea alternativelor metodologice de predare-învăţare-evaluare.

3. Promovarea învăţării prin descoperire şi prin rezolvare de probleme.

Realizarea procesului de predare-învățare-evaluare în baza bibliotecii
digitale are loc prin:
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O lecţie reușită este rezultatul unei proiectări didactice echilibrate și consistente.

Biblioteca digitală poate deveni o componentă utilă în cadrul predării tradiționale sau la

distanță. Pentru ca aceasta să devină un instrument de lucru util, eficient și important,

proiectarea instruirii sincrone, asincrone sau hibride trebuie să implice organizarea şi

ordonarea materialului didactic ce urmează a fi predat → învăţat → evaluat la nivelul

corelaţiei funcţional - structurale dintre profesor şi elev. Profesorul proiectează o acţiune

bazată pe: 

Proiectarea didactică - 

un demers sistemic complex de anticipare 

a desfăşurării activităţii de instruire

Pentru a fi eficient, un proiect de lecţie trebuie să îndeplinească
următoarele cerinţe:

a d a p t a r e a  l a  s i t u a ţ i i l e  d i d a c t i c e

c o n c r e t e ;

o p e r a ţ i o n a l i t a t e ,  p u t â n d  f i  u ş o r  d e

d e s c ompu s  î n  o p e r a ţ i u n i  d i s t i n c t e ,

p e n t r u  a  f i  a p l i c a t  î n  p r a c t i c ă ;

f l e x i b i l i t a t e  ş i  a d a p t a b i l i t a t e  l a  s i t u a ţ i i

n o i ,  c a r e  c e r  mod i f i c ă r i  „d i n  me r s ” ,  p e

p a r c u r s u l  d e s f ă ş u r ă r i i  l e c ţ i e i ;

e c o n o m i c i t a t e ,  a s t f e l  î n c â t  î n t r - u n  c a d r u

s t r a t e g i c  s i mp l u ,  s ă  s e  p o a t ă  r e a l i z a  c â t

m a i  mu l t  d i n  p u n c t  d e  v e d e r e  p r a c t i c .

definirea obiectivelor pedagogice; 

stabilirea conţinutului corespunzător; 

aplicarea metodologiei relevante; 

asigurarea evaluării activităţii didactice.

Proiectul de lecţie se
compune dintr-o parte

introductivă, care fixează
un număr de elemente
comune oricărei lecţii la

distanță:

1.disciplina;

2. data;

3. tipul lecţiei;

4. durata;

5. subiectul lecţiei;

6. platforma de desfăşurare;

7. obiective operaţionale;

8.strategiile didactice (metode şi procedee,

forme de organizare, dotare didactică,

forme de evaluare etc.)
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TIPURI DE LECȚII DUPĂ CRITERIUL COMPETENȚEI ÎN CADRUL
CĂRORA POT FI UTILIZATE RESURSELE DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ

„EDUCAȚIE ONLINE”

Modelul CIP (Cognitive Information Processing). Experienţa directă. Sesizarea

MODALITĂȚI DE REALIZARE A LECȚIILOR

•Modelul facilităţilor procedurale -  modalitate de co-investigaţie și învăţare individuală,

care se desfăşoară în patru etape: puncte de sprijin; elevul elaborează, confruntarea cu

opiniile grupului/clasei şi corectarea rezultatelor; sinteza finală.

•Modelul ICON: Interpretation, Construction, Blacki McClintock, 1995) Observarea.

Construirea interpretărilor. Contextualizarea. Confruntarea interpretărilor. Colaborarea.

Prezentarea rezultatelor. Aplicaţii.

•Modelul CETP/SIS. Reactualizarea. Analiza erorilor. Introducerea. Efectuarea. Reflecţia

personală. Post-evaluare.

•Modelul OLE: (Open, Learning, Environments). Prezentarea. Procesarea mentală.

Construirea. Colaborarea. Sinteza.

•Modelul celor 5 E: Angajarea. Explorarea. Explicarea. Elaborarea. Evaluarea. 

punctelor centrale. Analiza. Aplicarea. Evaluarea şi autoevaluarea.

•Modelul CLD: (Constructivist Learning Design). Precizarea situaţiei. Alcătuirea grupurilor.

Alcătuirea și folosirea procedurilor. Formularea de întrebări. Exteriorizarea. Efectuarea de

reflecţii. 

•Modelul CECERE: Context. Explorare. Cooperare. Elaborare. Reflecţii. Evaluare.

•Modelul ETER: (Experience, Theory, Experimentation, Reflection). Efectuarea de

experienţe concrete. Abordarea teoretică. Efectuarea de experimente. Reflecţia.

•Modelul OSIOS: Orientarea. Scanarea. Interpretări proprii. Organizarea. Schematizarea.

•Modelul celor 5 D: Descifrarea problemei. Definirea problemei. Dezvoltarea problemei.

Delegarea sarcinii. Design-ul problemei.

lecţ ie  de  formare  a  capacităţ i lor  de  achizi ț ionare  a  cunoșt inţelor ;

lecţ ie  de  formare  a  capacităţ i lor  de  înţelegere  a  cunoșt inţelor

cunoșt inţelor ;

lecţ ie  de  formare  a  capacităţ i lor  de  apl icare  a  cunoșt inţelor ;

lecţ ie  de  formare  a  capacităţ i lor  de  anal iză -sinteză  a  cunoșt inţelor ;

lecţ ie  de  formare  a  capacităţ i lor  de  evaluare  a  cunoșt inţelor ;

lecţ ie  mixtă.

R E S U R S E L E  G R A T U I T E  O F E R I T E  D E  B I B L I O T E C A  D I G I T A L Ă  „ E D U C A Ț I E

O N L I N E ”  P O T  F I  U T I L I Z A T E  Î N  C A D R U L  U R M Ă T O A R E L O R  T I P U R I  D E  L E C Ț I I :

17



 

Interfața pune la dispoziția utilizatorilor o bară de meniu orizontală, situată în colțul din

dreapta al ecranului (cu 3 butoane: Acasă, Autori și Cuprins) și o bară de meniu verticală,

situată în stânga ecranului (care include denumirile modulelor).

 Manualele digitale includ 20 module fiecare dintre care, conform Curriculumului la

disciplina Limba și literatura română, ciclul liceal (2019) șiReperelor metodologice la

disciplina Limba și literatura română, poate fi valorificat în cadrul unei unități de învățare,

cu o durată de până la 15 - 20 lecții. Fiecare modul are 5 rubrici permanente pe pagina de

prezentare:

 1. Catalog lexematic

 2. Text literar (de bază)

 3. Texte pentru extensiune

 4. Proiect individual + Testul fulger

Manuale le  digi ta le  al ternat ive  la  disc ipl ina  Limba  ș i  l i teratura  română  pentru

clasele  a  X -a,  a  XI -a  ș i  a  XI I -a  sunt  dest inate  învățământulu i  general  ș i  profes ional

tehnic .  Manuale le  sunt  RED  ( resurse  educaț ionale  deschise )  ș i  const i tu ie  un

inst rument  didact ic  ut i l  în  predarea  la  distanță .  Ele  pot  f i  ut i l i zate  în  inst ru i rea  la

dis tanță  atât  în  format  s incron,  cât  ș i  as incron.  În  cal i tate  de  resurse  didact ice  de

al ternat ivă ,  manuale le  digi ta le  sunt  complementare  manuale lor  de  bază.

Totodată ,  ele  pot  îmbogăț i  semni f icat iv  cal i tatea  predăr i i  în  procesul  de  ut i l i zare

a  lecț i i lor  din  Bibl ioteca  digi ta lă  unde  acestea  sunt  disponibi le  pentru  f iecare

clasă  indiv idual ,  de  asemenea  poate  f i  accesată  in ter fața  comună  a  apl icaț ie i

www. l i teraturaromana.md.

MANUALELE DIGITALE ALTERNATIVE LA DISCIPLINA 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASELE a X-a, a XI-a și a XII-a
www.literaturaromana.md 

Autor: Natalia  Grîu,  coordonator  de  proiect,  autor  de  conținuturi
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Catalogul lexematic oferă 70 de definiții pentru

termenii de teorie literară, conform

prevederilor curriculare. Autorii manualelor

propun diverse activități statice sau interactive

pentru familiarizarea cu termenii prin sarcini de

tip Harta conceptuală și Ludoteca.

http://literaturaromana.md/
http://literaturaromana.md/
http://literaturaromana.md/


Per ansamblu, manualele includ 85 de texte literare și metaliterare, selectate cu grijă, în

măsura în care textele bune sunt o premisă pentru a forma cititori avizați. La fiecare temă

este ilustrat  un text de bază și unul sau mai multe texte pentru extensiune, iar în funcție de

clasă, se oferă și texte de critică literară, fragmente/manifeste literare pentru curentele

literare studiate, interviuri cu critici literari și alte personalități basarabene. De menționat că

manualele digitale conțin cea mai bogată videotecă cu personalitățile basarabene în viață –

oamenii vii, surprinși în interviuri autentice. Toate textele literare sunt înregistrate și oferă

lectura model, într-o frumoasă și expresivă limbă română, în interpretarea actorilor notorii

din Republica Moldova. Această abordare respectă principiul educației prin valori și pentru

valori, fiind o pledoarie a manualelor digitale în favoarea primei competențe specifice

educației lingvistice și literare la disciplina Limba și literatura română – competența

identitară. Prin urmare, recomandăm ca, în instruirea asincron, cadrele didactice să

motiveze elevii pentru audiția acestor texte, să le ofere exerciții în baza interviurilor  pentru

a stimula ascultarea atentă, observarea faptelor de limbă, exprimarea corectă și conștientă.

Harta  conceptuală  reprez intă  o  organizare  graf ică  a  in formaț i i lor  în  funcț ie  de

anumite  cr i ter i i  speci f ice  conț inutulu i .  Anal iza  hărț i lor  conceptuale  va  permite

elevulu i  să  s is temat izeze  in formaț ia ,  să  o  ie rarh izeze ,  să  o  anal izeze  cr i t ic ,  ia r ,  în

t imp,  î l  va  motiva  să  rea l izeze  independent  asemenea  exerc i ț i i  de  organizare  a

conț inutur i lor .  Pentru  deschider i  in ter - ,  plur i -  ș i  t ras -disc ipl inare  recomandăm

ut i l i zarea  Ludoteci lor  care  sunt  st ructurate  pe  sarc in i  in teract ive  ș i  stat ice ,

e laborate  în  manieră  ludică ,  adeseor i  cu  inv i taț ia -  pretext  pentru  elev  de  a

accesa  al te  resurse  media ,  de  a  cerceta  ș i  a  descoper i  noi  conț inutur i  revelator i i .
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Manualul include sarcini statice și sarcini interactive. Lucrul oral și Lucrul scris  sunt sarcini

specifice  care dezvoltă competența de comunicare orală și scrisă a elevului, facilitând

exercițiul de înțelegere a textului, crearea situațiilor de comunicare și abordare

hermeneutică a fenomenului literar. Valoarea indiscutabilă a manualelor o constituie, totuși,

sarcinile interactive utilizate pentru lucru oral, scris, individual sau în echipe. Ilustrăm

câteva dintre categoriile de sarcini interactive care vor dinamiza procesul didactic și pe

care cadrele didactice le pot utiliza eficient mai ales în predarea sincronă.

•Sarcini de completare a unor spații rezervate cu elementele date (numere, lexeme, enunțuri,

imagini etc.)

•Sarcini de tastare prin introducerea caracterelor în casetă

•Sarcini de selectare a variantei corecte

•Sarcini de bifare a variantelor corecte

•Sarcini de potrivire a elementelor

•Sarcini de ordonare a elementelor

Fragmentele  de  in terv iu  ș i  f i lmele  pot  f i  accesate  aleator iu ,  cu  reveni r i  ș i  cu

întreruper i ,  în  funcț ie  de  obiect ive le  de  învățare  proiectate  pentru  f iecare  lecț ie .

Profesorul  ș i  elevul  deț ine ,  ast fe l ,  controlu l  derulăr i i  înregist răr i i  video  pr in

opț iuni le  Play ,  Stop,  Pauză,  la  care  se  pot  adăuga  Ecran  complet ,  Viz ionează  mai

târz iu ,  Tr imite ,  Setăr i  etc .  Uti l izând  butonul  Pauză,  de  exemplu,  elevul  va  putea

revin i  asupra  unor  secvențe ,  să  lucreze  în  r i tmul  său,  să  facă  anal iza  pe

fragmente .
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În final, am dori să atragem atenția cadrelor didactice asupra rubricii Proiectul meu,

propusă la etapa Extensiune (temă pentru acasă). Fie că sunt proiecte de grup sau

individuale, acestea pot contribui calitativ la formarea și dezvoltarea competenței specifice

de integrare și transfer conform Curriculumului în vigoare (2019), întrucât oferă spațiu și

libertate didactică pentru abordare inter- și transdisciplinară la disciplina Limba și literatura

română. 

Toate  aceste  sarc in i  sol ic i tă  impl icarea  elev i lor ,  conferă  lecț i i lor  un  plus  de

dinamism  ș i  st imulează  cur ioz i tatea  pentru  studiu .  De  al t fe l ,  pentru  a  motiva

elev i i ,  recomandăm  ș i  valor i f icarea  creat ivă  a  rubr ic i i  C u r i o z i t ă ț i ,  deghizată

s imbol ic  sub  forma  unui  cufăr  care  se  deschide  atunci  când  este  accesat .

Deopotr ivă  in teract iv  este  ș i  T e s t u l  f u l g e r  care  reprez intă  o  formă  de  evaluare

format ivă  ș i  este  dest inat  elevulu i  pentru  autoevaluare ,  f i ind  un  test  fu lger  cu  10

întrebăr i  ș i  inc lude  opț iunea  Da /Nu.  Nu  recomandăm  ut i l i zarea  acestor  teste

pentru  notare  –  scopul  acestora  este  consol idarea  învățăr i i  ș i  ofer i rea  unui

feedback  elevulu i ,  nic idecum  o  formă  control  ș i  monitor izare .  Elevul  va  bi fa

var ianta  corectă ,  ia r  când  f ina l izează  testu l ,  va  face  cl ick  pe  opț iunea  „ A m

f i n a l i z a t ” .  Dacă  nu  a  răspuns  corect ,  elevul  pr imește  feedback  ș i  poate  revedea

anumite  răspunsur i .  
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A c t i v i t ă ț i  d e  d e z v o l t a r e  a  g â n d i r i i  c r i t i c e  

l a  l e c ț i i l e  d e  l i m b a  ș i  l i t e r a t u r a  r o m â n ă  

                         A u t o r :  Iacob  Nadejda,  profesoară  de  l imbă  ș i  l i teratură  română  

                             gr .d id . întâ i ,  Liceul  Teoret ic  , , Ion  Vatamanu” ,  Strășeni

     În  contextul  exis tenț ia l  actual ,  atât  cel  pandemic ,  cât  ș i  al  digi ta l izăr i i

impl ic i te  de  postmoderni tate ,  se  impune  necesi tatea  valor i f icăr i i  creat ive  a

bibl ioteci lor  vi r tuale .  În  acest  sens ,  profesorul  este  cel  care  are  posibi l i ta tea  de  a

apela  la  bibl ioteci  digi ta le  metodice  pentru  a  actual iza  aspecte  necesare  în

procesul  de  predare - învățare -evaluare ,  dar  are  ș i  șansa  de  a  ut i l i za  ș i  de  a

recomanda  elev i lor ,  păr inț i lor ,  bibl ioteca  digi ta lă  , ,Educaț ie  digi ta lă” .  

      Ipoteza  de  la  care  pornim  este  că  resursele  ofer i te  de  aceasta  din  urmă

permite  dezvol tarea  gândir i i  cr i t ice  a  elev i lor ,  def in i tă  drept  un  proces  complex

ce  presupune  di fer i te  etape:  , ,a  achiz i ț iona  ide i ;  a  le  examina  impl icaț i i le ;  a  le

pune  la  îndoia lă ;  a  le  compara  cu  al te  puncte  de  vedere ;  a  constru i  s is teme  de

argumentare  care  să  le  spr i j ine  ș i  să  le  dea  consis tență ;  a  def in i t iva  propr ia

at i tudine  în  baza  acestor  argumente”  ( , , In i ț iere  în  metodologia  dezvol tăr i i

gândir i i  cr i t ice”  de  Ch.Temple ,  J.L .Steele ,  K.S .Meredi th ) .

       Contextul  didact ic  la  care  ne  re fer im  e  enunțat  anter ior  -  în  cadrul  lecț i i lor  de

l imbă  română,  cadrul  ERRE,  pr in  comparaț ie  ș i  în  cadrul  al tor  disc ipl ine

umanist ice ,  se  apl ică  de  către  profesor  st rategi i  de  dezvol tare  a  gândir i i  cr i t ice  a

elev i lor ,  cu  ajutorul  resurselor  din  bibl ioteca  digi ta lă  , ,Educaț ie  onl ine” :  lecț i i

v ideo  create  conform  cer ințe lor  curr iculare  în  vigoare ,  PPT -ur i ,  act iv i tăț i

interact ive .  
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O primă strategie relevantă în acest sens este Ghidul de învățare, de fapt un set de

întrebări care ,,ajută la procesarea întrebărilor, atunci când profesorul nu este prezent;

ghidează atenția elevilor spre idei clare ce au fost incluse în text; servește drept pretext

pentru discuții, argumentare orală” ( ,,Strategii de dezvoltare a gândirii critice pentru toate

disciplinele școlare” de Ch.Temple, J.L.Steele, K.S.Meredith). Lecția video cu subiectul

lecției: ,,Proverbul și zicătoarea”, clasa: a VI-a, realizată în baza Curriculumului național la

limba și literatura română, cl. V-IX, Chișinău, 2019 e propusă elevilor în grupul/ spațiul de

activitate online, care poate fi utilizat cu succes în  cadrul predării offline (classroom,

principiul clasei inversate). 



După  viz ionarea  lecț ie i ,  elev i i  vor  lucra  cu  f i șa  J a m b o a r d  propusă  de  profesor

care  inc lude  i temi  ce  impun  atât  reveni rea  la  etape  bine  subl in iate  în  lecț ie ,  cât

ș i  exerc i ț iu l  ul ter ior  de  argumentare  orală  a  elementelor  notate  în  caiet .  Așadar ,

act iv i tatea  cu  ghidul  de  învățare  ordonează  demersul  didact ic  ș i  oferă  șansa  de  a

real iza  un  exerc i ț iu  de  l i teraț ie  vizuală  pr in  comentar iu l  conexiuni i  dintre

imagini le  propuse  în  f i șă  ș i  i temul  dat .  O  al tă  st rategie  a  căre i  ut i l i zare  st imulează

gândirea  cr i t ică  este  G r a f i c u l  c o n c e p t u a l ,  o  cale  de  a  organiza  in formaț ia  după  o

discuț ie ;  o  modal i tate  ef ic ientă  de  a  compara  anumite  concepte  precizând

cr i ter i i le  de  analogie .  După  studiul  subiectulu i  vizat ,  , ,Surse  lex icograf ice  de

documentare  pentru  evi tarea  greșel i lor” ,  clasa :  a  X -a,  ș i  anal iza  lecț ie i  video  cu

aceeași  temă,  la  etapa  lecț ie i  de  Ext indere  se  rea l izează  un  exerc i ț iu  de  apl icare ,

f ixat  în t r -o  f i șă  de  lucru  J a m b o a r d :  I t e m  În  baza  lecț ie i  propuse  ș i  a  propr ie i

exper iențe  de  vorbi tor ,  prezentaț i  oral  3  surse  lex icograf ice  de  documentare  ș i

s i tuaț i i le  în  care  pot  f i  apl icate  pentru  a  evi ta  greșel i le  de  expr imare .  Deci ,  se

real izează  atât  obiect ivul  -  să  coreleze  noț iuni le  studiate  cu  contextul  exis tenț ia l

propr iu ) ,  dar  ș i  s inteza  act iv i tăț i i ,  pr in  completarea  de  către  elev i ,  în  baza

răspunsur i lor  ofer i te  de  colegi ,  a  graf iculu i  conceptual  dat  (surse  lex icograf ice

prezentate ,  avanta je le  lor ,  eror i  evi tate ) .  
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O modalitate de activitate ce contribuie la formarea gândirii

critice este GPP (Gândește- Perechi-Prezintă), o tehnică de

participare la discuții și de formulare în pereche a unei

atitudini; se combină cu brainstorming-ul în perechi. La

subiectul ,,Situația de comunicare”, clasa a VI-a, după

vizionarea lecției, la etapa de Reflecție, se va lucra în GPP, cu

ajutorul fișei de lucru propuse, creată în Lucidspark sau

Canva. Obiectivele presupun că elevul este capabil să

coreleze elementele vizuale oferite de banda desenată și cel

lingvistic (dialogul) și să precizeze regulile comunicării

actualizate de situația propusă. Pentru a realiza dialogul, se va

recurge la un exercițiu anterior de lectură, de către elevi, a

imaginilor incluse în banda desenată propusă (identitatea

personajelor, trăirile lor, replici posibile) și se vor aplica astfel

toate noțiunile explicate în lecția video (instanțele

comunicării, tipurile de comunicare, regulile unei comunicări

eficiente). 



O  st rategie  ef ic ientă  este  ș i  B r a i n w r i t i n g - u l ,  care  are  acelaș i  scop  ca  ș i

bra instorming -ul :  este  mai  profundă  decât  lansarea  orală  a  ide i lor ,  oferă  șansa

part ic ipăr i i  tuturor  elev i lor  ș i  oferă  o  gamă  de  ide i  inspi rate  în  lanț”  ( , ,Apl icarea

st rategi i lor  de  dezvol tare  a  gândir i i  cr i t ice”  de  Ch.Temple ,  J.L .Steele ,

K .S .Meredi th ) .  Apl icat  de  obicei  la  etapa  de  Evocare ,  poate  f i  ș i  potr iv i t  ș i  la

etapa  de  Ext indere ,  un  exemplu  în  acest  f i ind  lecț ia  , ,Paste lu l  , ,Malul  Siretulu i”

de  V.Alecsandr i .  Figur i  de  st i l .  Comparaț ia” ,  clasa :  a  VI -a.  După  anal iza  paste lu lu i

ș i  viz ionarea  lecț ie i  video,  se  va  ofer i  elev i lor  posibi l i ta tea  să  stabi lească

corelaț ia  dintre  textul  poet ic  studiat  ș i  propr iu l  text  re f lex iv .  Dacă  se  lucrează

onl ine ,  f iecare  part ic ipant  (or i  pereche,  dacă  optăm  pentru  GPP ) ,  va  indica  în  f i șa

din  Miro  secvența  textuală  aleasă ,  tema  l i terară ,  t re i  cuvinte -cheie  ș i  sugest i i .  Se

creează  s i tuaț ia  necesară  unei  anal ize  la  clasă  (  dacă  am  ales  corect  f ragmentul

textual ,  dacă  tema  l i terară  e  formulată  corect ,  dacă  cuvinte le -cheie  re f lectă  tema,

dacă  elementele  alese  ne  vor  ajuta  în  scr ierea  textulu i  re f lex iv  propr iu ) .  
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În fine, revenim la o modalitate grafică de organizare

a informației - Clustering-ul, ce oferă posibilitatea de

realizare a asociaților noi, stimulează procesul de

gândire, permite formarea unei viziuni de ansamblu

despre un anumit subiect. Harta mentală, un tip de

clustering, este un instrument necesar elevilor pentru

sinteza materialului studiat. După ce se lucrează cu

lecția video ,,Elemente de structură a textului poetic:

temă, motiv, laitmotiv”, la etapa de Reflecție se

propune elevilor să exemplifice noțiunile date în harta

mentală în baza lecției video/ a experienței proprii de

lectură. Se aplică, deci, la textul liric, noțiunile de

temă literară, idei poetice, motive literare (implicite,

explicite), laitmotive ș.a., iar elevii sintetizează lecția.

Totodată, conform modelului, vor putea crea ei înșiși

scheme de tip clustering cu acest scop ( de

recapitulare). Așadar, biblioteca digitală ,,Educație

online” oferă posibilitatea a construi elementele

necesare gândirii critice, o competență esențială

pentru epoca contemporană. 



În cadrul unei lecții de limba engleză, clasa XI, profesorul a

predat tema nouă, realizând citirea textului și lucrul cu

vocabularul. În calitate de temă pentru acasă, profesorul a

oferit elevilor linkul unei lecții video din biblioteca digitală

care explică în detaliu câteva structuri gramaticale incluse în

text, pe care profesorul nu a reușit să le abordeze în cadrul

lecției. Astfel, vizionarea lecției video va ajuta profesorul să

acopere tot materialul din unitatea respectivă și va fi un

exercițiu suplimentar de gramatică și fonetică, elevii

exersând ascultarea activă în contexte autentice de învățare.    
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BIBLIOTECA DIGITALĂ EDUCAȚIE ONLINE WWW.EDUCATIEONLINE.MD CA SURSĂ DE PROIECTARE DIDACTICĂ

EXEMPLE DE SCENARII DIDACTICE 

ÎN BAZA DIVERSELOR TIPURI DE LECȚII

În cadrul unei lecții de chimie, clasa a XI-a profesorul a

verificat tema pentru acasă, a predat tema nouă și a reușit să

implice elevii în câteva activități scurte de consolidare a

cunoștințelor obținute. În calitate de temă pentru acasă,

profesorul a oferit elevilor linkul unei lecții video din

biblioteca digitală care explică în detaliu tema nouă, oferind

detalii și informații suplimentare. Astfel, elevii vor putea

recapitula tema nouă predată în clasă în mod independent,

fără asistarea profesorului.  

în cadrul lecției de limba română, profesorul a predat una din

poeziile scrise de Grigore Vieru și a implicat elevii în diverse

activități didactice cu scopul de a analiza figurile de stil

utilizate de către poet. În calitate de temă pentru acasă,

profesorul a recomandat elevilor o lecție din biblioteca

digitală care oferă analiza semantică și stilistică a unei alte

poezii scrise de Grigore Vieru. Astfel, elevii vor putea compara

cele două texte literare cu scopul de a-și consolida

cunoștințele despre figurile de stil utilizate în creația artistică a

poetului. 

În cadrul primei părți ale unei lecții la disciplina Educație

pentru societate, clasa a XI-a, profesorul a explicat cum

poate fi elaborat un plan de advocacy. În cadrul celei de-a

doua părți a lecției, profesorul a prezentat elevilor o

secvență dintr-o lecție video din biblioteca digitală care

prezintă într-un mod diferit pașii incluși în procesul de

elaborare a unui plan de advocacy. În calitate de temă

pentru acasă, elevii urmează să compare cele două modele:

cel prezentat în clasă și cel din cadrul lecției video pentru 

a-și crea propriul plan de advocacy.  



Un elev din clasa a doua nu a putut fi prezent la lecția de

limba și literatura română din cauza vizitei la medic. Pentru a

se asigura că elevul nu va întâmpina dificultăți legate de

tema predată, și anume ,,Virgula la enumerare, virgula în

adresare”, profesorul a expediat părinților linkul lecției video

din biblioteca digitală care explică tema în cauză. Astfel,

părinții au primit suport de ordin didactic și au putut

îndeplini corect tema pentru acasă împreună cu copilul lor,

chiar și când acesta nu a fost prezent la lecție. Mai mult

decât atât, elevul a putut viziona materialul video de mai

multe ori, conform propriului orar, nefiind constrâns de oră și

locație.  

În cadrul unei lecții la disciplina Educație pentru societate

predate la distanță, profesorul a recurs la metoda clasei

inversate. Înainte de lecție, elevii au primit un link din

biblioteca digitală unde era explicată tema ,,Pregătirea

competențelor de dezbatere”. La următoarea lecție, elevii

erau deja familiarizați cu tema nouă, astfel profesorul

înlocuind etapa de explicare a temei noi cu cea de

interacțiune cu elevii, aceștia fiind mult mai mult antrenați în

procesul propriu-zis de dezbatere. Biblioteca digitală a

permis profesorului să valorifice timpul petrecut cu elevii și

i-a acordat mai mult spațiu pentru dialog și comunicare. 

Profesorul de istorie la clasa VI-a a fost nevoit să întrerupă

lecția pentru a fi prezent la o ședință organizată în regim de

urgență în instituția de învățământ. Pentru a nu pierde timpul

rezervat temei ,,Viața politică a Țării Moldovei până la

mijlocul secolului al XV-lea”, acesta le-a propus elevilor să

vizioneze lecția video cu tema respectivă plasată în

biblioteca digitală. Elevii au fost rugați să facă notițe și să

pregătească o hartă conceptuală cu cele mai importante

date menționate în lecția video, care urma să fie prezentată

la lecția următoare. Astfel, resursele din biblioteca digitală 

i-au permis profesorului să compenseze timpul pierdut. 

La disciplina Dezvoltare personală, clasa a VI-a, elevii au

primit sarcina să lucreze în echipe la un proiect întitulat ,,Știu

să-mi depășesc conflictele”. Pentru a le ghida activitatea,

profesorul le-a propus să studieze independent o lecție

video din biblioteca digitală pentru a se familiariza cu

diverse tehnici și procedee de management al conflictelor,

suplimentar la cele discutate pe parcursul lecției. Astfel,

elevii au primit suport didactic suplimentar pentru un proces

de lucru independent mai bine organizat și documentat. 
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C e n t r a r e a  procesu lu i  educa ț iona l  pe  cop i l  ş i  nu  pe  conț inu tu r i .  Lec ț ia

v ideo  poate  f i  deru la tă  de  2 -3  or i ,  e levu l  poate  v i z iona  repe ta t

segmente le  ca re  au  fos t  d i f i c i l  de  î n țe les  pent ru  e l  sau  ea ,  e l  poate  s ingur

a lege  t impu l  când  va  accesa  b ib l io teca  sau  dura ta  de  ut i l i za re  a  aces te ia .

A d a p t a r e a   s t ra teg i i lo r  de  predare - î nvă ța re -eva lua re  l a  comun i ta tea  de

ins t ru i re  ș i  l a   f i eca re  e lev  î n  par te .  Cadru l  d idac t i c  poate  ut i l i za

supor tu r i l e  PPT  ș i  ac t i v i t ă ț i l e  i n te rac t i ve  î n  cazur i l e  î n  care  anumi ț i  e lev i

au  nevo ie  de  exersa re  sup l imenta ră .

A s i g u r a r e a  ca rac te ru lu i  f l ex ib i l  a l  procedur i lo r /ac t i v i t ă ț i lo r  de  eva lua re .

Lec ț i i l e  v ideo  pot  f i  ut i l i za te  l a  or ice  etapă  a  l ec ț ie i .  Cadru l  d idac t i c  poate

se lec ta  care  anume  segment  poate  f i  v i z iona t  ș i  poate  ut i l i za  l ec ț i a  î n

cadru l  mai  mul to r  ac t i v i t ă ț i  de  predare - î nvă ța re -eva lua re ,  temă  pent ru

acasă ,  recap i tu la re ,  l uc ru  î n  ech ipe ,  l uc ru  i nd iv idua l ,  șmd .

A s i g u r a r e a  ș a n s e l o r  e g a l e  f i e c ă r u i  c o p i l  pr in  adapta re  l a  r i tmu l ,  s t i lu l  de

învă ța re ,  t ipu l  de  i n te l igență .  Bib l io teca  poate  f i  accesa tă  de  e lev i ,  păr in ț i

ș i  bune i  confo rm  propr iu lu i  ora r  a l  e levu lu i  ș i  confo rm  managementu lu i

pe rsona l  a l  t impu lu i .  E levu l  a lege  când  are  nevo ie  de  b ib l io tecă  ș i  câ t

t imp  are  nevo ie  de  ea .  

P o s i b i l i t a t e a  de  a  se  conec ta  l a  resu rse le  educa ț iona le  d ig i ta le .  La  f e l  de

ut i l e  sunt  ș i  l ec ț i i l e  v ideo  d i fuza te  l a  TV ,  o  so lu ț ie  b ineven i tă  î n  cazu l

e lev i lo r  care  nu  au  conex iune  l a  I n te rne t  sau  nu  pot  accesa  I n te rne tu l  î n

anumi te  z i l e  ș i  l a  anumi te  ore .

A l t e r n a r e a  e f i c ien tă  a  fo rme lo r  de  organ iza re  a  procesu lu i  educa ț iona l

( f ron ta l ,  î n  grup ,  î n  perech i  ş i  i nd iv idua l ) .  

U t i l i z a r e a  metode lo r  ac t i v -par t i c ipa t i ve  î n  mod  s inc ron /as inc ron /h ib r id  ș i

imp l i ca rea  e lev i lo r  î n  l ua rea  dec i z i i l o r  î n  procesu l  de  pro iec ta re  ș i

des fășu ra re  a  l ec ț i i l o r .  

A s i g u r a r e a  c o n e x i u n i i  i n te r /  i n t ra /  t r ansd i sc ip l ina re .  Pe  l ângă  l ec ț i i l e  l a

d i sc ip l ine le  de  bază ,  b ib l io teca  conț ine  ș i  mate r ia le  adăugătoa re  d in

ca tegor ia  „Sfa tu l  l ogopedu lu i ” ,  „Sfa tu l  ps iho logu lu i ” ,  „S iguran ța  on l ine ” ,

„Educa ț ie  paren ta lă ”  sau  „Secur i t a te  persona lă ” .

Ax a r e a  p e  p r o g r e s u l  i nd iv idua l   î n  rea l i za rea  eva luă r i i  baza tă  pe

competențe .  Lec ț i i l e  v ideo  ș i  ac t i v i t ă ț i l e  i n te rac t i ve  pot  f i  accesa te  î n

s i tua ț i i l e  î n  care  unu i i  e lev i  au  nevo ie  de  mai  mul t  t imp  ș i  mai  mul tă

exe rsa re  î n  cazu l  parcurger i i  anumi to r  teme  d in  cur r i cu lum.  

BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE” CA SURSĂ DE PROIECTARE DIDACTICĂ

Din scenariile descrise anterior derivă următoarele principii care stau la baza

elaborării unei strategii de proiectare de învățare/predare/evaluare cu

integrarea resurselor gratuite oferite de Biblioteca digitală

www.educatieonline.md :
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BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE” CA SURSĂ DE PROIECTARE DIDACTICĂ

EXEMPLU DE PROIECTARE DE SCURTĂ DURATĂ CU INTEGRAREA
RESURSELOR DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE”



Învățarea are loc predominant prin formare de competenţe şi

deprinderi practice prin prisma RED. Elevul poate accesa

singur Biblioteca digitală www.educațieonline.md și găsi

independent lecțiile necesare. 

Învăţarea se realizează prin cooperare la distanță, se urmăreşte

progresul fiecărui elev utilizând RED, iar succesul şcolar este

asigurat pentru toţi elevii, în funcție de potențial, acces la

tehnologiile informaționale și particularități de dezvoltare.

Lecțiile video pot fi accesate de elevi și părinți fără asistarea

cadrului didactic, întrucât site-ul bibliotecii este foarte ușor de

navigat în mod independent. 

Lecţiile video derulează în spirală, având acces la materialul pe

platforma www.educatieonline.md și utilizând metoda predării/

învățării inversate prin perspectiva că la bază sunt

cunoștințele, competențele achiziționate anterior și fiind

orientate spre un obiectiv final, este încurajată investigaţia, 

 explorarea şi învăţarea prin experimentare prin RED, iar viaţa 

 cotidiană, experienţa personală  a elevului constituie punctele  

de reper în învăţare. 

Se promovează transformarea sarcinilor şcolare în activităţi

interesante, atractive punându-se accent pe necesitățile de

învăţare şi potenţialul elevilor utilizând RED. Multe lecții video

includ sarcini extrașcolare și sugestii pentru activități

distractive pentru elevi, părinți și bunei. 

Părinţii sunt parteneri ai şcolii, şcoala se integrează  în

comunitatea locală prin asigurarea participativă la orele la

distanță.

Profesorii devin parteneri în învăţare, facilitatori şi consilieri ai

elevilor prin participare sincronă, asincronă și hibridă;

Elevul este rezultatul propriului proces de formare şi

dezvoltare, a  colaborării cu şcoala, comunitatea şi familia. Este

implicat în monitorizarea propriului progres prin RED. De

exemplu, acesta poate beneficia de numeroasele activități

interactive plasate sub lecțiile video, care oferă feedback

instantaneu și certificat digital de participare. 

BIBLIOTECA DIGITALĂ „EDUCAȚIE ONLINE” CA SURSĂ DE PROIECTARE DIDACTICĂ

Asigurarea dreptului tuturor elevilor la educație de calitate online impune  noi
abordări ale paradigmei învățării. Abordările teoretice și metodologice vin să 

 argumenteze necesitatea trecerii la noua paradigmă a învățării, care a devenit o
condiție inerentă în organizarea procesului educațional la distanță.
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GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII DIGITALE „EDUCAȚIE ONLINE”

TEHNICI DE EVALUARE 

ÎN BAZA RESURSELOR OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ

EVALUAREA  ÎN  BAZA

BIBLIOTECII  CU

UTILIZAREA

CONȚINUTURILOR

DIGITALE

EVALUAREA  ÎN  BAZA

ACTIVITĂȚILOR

INTERACTIVE  DIN

CADRUL

BIBLIOTECII

DIGITALE  

Vizionați lecția video „Învățarea  pe  parcursul  vieții  –

necesitate  sau  obligație,  beneficii  și  limite” și elaborați un

eseu argumentativ de 150 de cuvinte (cu indicarea

segmentului care urmează să fie vizionat);

Urmăriți explicațiile profesorului virtual din lecția „Teorema

catetei” și rezolvați problemele din segmentul 5:35-6:15 în

caiet; 

Elaborați o hartă conceptuală a temei studiate în baza PPT-

ului atașat la lecția video „Media  – un  instrument  al

comunicării  și  al  puterii”;

Vizionați lecția video „România  în  relațiile  internaționale

interbelice  1918-1940” (cu indicarea segmentului care

urmează să fie vizionat) și elaborați sumarul în 150 de cuvinte;

Vizionați explicația expresiilor idiomatice de către

profesorului virtual din lecția video „Young  Adult  Literature”

și creați 10 enunțuri proprii pentru a demonstra înțelegerea

acestora;

Creați un infografic cu ajutorul platformei Canva în baza

lecției video „Poluarea  apei  și  a  solului” (cu indicarea

segmentului care urmează să fie vizionat);

Elaborați un poster digital interactiv la tema „Caracterizarea

generală  a  zonelor  naturale.  Zona  de  silvostepă” cu ajutorul

platformelor ThingLink sau Glogster.   

Resursele oferite de Biblioteca digitală „Educație online” pot fi

utilizate atât în cadrul evaluării tradiționale, cât și a evaluării la

distanță.  Poate fi evaluată orice activitate a elevului în mediul

tradițional sau virtual, care are la bază utilizarea resurselor

bibliotecii digitale, fie sub formă de conținut video, audio și text,

sau prin intermediul activităților interactive care însoțesc lecțiile

video. Resursele oferite de biblioteca digitală pot fi utilizate ca

material didactic în baza căruia vor fi formulate sarciile de

evaluare formativă sau sumativă. 

De exemplu:
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Activitatea de învățare a elevilor în baza resurselor bibliotecii digitale

www.educatieonline.md va fi evaluată după aceleași criterii și metode ca și evaluarea

tradițională. 

În cazul predării la distanță sau mixtă, fie că este producere orală sau scrisă, singura

diferență va fi faptul că activitatea elevilor va fi  înregistrată și salvată în format digital

prin intermediul unui instrument TIC / web (text, audio mp3, video mp4, ppt, pdf, jpeg,

etc) și va fi expediată profesorului spre evaluare prin intermediul mijloacelor

electronice de comunicare la distanță, cum ar fi: email, messenger, sms, blog, wiki,

rețea de socializare, aplicații de telefonie mobilă.  

EXEMPLE DE SARCINI ELABORATE 

ÎN BAZA MATERIALELOR DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ:

Elevii crează cărți digitale pentru a demonstra cât de bine au însușit conținuturile

educaționale la tema „Principiul lui Huyghens Reflexia și refracția undelor

mecanice” cu ajutorul Platformei Book Creator www.bookcreator.com, care permite

integrarea în pagini a textelor, imaginilor și fotografiilor corespunzătoare. Linkul

cărților digitale este plasat pe Google Classroom pentru a fi verificat și evaluat de către

cadrul didactic. 

Elevii crează avatare vorbitoare pentru a demonstra cât de bine au însușit conținuturile

educaționale la tema „Elogierea pasiunilor umane în sonetele lui Francesco

Petrarca” cu ajutorul Platformei Blabberize www.blabberize.com, care permite

editarea unor imagini în zona gurii și adăugarea vocii elevului. Linkul avatarelor

vorbitoare sunt expediate profesorului pe Messenger pentru a fi evaluate.

GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII DIGITALE „EDUCAȚIE ONLINE”
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Pentru a demonstra cât de bine au însușit conținuturile

educaționale la tema „Ipoteze de bază ale originii vieții”,

elevii pregătesc un sumar în format ppt, după care îl prezintă

și îl înregistrează în format video (mp4) cu ajutorul Platformei

Screencastify www.screencastify.com care permite captarea

ecranului și exportarea înregistrării video pe YouTube. Astfel,

profesorul va primi înregistrări video de la toți elevii și îi va

putea evalua în mod corespunzător. 

În cadrul lecției la tema „Eugenetica, euthanasia-dilemă

etică”, disciplina Educație pentru societate, elevii au elaborat

sondaje de opinii în format virtual cu ajutorul Google Forms,

au interviat colegii din clasă și membrii familiei, au procesat

răspunsurile și au prezentat răspunsurile sub forma unui

infografic creat cu ajutorul platformei Canva. 

Sarcina de evaluare formulată pentru elevii care au parcurs

tema „Patrimoniul mondial UNESCO natural, cultural și

mixt” a fost crearea unui referat cu ajutorul Platformei

Genially. Fiecare student a avut libertatea de a crea lucrarea

digitală în mod personalizat și creativ, alegându-și șablonul

potrivit din galeria de șabloane oferite de Genially. 

La începutul semestrului, cadrul didactic a informat elevii cu

privire la importanța siguranței online, respectarea normelor

de etică şi securitate informațională în mediul virtual. Elevii au

învățat cum își pot proteja identitatea virtuală în spațiul

online și au discutat despre cyber bullying și phishing. Cadrul

didactic a utilizat mai multe lecții video din secțiunea

„Siguranța online” din biblioteca digitală

www.educatieonline.md. Pentru a demonstra înțelegerea

temelor abordate, elevii au fost rugați să creeze un poster

digital interactiv cu ajutorul Platformei GlogsterEdu, care a

fost evaluat conform unui barem tradițional.  

GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII DIGITALE „EDUCAȚIE ONLINE”
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http://www.screencastify.com/


În cadrul Modului „Tipurile de sol” elevii vor viziona lecția

video din biblioteca digitală, vor citi prezentarea PPT

corespunzătoare și vor crea o carte digitală cu ajutorul

Platformei Book Creator pentru a demonstra, utilizând

materiale în format text, foto, video și audio, diferite tipuri

de sol și caracteristicile acestora. Cadrul didactic va

evalua lucrările create de elevi conform următorului

barem:

GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII DIGITALE „EDUCAȚIE ONLINE”

Grila de control poate fi, la fel, utilizată într-un mod eficient pentru autoevaluare și

evaluarea elevului în baza studierii resurselor din biblioteca digitală

www.educatieonline.md. De exemplu, la tema „Metalele și compușii lor – influența asupra

calității vieții și mediului”, elevii vor viziona lecția video, vor analiza atent explicațiile

profesorului virtual, vor consulta manualul și vor crea o prezentare PPT pentru a explica

importanța metalelor și compușilor acestora în viața de zi cu zi. Elevii vor înregistra cum

prezintă observațiile și concluziile incluse în PPT în format video, fără a depăși durata de 3

minute, cu ajutorul site-ului Screencastify sau extensiei Loom, după care se vor autoevalua

conform grilei de control:
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GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII DIGITALE „EDUCAȚIE ONLINE”

eseuri

postere 

flyere

lapbook-uri

hărți conceptuale

note informative

benzi desenate

reviste

broșuri turistice

Avantajul utilizării lecțiilor video și suporturilor PPT din bibliotecă constă în faptul că

orice produs de învățare, fie că este vorba despre producerea orală sau scrisă, poate fi

adaptat în mod corespunzător. Astfel, după vizionarea lecțiilor video și studierea

prezentărilor PPT, elevii pot crea o gamă largă de lucrări în format text, audio sau video,

tradițional sau digital, sub forma de link-uri, care le va dezvoltă toate competențele cheie

vizate în curriculumul școlar, iar cadrul didactic va putea să le evalueze în mod

tradițional, conform unor criterii prestabilite:

tabele

chestionare

sondaje

sumare

parafrazări

dialoguri

filmulețe video mp4

animații

meniuri

referate

prezentări PPT

mesaje audio mp3

poezii

jurnale de învățare

agende

proiecte

rezolvări de probleme

rezolvări ale unor studii de caz
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GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII DIGITALE „EDUCAȚIE ONLINE”

EVALUAREA FORMATIVĂ 

ÎN BAZA ACTIVITĂȚILOR INTERACTIVE 

DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ 

alegere multiplă
adevărat sau fals
potrivire perechi
text lacunar
ordine simplă

Adițional la lecțiile video, prezentările PPT și manualele în format PDF, biblioteca
digitală mai include și câteva mii de activități interactive organizate tematic,
corespunzător fiecărei lecții. Cadrele didactice și elevii vor avea la dispoziție 10 tipuri
de activități interactive cu feedback imediat, care pot fi utilizate cu succes în cadrul
evaluărilor formative: 

cronologie
cursa de cai
răspuns text liber
memorizează perechi
Vrei să fii milionar?
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GHID DE UTILIZARE A BIBLIOTECII DIGITALE „EDUCAȚIE ONLINE”

Unele activități oferă elevilor un certificat la final de exercițiu, cu indicarea numelui și
scorului obținut, care poate fi descărcat în format PNG și expediat cadrului didactic
pentru a servi drept baza evaluării tradiționale. 

Multe activități interactive au fost create sub forma unor jocuri distractive, cum ar fi „Vrei
să fii milionar?” sau „Cursa de cai”, care pot fi utilizate individual, de către fiecare elev, sau
în grup / în echipe, ca activitate frontală, cu utilizarea proiectorului sau tablei interactive.

Aceste activități interactive sprijină și motivează procesele de învățare și predare și pot fi
incluse în orice scenariu didactic, la orice etapă a procesului educațional. De asemenea,
acestea pot fi folosite cu succes, fiind motivaţionale în studiul individual sau colaborativ al
elevilor pentru înţelegerea, învăţarea, consolidarea sau evaluarea asimilării unui concept
sau a unei noţiuni. Folosirea acestor activități interactive în activitatea didactică poate
avea un impact pozitiv asupra creșterii motivării elevilor prin faptul că acestea ar putea
înlesni înţelegerea conceptelor dificile, ar dezvolta conexiunile cognitive importante între
conceptele predate, ar facilita memorarea pe termen lung a noţiunilor disciplinei, ar
impune folosirea limbajului specific disciplinei, ar solicita utilizarea cunoștințelor în
dialogurile euristice și exerciţiile aplicative și ar promova învățarea colaborativă în grup
prin analiza sarcinilor de lucru și a soluțiilor de rezolvare.

27



de cercetare și descoperire - elevii pot viziona diverse materiale video propuse de

biblioteca digitală, nu doar lecțiile video propriu zise, dar și materiale video din categoria

„Siguranța online”, „Sfatul psihologului” sau „Educație parentală”;

de lucru în echipe - fiecare echipă poate studia anumite resurse video propuse de

biblioteca digitală sau segmente diferite din cadrul aceleiași lecții video;

de realizare a produsului final - lecțiile video conțin foarte multe exemple de produse

de învățare din care se pot inspira elevii atunci când sunt implicați într-un proiect

educațional;

de evaluare și autoevaluare - elevii pot verifica cunoștințele acumulate prin intermediul

exercițiilor interactive propuse de biblioteca digitală. 

Datorită învăţării prin metoda proiectului, elevii devin mai implicaţi și mai motivați

atunci când trebuie să cerceteze probleme complexe, provocatoare, asemănătoare cu

cele din viaţa reală. Resursele oferite de Biblioteca digitală pot fi utilizate pentru a

încuraja investigaţia activă, descoperirea, comunicarea eficientă în grup și gândirea

critică. Acestea pot fi combinate eficient cu alte resurse digitale pentru ca elevii să

beneficieze de un proces de învățare complex și creativ. Acestea ar putea fi deosebit

de utile la următoarele etape: 

22

INTEGRAREA RESURSELOR DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ ÎN
CADRUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE
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Prin acest proiect s-a urmărit interrelaționarea elevilor, promovarea diversităţii culturale şi

încurajarea cunoaşterii unor legende străbune specifice fiecărei țări, tema primei ediții fiind

legendele despre flori: culegerea și traducerea acestora în limba engleză. Proiectul a oferit

tuturor participanților prilejul de a contribui la menținerea și dezvoltarea multiculturalității,

de a promova aptitudinile artistice și creative ale elevilor şi de a dezvolta abilitățile TIC. Mai

mult decât atât, elevii au ocazia de a exersa și a-și pune în valoare abilitățile de comunicare

în limba engleză prin interacțiunea online a echipelor de lucru mixte. Produsul final a fost

crearea și publicarea lucrărilor pe site-ul proiectului. Având în vedere că activitățile

proiectului s-au desfășurat în cea mai mare parte în mediul online, participanții au

îndeplinit sarcinile din calendarul proiectului folosind diferite platforme digitale,

dezvoltându-și competențele secolului 21, în special cele digitale, de colaborare și

comunicare. Astfel, resursele oferite de Biblioteca digitală au putut fi integrate eficient în

cadrul mai multor etape de implementare a proiectului. 
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EXEMPLU DE PROIECT EDUCAȚIONAL TRANSFRONTALIER 

CU UTILIZAREA RESURSELOR DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ
ORGANIZAT ÎN CADRUL INIȚIATIVEI 
EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE

 

Proiectul educațional „TRANSLEGENDS” 

 
Coordonatori: 

Monica  LEPCALIUC,  Colegiul  Tehnic  de  Industrie  Alimentară  Suceava,  jud.  Suceava,

România

Violeta  COZONAC,  Instituția  Publică  Liceul  Teoretic  „Ion  Creangă” Cuizăuca,  raion

Rezina,  Republica  Moldova
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Pe toată perioada proiectului, conectarea elevilor s-a realizat prin intermediul Platformei

www.padlet.com. Elevii au postat descrieri personale, gânduri și păreri legate de diverse

etape ale proiectului.  Platforma www.quizizz.com a fost utilizată pentru evaluarea inițială,

formativă și sumativă, dar și pentru analiza progresului privind cunoștințele

participanților despre proiect.  Platforma www.quizizz.com cu alegerea variantei de poll

(sondaj) a oferit, de asemenea, un instrument de bază pentru evaluarea inter-colegială

(peer-to-peer evaluation) în vederea stabilirii clasamentului final în diverse competiții,

cum ar fi concursul de postere. 

30

Pentru produsul final, elevii au utilizat www.storyjumper.com pentru a descrie școlile în

care își fac studiile și pentru a-și descrie experiențele personale din cadrul proiectului. Una

dintre cele mai utile, versatile și îndrăgite platforme web care poate fi integrată în

activitățile unui proiect este www.canva.com. Odată contul creat, toate lucrările personale

se mențin salvate pe termen nelimitat și pot fi mereu adaptate noilor nevoi, mai ales dacă

există mai multe ediții ale aceluiași proiect. Pe lângă elementele digitale oferite, pe

platformă se poate încărca și conținut personal, de exemplu fotografii/capturi de ecran,

filmulețe video sau melodii în format MP3, care pot fi folosite în numeroase produse finale

precum postere digitale (cu sau fără elemente video sau muzică), logo-uri, anunțuri,

intrucțiuni și pași de urmat, cărți poștale, diplome/certificate, colaje foto sau filmulețe

video, pentru ca mai apoi să fie partajate fie printr-un link special creat din platformă sau

chiar prin descărcare în diferite formate, în funcție de nevoi. Aplicația Canva poate fi

folosită cu ușurință atât de cadrele didactice, cât și de elevi, mai ales datorită multitudinii

de șabloane oferite.

http://www.padlet.com/
http://www.quizizz.com/
http://www.quizizz.com/
http://www.canva.com/
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După ce au descoperit legendele despre flori în limba română, le-au tradus în limba

engleză și le-au postat pe grupul de Facebook al proiectului, elevii au vizionat, în echipe,

lecțiile video despre proiectele sociale și cetățenia ecologică, întrucât descoperirea

frumuseții naturii stă la baza dezvoltării unui comportament „verde”, care are drept scop

protejarea și aprecierea resurselor planetei. 

31

La început de proiect, când au fost încurajați să posteze lucrările digitale pe grupul de

Facebook al proiectului, elevii au fost încurajați să se informeze cu privire la siguranța în

mediul virtual, vizionând câteva lecții video corespunzătoare din biblioteca digitală: 

La etapa finală, elevii au pregătit și au prezentat postere digitale creative în baza

legendelor studiate și traduse în limba engleză. Pentru a-și impresiona colegii,

participanții au vizionat materialul video „Drumul „eroului” în 5 pași. Cum creezi o

prezentare ingenioasă?” elaborat de un expert în domeniul businessului creativ din

rubrica „SFATUL PSIHOLOGULUI”.  
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IMPLEMENTAREA PROIECTELOR STE(A)M 

ÎN BAZA RESURSELOR DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ

     Activitățile STE(A)M pot fi realizate de un singur profesor ori de o echipă de profesori

din aceeași instituție sau din diferite instituții. Activitățile pot fi planificate atât în cadrul

orelor, cât și în afara lor, pot fi de durată scurtă sau lungă, și implică învățarea prin

descoperire și cercetare, experimentarea și aplicarea în practica de zi cu zi. 

     Exemplu de proiect STEAM: „Cadoul de Crăciun”

Activitatea are la bază lecția video „Desfășurata suprafeței unei prisme drepte. Calculul

ariilor suprafețelor, volumelor prismei drepte”. Fabrica de bomboane ACADELLA a

hotărât să ofere câte un cadou de Crăciun celor mai activi elevi ai unei școli.  Aceștia 

și-au propus să creeze un design special, dar la un preț convenabil. Elevii trebuie să

răspundă la întrebarea: „Cum crezi care a fost acesta?”

Sarcina1: Determină ce formă vor avea cutiile în

care elevii vor alege să pună cadourile, dacă

acestea au cel mai mic cost pentru imprimarea

flexografică, știind că prețul este proporțional

cu suprafața ce se imprimează. Detaliile legate

de formele și dimensiunile vizate sunt explicate

în secvența video 5:50 – 7:10. Sarcina de calcul

pentru elevi: Va avea oare această cutie volum

maxim (sarcină propusă la 7:11 – 8:20)?

Sarcina 2: Realizează un desen care ar putea fi folosit de Compania ACADELLA pentru

aceste cutii cu cadouri (se pot utiliza orice instrumente de prelucrare a fotografiei, sau pot

fi realizate desene personalizate). Notă: primele două sarcini se pot realiza în clasă. 

Sarcina 3: Construiește din carton o cutie ce va avea forma determinată la Sarcina 1,

decoreaz-o cu imprimeul pe care l-ai inventat la Sarcina 2. Cadoul obținut dăruiește-l unui

coleg. Notă: Aceasta este sarcină pentru acasă.
Aplicații ale progresiilor

Activitate realizată în baza lecțiilor video

„Progresii aritmetice. Proprietăți. Aplicații” și

„Progresii geometrice. Proprietăți. Aplicații”. În

clasă se rezolvă cele trei probleme aplicative

propuse în lecțiile video, iar pentru acasă

(sarcină realizabilă într-o săptămână) se 

propune crearea unei cărți digitale ce va conține probleme cu caracter aplicativ care se

rezolvă aplicând progresii. Problemele selectate vor avea aplicabilitate în diverse domenii:

medicină, farmaceutică, sport, economie, etc. Cărțile pot fi redactate cu BookCreator,

StoryJumper, FlipSnack sau Bookemon. 

Autor: Berega Ana, profesor de matematică la Liceul

Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți
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     Bucătăria mea de vis

Știință: Creați pașaportul Poliedrelor (Nume, Forme, Proprietăți)

Tehnologie: Creați cu ajutorul programului www.ro.kitchenplanner.net un model de

bucătărie pe care l-ați dori în viitoarea casă.

33

      Seceta – fenomen frecvent în 

Republica Moldova

Știință:  Descrieți seceta ca hazard natural

în Republica Moldova. Utilizați date din

secvența 11:54 – 13:08 din lecția video

„Hazardurile naturale și antropice 1” și

manualul școlar.

Tehnologie:  Descrieți principiul de funcționare a unui sistem de

irigare prin picurare.

Inginerie: Construiți un sistem de irigare care ar putea servi ca

soluție de diminuare a secetei.

Matematică:  Determinați costul pentru instalarea unui sistem

de irigare prin picurare subteran pentru o suprafață de 25 ha de

livadă de meri, dacă se știe că pentru primul ha s-a achitat 3450

de euro, iar pentru fiecare ha următor cu 125 de euro mai puțin

decât pentru precedentul. Pentru a vă reaminti cum se rezolvă

probleme de acest tip, utilizați lecția video „Progresii aritmetice.

Proprietăți. Aplicații” din biblioteca digitală. 

Inginerie: Construiți din diverse materiale schița unei

bucătării. La construcția acesteia veți avea nevoie de

diverse prisme, iar pentru a confecționa corect o prismă,

vă rugăm să utilizați sugestiile din secvența 0:53- 2:35 a

lecției video „Desfășurata suprafeței unei prisme drepte.

Calculul ariilor suprafețelor, volumelor prismei drepte”.

Matematică: Determinați de câți metri pătrați de materie primă veți avea nevoie pentru a

crea bucătăria dorită. Pentru a rezolva mai ușor problema propusă, mai întâi exersați prin

jocul „Vreau să devin milionar” la tema „Calculați aria laterală și/sau aria totală și volumul

unor prisme drepte”.
Fulgi de nea

Știință: Descrieți procesul de formare a fulgilor de nea.

În descriere menționați care este dependența dintre

temperatura aerului și forma fulgilor. De asemenea,

explicați corelația dintre legătura de hidrogen și fulgii de

nea, în baza lecției video „Legătura de hidrogen și

influența ei asupra proprietăților substanțelor”. 

Tehnologie: Creați o carte (Bookemon, Flipsnack) sau

un poster digital (Piktochart, Canva) în care să explicați

cele studiate. 
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Aplicarea elementelor de paralelism în spațiu

 în construcțiile edificiilor din localitate

34

Inginerie,  Artă: Creați din hârtie fulgi de diverse

forme, care pot fi utilizate ca decorațiuni pentru

brad. La crearea acestora veți utiliza figuri și

corpuri depistate printre formele fulgilor de nea.

Matematică:  Caracterizați, din punct de vedere

matematic, figurile geometrice identificate la

formele fulgilor de nea. Pentru a crea un pașaport

complet a acestor figuri, utilizați secvențele video

oferite de biblioteca digitală.

Matematică:  Urmăriți lecția video „Aplicații ale

paralelismului în spațiu”. Determinați domeniile

în care se utilizează paralelismul, apoi realizați

proiectul identificând și exemplificând prin

modele din localitatea dvs.

Știință: Cercetați ce gaz se introduce între fâșiile

de sticlă a geamului termopan pentru a menține

caseta perfect ermetică.

Tehnologie:  Realizați fotografii cu clădiri/obiecte din localitate, prelucrați-le cu orice

aplicație, evidențiind elementele de paralelism în spațiu.

Inginerie: Construiți o machetă în care să fie exemplificate elemente de paralelism în

spațiu.

Matematică:  Rezolvați problema: dimensiunile vizibile ale unei ferestre a școlii sunt trei

fâșii de  înălțime și  lățime, iar pentru construcția camerei izolante se rezervă câte 1 cm pe

contur. Fiecare geam este construit din 3 straturi de sticlă care formează două camere

izolante. Cât va costa toată sticla pentru 10 geamuri termopan, dacă de asemenea sticlă

costă 120 lei? Pentru a rezolva această problemă corect, analizați rezolvarea problemei

propusă de profesorul virtual, secvența 7:30 – 7:55, lecția „Aplicații ale paralelismului în

spațiu”.

https://youtu.be/wvG4NmiRJeI?t=52
https://youtu.be/wvG4NmiRJeI?t=52
https://youtu.be/wvG4NmiRJeI?t=52
https://youtu.be/wvG4NmiRJeI?t=52
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Întrucât biblioteca digitală include peste 7500 de lecții video la diverse

discipline, aceasta poate fi o sursă bogată pentru activități transdisciplinare,

care „se află în același timp și între discipline, și înăuntrul diverselor

discipline, și dincolo de orice disciplină” (Basarab Nicolescu). Cadrele

didactice pot utiliza diferite secvențe din diferite lecții pentru activități care

vor avea la bază învățarea prin cercetare și învățarea prin descoperire.

Limba engleză și Educația plastică:

Elevii ar putea viziona secvențe din lecțiile video din bibliotecă, exersa cu

ajutorul activităților interactive, lucra cu textul și realiza lucrări artistice care

să ilustreze conținutul textelor, cum ar fi în cazul lecției “Gulliver's Travels”

sau „The Selfish Giant”.

. 

                     

                

                

ABORDAREA TRANSDISCIPLINARĂ ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA
STRĂINĂ ÎN BAZA RESURSELOR OFERITE DE BIBLIOTECA DIGITALĂ  
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 Autor: Ipatii Olesea, profesor de limba engleză
 Școala primară nr 19, Vadul lui Vodă, Republica Moldova 

 

Interdisciplinaritatea prevede transferul metodelor dintr-o disciplină în alta. De

exemplu, la lecțiile de Limba străină pot fi integrate activități însoțite de muzică,

dans, și exerciții fizice. Dacă integrăm Matematica la orele de Limba străină, putem

organiza activități care să implice memorizarea unor poezii ce conțin cifre, date

importante sau simboluri matematice, dictări matematice sau alcătuirea unor

probleme сe conțin numere. De exemplu: calculați distanța pe care Moș Crăciun

parcurge din SUA pâna în Chișinău, Moldova, utilizând aplicația

www.noradsanta.com.
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Vizionați lecția video „Unusual Foods around the World”. Îndepliniți exercițiile

interactive din biblioteca digitală la tema alimentației sănătoase.

Consultați manualul de Științe și elaborați meniul pentru o zi, astfel încât un

produs să conțină grăsimi, altul proteine, iar al treilea glucide. Argumentați

răspunsul.

Aranjați lista alimentelor sănătoase și argumentați răspunsul.    

Limba Engleză și Științele: putem propune elevilor spre rezolvare o situație de

problemă:

1.

2.

3.
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Limba Engleză și Geografia: Vizionați lecția video ”The United Kingdom” din

biblioteca digitală. Consultați manualul de geografie pentru a afla mai multe

detalii despre clima din Marea Britanie. Creați un infografic pentru a reflecta cele

studiate de la ambele discipline: Limba engleză și Geografia. 

Corelare interdisciplinară cu Limba străină o putem face între multe alte disciplinele:

Matematica, Fizica, Geografia, Istoria, Informatica, Dezvoltarea personală, etc. Elevii vor

viziona lecții video la aceeași temă de la diferite discipline și vor îndeplini sarcini care le

va dezvolta gândirea critică și creativitatea. 



Limba engleză. Tema: Mother's Day.

Educația tehnologică: elevii vor crea felicitări pentru mamele lor din materiale

reciclabile;                                                                                                  

Muzica: elevii vor cânta și recita poezii despre mama;

Matematica: elevii vor calcula data când se va sărbători Mother's Day în SUA în

următorii 10 ani .

Abordarea transdisciplinară oferă posibilitatea tratării unei teme din mai multe perspective,

păstrând însă caracterul ei unitar. Aceasta oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei asidue

de cunoaştere a elevilor, în domenii care îi fascinează, le stimulează  încrederea în propriile

forţe. Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că viața

nu este împărțită pe discipline.

Limba engleză. Tema: Killing Time or Learning?

Dezvoltare personală: elevii vor crea postere digitale cu strategii legate de managementul

personal al timpului;                                                                                                  

Matematica: elevii vor crea tabele care vor conține calcule referitoare la distribuirea

timpului personal pentru diferite activități personale.
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I. TEMA PENTRU ACASĂ (CONFORM METODEI

CLASEI INVERSATE): elevii sunt rugați să

acceseze lecția video din Biblioteca digitală

www.educatieonline.md și să pregătească un

răspuns oral de 2-3 minute la întrebarea formulată

de profesorul virtual în intervalul 1:08 - 1:45. În

cazul predării la distanță, elevii vor înregistra

răspunsul în format audio (mp3) cu ajutorul Voice

Spice sau Vocaroo și îl vor expedia pe Messenger,

Viber, email, sau îl vor plasa pe Google Classroom

în dependență de platforma de comunicare

stabilită de cadrul didactic. 

EXEMPLE DE SCENARII DIDACTICE 

CU UTILIZAREA RESURSELOR DIN BIBLIOTECA DIGITALĂ

Mediul cultural: literatura (nuvele, texte de ficțiune,

romane, povestitri, piese de teatru). 

Competența lingvistică,  sociolingvistică,  pragmatică

și (pluri/inter)culturală: receptarea și producerea

mesajelor orale/scrise/online. Argumentarea opiniei

și interesului personal pentru cultura, istoria, limba și

literatura țării limbii studiate. 

Disciplina: Limba engleză

Clasa: XI

Tema: Young Adult Fiction

Corelare la curriculum: 

Modalitate de predare: acest scenariu poate fi utilizat și

adaptat în cazxul predării tradiționale, în sala de clasă,

online și hibrid

II. EVOCAREA: Profesorul verifică tema pentru

acasă. Elevii sunt implicați în mai multe activități

cognitive în încercarea de a-și aminti ceea ce știu

deja despre subiectul predat la lecție, și anume

Literatura adolescentină (Young Adult Literature),

profesorul asigurându-se că are loc conectarea

noului cu ceea ce este deja cunoscut. Ei răspund la

întrebările legate de literatura pentru adolescenți pe

care ei au citit-o deja sau filmele în baza acestor

cărți pe care ei le-au vizionat. 
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IV REFLECȚIA. Pentru a-și consolida noile

cunoștințe legate de literatura adolescentină, a

acumula noi concepte și a asigura învățarea

durabilă, elevilor li se propune exersarea cu

ajutorul activităților interactive plasate sub lecția

video: alegere multiplă, potrivire de perechi și

jocul interactiv „Cursa de cai”. Nu în ultimul rând,

elevul este încurajat în permanență să exprime în

propriile lui cuvinte ideile întâlnite, dar și să

utilizeze vocabularul nou studiat la lecție.

 

III. REALIZAREA SENSULUI  

Profesorul trece la predarea temei noi. Adițional la

manual, și mai ales în cazul predării la distanță sau

hibride, profesorul poate utiliza suportul PPT plasat sub

lecția video. Elevul vine în contact cu informația nouă, cu

ideile noi, prin lectura textului plasat în PPT.  Cadrul

didactic insistă asupra dezvoltării exprimării orale,

implicând elevii la fiecare etapă și în fiecare activitate.

Pentru ca elevul să rămână implicat și să-i fie  menținut

interesul, profesorul propune vizionarea lecției video din

bibliotecă, segmentul 2:40-7:40. Pe parcursul vizionării,

elevii își fac notițe, culeg vocabularul necunoscut, atrag

atenția la pronunția cuvintelor noi, după care adresează

întrebări pentru o bună înțelegere a textului vizionat.

V TEMA PENTRU ACASĂ: elevii sunt rugați să

vizioneze acasă lecția video din bibliotecă în

intervalul 2:40-13:00 și să studieze vocabularul

nou definit de profesorul virtual și pronunția

corectă a acestuia. În baza vocabularului nou

studiat, elevii vor elabora enunțuri scurte cu

referire la tema studiată în clasă / online.

VI. EVALUAREA FORMATIVĂ: cadrul didactic va

începe lecția viitoare cu o scurtă evaluare

formativă a vocabularului nou predat la lecția

anterioară în baza unui chestionar creat cu

platforma Quizizz pe care elevii îl vor îndeplini

cu ajutorul telefoanelor mobile - fie că va fi o

lecție tradițională, în clasă, fie că lecția se va

desfășurată la distanță sau în format hibrid. 
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EVOCARE: Pentru a însuși mai bine materia

studiată la tema anterioară, elevii au avut pentru

acasă următoarele sarcini de lucru:

1.Vizionați segmentul 3.40-7.12 din lecția video cu

tema „Obiecte din componența documentelor

Web: texte(I)” şi completați tabelul ce urmează cu

numele etichetelor prezentate în secvența video,

atributele etichetelor specificate și rolul acestora. 

2.    Utilizând etichetele şi atributele din tabelul de

la sarcina 1, scrieți un cod HTML care, fiind

interpretat de un program de navigare, va afișa

informația despre specialitățile din cadrul

instituției, conform modelului din imagine.

Pentru verificarea temei de acasă, profesorul

propune elevilor un chestionar, creat cu ajutorul

platformei Quizizz, la care elevii vor răspunde cu

ajutorul calculatorului/telefonului mobil.

Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul

eficientizării proceselor de învățare și de muncă,

manifestând abordări inovatoare și spirit practic.

Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în

scopuri de învățare și muncă, manifestând interes

pentru învățarea activă, pentru cercetare și

colaborare, respectând etica mediilor virtuale.

Autor: Cimbir Cornelia, profesor de informatică, Colegiul

de Ecologie, Chișinău, Republica Moldova

Disciplina: Informatica

Clasa: X

Tema: Obiecte din componența documentelor Web: liste

Corelare la curriculum:

Modalitate de predare: scenariul poate fi utilizat atât

pentru predarea în regim online cât și offline

II. REALIZAREA SENSULUI: Pentru a menține

interesul elevului față de tema predată, cadrul

didactic propune elevilor vizionarea lecției

video din biblioteca digitală segmentul  3.31-

6.00 și realizarea sarcinii explicate de

profesorul virtual. 
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Pentru exersare elevilor li se propune

realizarea următoarelor sarcini de lucru.

Pentru realizarea sarcinilor propuse, elevii

pot revedea prezentarea PPT pregătită de

cadrul didactic. Adițional, profesorul

lucrează frontal cu elevii prin intermediul

aplicației Mentimeter. În cazul predării la

distanță, linkul activității este transmis

elevilor pe grupul Viber al clasei. 

Profesorul, utilizând o prezentare digitală PowerPoint,

explică elevilor conținutul temei noi și implică elevii în

procesul de predare a conținuturilor. În cazul predării în

regim online, prezentarea este proiectată pe ecran și

partajată în mod corespunzător. Aceste teme nu sunt în

manualul de clasa a X-a, deoarece se regăsesc în

modulul la alegere WEB DESIGN, şi aici vin în ajutor

lecțiile video din Biblioteca digitală

www.educatieonline.md. 

TEMA PENTRU ACASĂ: Elevii vor viziona partea a

doua a lecției video, segmentul 12.50-18.36, în

care profesorul “virtual” descrie detaliat modul de

scriere a codului sursă pentru crearea paginii Web,  

care va afișa titlul “CUPRINS” de nivel 3, după care

vor urma capitolele unei cărți. În baza exemplului

explicat în secvența video, utilizând liste

neordonate, liste ordonate și liste imbricate, elevii

vor scrie codul sursă pentru afișarea cuprinsului

unei cărți citite anterior și vor adăuga culoare

pentru fundal și culoare pentru textul din cadrul

paginii Web. De asemenea, elevii vor fi rugați să

memorizeze denumirea etichetelor, utilizate în

HTML pentru formatarea textului și crearea

listelorA, după care vor accesa activitatea

interactivă „Potriviți perechile corespunzătoare”:

numele etichetei și descrierea acesteia. Linkurile

necesare pentru realizarea sarcinilor vor fi plasate

pe Platforma Classroom la tema respectivă.

41

http://www.educatieonline.md/


I. TEMA PENTRU ACASĂ (CONFORM METODEI CLASEI

INVERSATE): Elevii au avut de citit poezia ,,Epigonii”, de

Mihai Eminescu. La solicitarea profesorului, ei au accesat

Biblioteca digitală www.educatieonline.md, secțiunea

activități interactive, și au îndeplinit câteva activități

didactice cu titlul: „Tipologia personajelor în nuvela

„Alexandru Lăpușneanul” de C. Negruzzi”: aranjare în

ordine logică (link LearningApps, inclus în posterul digital

ThingLink), și ordonarea versurilor eminesciene (link

WordArt). În cazul predării la distanță, elevii vor înregistra

răspunsurile în format audio (mp3) cu ajutorul Voice Spice

sau Vocaroo și îl vor expedia pe Messenger, Viber, email,

sau îl vor plasa pe Google Classroom, în funcție de

platforma de comunicare stabilită de cadrul didactic.

Mediul cultural: literatura (nuvele, texte de ficțiune,

romane, povestitri, piese de teatru).

Competența lingvistică, sociolingvistică,

pragmatică și (pluri/inter)culturală: receptarea și

producerea mesajelor orale/scrise/online.

Argumentarea opiniei și interesului personal pentru

cultura, istoria, limba și literatura țării.

Autor: Mihaela Irina, Liceul Teoretic ”Mihail

Kogălniceanu” din Vaslui, România

Disciplina: Limba și literatura română

Clasa: X

Tema: Tipologia personajelor în nuvela „Alexandru

Lăpușneanul” de C. Negruzzi

Corelare la curriculum: 

Modalitate de predare: acest scenariu poate fi utilizat și

adaptat în cazul predării tradiționale, în sala de clasă,

online și hibrid. 

II. EVOCAREA: Profesorul verifică în ce măsură elevii

cunosc datele despre viața și activitatea autorului

printr-un test cu itemi obiectivi, cu alegere multiplă,

din cadrul activității interactive de pe site-ul

Biblioteca digitală, și anume Jocul „Vrei să fii

milionar?”.
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IV REFLECȚIA. Pentru a-și consolida noile cunoștințe

legate de tipologiile de personaje și a asigura învățarea

durabilă, elevilor li se propune exersarea cu ajutorul

materialului realizat în Storyjumper din cadrul activității

interactive de tip web thinglink din biblioteca digitală

și completează modalitățile de caracterizare și

trăsătura, așa cum cere sarcina de pe fiecare pagină.

 

III. REALIZAREA SENSULUI  

În trecerea la predarea temei noi, profesorul le propune

elevilor vizionarea lecției video din bibliotecă, segmentul

1:14-6:26, ce are în vedere clasificarea personajelor

literare în funcție de diferite criterii. Cadrul didactic

insistă asupra dezvoltării exprimării orale, implicând

elevii la fiecare etapă și în fiecare activitate. Pe parcursul

vizionării, elevii își iau notițe, culeg vocabularul

necunoscut, atrag atenția la pronunția cuvintelor noi,

după care adresează întrebări pentru o bună înțelegere a

lecției vizionate.

V TEMA PENTRU ACASĂ: elevii sunt rugați să

acceseze ultima sarcină din activitatea

interactivă din posterul digital ThingLink, în

care au de comentat un citat critic cu privire la

Alexandru Lăpușneanul.

VI. EVALUAREA FORMATIVĂ: cadrul didactic va

începe lecția viitoare cu o scurtă evaluare

formativă a tipologiilor de personaje din nuvela

Alexandru Lăpușneanul, pe platforma Quizizz, în

baza unui chestionar pe care elevii îl vor rezolva

cu ajutorul telefoanelor mobile, laptop sau PC -

fie că va fi o lecție tradițională, în clasă, fie că

lecția se va desfășura la distanță sau în format

hibrid.
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I. Послушайте песню в исполнении В. Толкуновой и
скажите , о чем мы будем говорить сегодня на уроке?
(Представление видео урока). Сегодня на уроке мы
будем говорить о наших мамах - самые дорогие
существа на земле. Ребятам предлагается посмотреть
отрывок видео – урока (1,04 мин.) и ответить на
вопросы. 
Прочитайте высказывание немецкого философа
Иммануила Канта: „Закон , живущий в нас ,

называется совестью.” Что говорит Кант о совести?
Как же может быть наказан человек нарушивший
совесть , мы узнаем сегодня на уроке.
Метод «Кластер» - Подобрать всевозможные
прилагательные к слову мама. Учащиеся получают
доступ к интерактивным заданиям LearningApps в
цифровой библиотеке и выполняют их.

ПРОЕКТ УРОКА по русскому языку в 9 классе  с
румынским языком обучения

Aвтор: Гаважук Нина, Учительница русского языка, 
 Гимназия Кэцелень, с. Кэцелень, р. Хынчешть,
Продолжительность урока: 1 час
Глава: «Людей неинтересных в мире нет»

ТЕМА: К. Паустовский «Телеграмма», 2 урок
Цели урока: закрепить усвоение содержания
рассказа, оценить поступки героев, вырабатывать
умение определять тему и идею рассказа, воспитать
чувство ответственности перед своими родными.
Тип урока: интегрированный, урок закрепления
новых знаний.

Проверка домашнего задания. На прошлом
уроке мы прочитали рассказ К.Г. Паустовского
„Телеграмма”. Что вы узнали о Паустовском?
Назовите современные способы сообщения
информации. А вот ваши бабушки и дедушки
писали телеграммы. Что такое телеграмма? С
какими словами ассоциируется слово„

Телеграмма?”. 

На прошлом уроке мы поделили текст на 3

части: 1. Мать 2. Дочь 3. Телеграмма. Деление
класса на группы: каждая группа пересказывает
одну часть.
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Предлагаю ребятам выполнить задание из
видео- урока (4,40 – 5,56 мин.)
Задание. Синквейн. Составить характеристику
главных героев: Катерины Петровны,
Манюшки,Тихона, Насти.

Применение

СУД СОВЕСТИ - ролевая игра (обвинитель,
защитник, свидетели обвинения и свидетели
защиты ). Класс делится на группы. Обвинитель -

прокурор: Настя - обвиняется в равнодушии
(доказательство письмо матери , две телеграммы),

в бессердечности , она 3 года не приезжала к
матери. Защитник - адвокат: Настя работала
секретарем в Союзе художников, работы у нее
было очень много. Свидетели: Работа для нее
важнее , чем мать. Обвинитель - прокурор: Настя -

равнодушная, не прочитала письмо матери.
Защитник - адвокат: Настя - проявляет заботу к
чужим людям, организовала выставку Тимофеева.
Свидетели: Настя - не забыла о своей матери,
часто посылала ей деньги.

ИТОГИ УРОКА:

1. Почему текст так называется? Кому
адресована телеграмма Паустовского?
2. Что бы вы ответили автору? 

В 21 веке есть много способов сообщения
информации. Но сегодня у вас есть
возможность написать радостную
телеграмму вашим мамам, что вы их
любите и уважаете, и я обещаю доставить
их по адресу. Д/ З - Продолжить
предложения (по выбору)

- Добро для меня - это... Рассказ К.
Паустовского заставил меня задуматься о ...

Предлагаю индивидуальное задание из
видео- урока (12,07 мин.)
Послушайте стихотворение Валерия
Панина "Не забывайте матерей". 
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Profesor: Pisarenco Olga

Disciplina : Matematică 

Clasa: VIII 

Subiectul  lecţiei: Oră de sinteză „Calcul algebric”

Unități de competență:

2.1.Identificarea și aplicarea terminologiei aferente

calculului algebric în contexte diverse. 

2.2. Efectuarea de adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri

și ridicări la putere cu exponent natural ale numerelor

reale reprezentate prin litere. 

2.3. Identificarea în enunțuri diverse a formulelor

calculului prescurtat și utilizarea acestora pentru

simplificarea unor calcule.

Modalități de predare: acest scenariu poate fi utilizat

în predarea tradițională, în sala de clasă cât și online.

I.EVOCAREA: Elevii privesc atent imaginea

prezentată de profesor și după 30 secunde

identifică câte figuri geometrice sunt: câte

patrulatere și ce numere sunt scrise pe acestea,

ce semnificație au ele, ce alte corpuri

geometrice mai exista în imagine, după care se

va verifica tema pentru acasă. 

Profesorul invită elevii să descopere subiectul

lecției prin vizionarea lecției video din

biblioteca digitală fără sunet, intervalul 1:20-

2:30 -  ora de sinteză, „Calcul algebric”.  

II.REALIZAREA SENSULUI: Fiind ghidați de profesor,

elevii rezolvă exercițiile propuse în baza unui PPT,

după care utilizează activitatea interactivă de pe

Platforma Wordwall. Pentru o abordare interactivă în

cadrul lucrului frontal, profesorul le propune elevilor

rezolvarea și analizarea rezultatelor problemelor

propuse de profesorul virtual: intervalele 11:00-11:07,

11:53-12:02 și 14:07-14:20. Elevii vizualizează

segmentele propuse, iar profesorul face pauze acolo

unde elevii necesită mai multă ghidare, după care

împreună se vizionează rezolvarea și explicarea făcută

de profesorul virtual. Astfel, cei „DOI PROFESORI”

lucrează în tandem, iar elevii sunt ghidați pas cu pas,

pentru o înțelegere mai bună a temei noi predate. 
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Pentru verificarea cunoștințelor elevilor, se propune

spre rezolvare timp de 3 minute fișa ,,Eu sunt pilot”.

După rezolvarea fișei, elevii vor anexa la scara pilotului

nivelul atins, racheta primită din timp. Pentru

aprofundarea cunoștințelor, implicarea activă a elevilor

și menținerea interesului elevilor, se propune acesarea

activității interactive din biblioteca digitală.

REFLECȚIA: Pentru consolidarea cunoștințelor se

propune o fișă individuală de rezolvare (5 minute.

Tehnica 3-2-1 Elevii vor completa fișa propusă de

profesor, după care pe verso vor desena emoția

corespunzătoare.

IV.TEMA PENTRU ACASĂ: Elevii sunt ghidați să

vizioneze lecția video din biblioteca digitală,

secvența 0:40-5:18, după care vor rezolva exercițiile

nr. 4, 6, pagina 41 din manual. În cazul în care nu va fi

clară sarcina, elevii vor viziona repetat secvența   

 propusă din lecția video propusă.

Evaluarea Formativă:

Lecția viitoare va începe cu o evaluare formative în

baza activității interactive din biblioteca digitală

,,Cine vrea să devină milionar?” 
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Competența de analiză algoritmică: receptarea și

depanarea  sarcinilor practice sub următoarele

modalităţi: oral/scris/online. 

Argumentarea opiniei și interesului personal pentru

studiul aplicabilităţii matematicii, fizicii şi chimiei.

Autor: Dumitru Ieșeanu, Școala Profesională nr.2 Cahul

Disciplina: Informatica (TIC)              

Tema: Aplicarea formulelor de calcul matematic în

programare. Programarea şi depanarea expresiilor la

calculator. 

Corelare la curriculum:

Modalitate de predare: acest scenariu poate fi utilizat

și adaptat în cazul predării tradiționale,  în sala de

clasă, online și hibrid.

TEMA PENTRU ACASĂ (CONFORM METODEI CLASEI 

 INVERSATE):  Elevii au accesat lecția video din 

 Biblioteca digitală, intervalul  0:42  -  3:37, și au pregătit

răspunsul oral la întrebarea formulată de profesorul

virtual. Elevii vor expune modalitatea de citire/ scriere a

variabilelor de la tastatură sau din corpul programului. 

 În cazul predării la distanță, elevii vor  plasa răspunsul

pe Google Classroom.

II.  EVOCAREA: Profesorul verifică tema pentru acasă.

Elevilor li se propune rezolvarea unor fișe de lucru prin

intermediul cărora ei  încearcă să-și amintească ceea ce

știu deja despre subiectul predat la lecție, și anume

modul de citire și scriere a datelor, profesorul

asigurându-se că are loc conectarea noului cu ceea ce

este deja cunoscut. 
REALIZAREA SENSULUI: Profesorul trece  la predarea

temei  noi.  Adițional  la manual, și mai ales în cazul

predării la distanță sau a celei hibride, profesorul

utilizează un suport PPT. Elevul face cunoștință cu

informația nouă, prin intermediul lecturii textului plasat

în PPT. Cadrul didactic insistă asupra dezvoltării

exprimării orale, implicând elevii la fiecare etapă în

fiecare activitate. Pentru ca elevul să rămână implicat și

să-i fie  menținut interesul, profesorul propune

vizionarea lecției video din bibliotecă,  segmentul 3:37-

6:37.  Pe parcursul vizionării, elevii își fac notițe, culeg

noţiunile necunoscute, atrag atenția la modul de

definire a expresiilor, după care adresează întrebări

pentru o bună înțelegere a secvenței  vizionate.
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IV  CONSOLIDARE: Pentru a avea  la îndemână toate activitățile interactive și resursele

digitale utilizate în cadrul acestei lecții, profesorul a creat un suport digital cu ajutorul

Platformei „Book Creator”. În paginile cărții digitale au fost incorporate linkuri cu diverse

activități interactive, jocuri didactice, activități de evaluare, linkuri utile. Acest suport va fi

utilizat oricând va fi necesar de repetat un anumit segment al lecției, când elevii vor avea

nevoie de mai multe activități de consolidare, ca suport pentru tema pentru acasă, șmd.

V TEMA PENTRU ACASĂ:  elevii sunt rugați să vizioneze acasă lecția video din bibliotecă

intervalul 6:37-7:29 și să realizeze sarcina în caiet și la calculator. În cazul predării la

distanță elevul prezintă screenshot-ul executării programului și poza conspectului.

Ca extindere, se propune elevilor să scrie în caiet 20 de expresii de calcul pe care le

utilizează la meseria studiată şi să execute cu una din acestea un program în c++.

IV REFLECȚIA. Pentru a-și consolida noile cunoștințe

legate de instrucțiunile de atribuire a unei expresii, a

acumula noi concepte și a asigura învățarea durabilă,

elevilor  li  se  propune exersarea  cu ajutorul

activităților interactive de pe Platforma LearningApps: 

 potrivire  de  perechi  și jocul interactiv „Cursa  de cai”

.  
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Recunoașterea diversităţii plantelor din livezi.

Distingerea părţilor componente ale unui arbore

fructifer. 

Autor: Vișchiu Olga, învățătoare ,IPLT Balatina 

Disciplina: Științe

Clasa: II-a 

Tema: Livezile. Părțile componente ale unui pom

fructifer.

Corelare la curriculum: 

Modalitate de predare: acest scenariu poate fi

utilizat și adaptat în cazul predării tradiționale, în sala

de clasă, online și hybrid. 

II. EVOCAREA: Pentru a verifica însușirea temei

pentru acasă, profesorul invită elevii să

îndeplinească mai multe activități interactive

disponibile în biblioteca digitală la tema

respectivă. De exemplu, ei răspund la ghicitori    

despre legumele și fructele pe care le-au însușit

la lecția precedentă.

III. REALIZAREA SENSULUI: Adițional la lucrul cu

manualul, când este predată  tema nouă, pentru ca

elevii să rămână implicați și motivați, profesorul

propune vizionarea lecției video din bibliotecă,

segmentul 1:43-2:25. Pe parcursul vizionării, elevii își

fac notițe cu privire la pomicultori și livadari. Pentru a

le menține atenția și curiozitatea, lecția video este

oprită după fiecare informație nouă prezentată, iar

elevilor le sunt adresate diverse întrebări pentru a-i

provoca la discuție și pentru ca procesul de vizionare a

lecției să fie unul interactiv, cum ar fi ,,Ce produse

obținem din fructe?”. În ajutor vine „profesorul virtual”

care în secvența 5.03-5.23 prezintă multe exemple

practice care stau la baza predării temei noi.

Pentru o înțelegere mai clară a părților componente

ale unui pom, elevii vor exersa activitatea

interactivă creată cu ajutorul Platformei Wordwall

întitulată ,,Deschide cutia”. Elevii vor descoperi

câte o parte componentă a pomului într-un mod

interactiv și creativ. 
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V. TEMA PENTRU ACASĂ: elevii sunt rugați să

vizioneze acasă lecția video din bibliotecă,

intervalul 5:33-7:00, și să realizeze următoarea

sarcină: ,,Alege fructul preferat și descrie-l conform

algoritmului  prezentat de către profesorul virtual”. 

VI. EVALUAREA FORMATIVĂ: cadrul didactic

va începe lecția viitoare cu o scurtă evaluare

formativă a materiei noi predate la lecția

anterioară în baza unui chestionar creat cu

ajutorul Platformei Kahoot, pe care elevii îl vor

îndeplini  cu ajutorul telefoanelor mobile.

Activitatea va fi realizată frontal, întreaga clasă

de elevi fiind implicată în procesul de

parcurgere a chestionarului, care va fi proiectat

pe tabla interactivă. 

IV. REFLECȚIA: Pentru a-și consolida noile cunoștințe

legate de tema predată, a acumula noi concepte și a

asigura învățarea durabilă, elevilor li se propune

exersarea cu ajutorul activităților interactive plasate pe

paginile bibliotecii digitale: „adevărat sau fals”, „potrivire

de perechi” și „cursa de cai”. Nu în ultimul rând, elevii  vor

fi încurajați în permanență să-și exprime ideile și să

utilizeze vocabularul nou studiat la lecție.

Lecția este diversificată și cu ajutorul

activităților interactive create pe Platforma

LearningApps - elevii parcurg împreună cu

profesorul, mai multe activități și jocuri care

au ca scop exersarea vocabularului cheie.

Exercițiile pot fi îndeplinite individual, de

fiecare ele în parte sau în grup, ca activitate

frontală. 
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Autor: Axente Mihaela, Școala Gimnazială „Nicolae

Iorga”, Focșani, România

Disciplina: Istorie

Clasa: a IV-a

Tema: Timpul și spațiul în istorie

Competențe specifice disciplinei: ordonarea

cronologică a unor evenimente din viața familiei, a

faptelor prezentate într-o situație de învățare; utilizarea

corectă a termenilor istorici accesibili în situații de

comunicare orală și scrisă; localizarea în spațiu a

evenimentelor istorice;

Obiective operaționale: să utilizeze termeni istorici

precum: „eră istorică”, „epocă istorică”, „dată istorică”,

„spaţiu istoric”, „axa timpului”, „cronologie”, în situații

de comunicare orală și scrisă; să ordoneze cronologic

evenimente importante petrecute în viața sa, fapte

prezentate într-o situație de învățare, epocile istorice;

să plaseze un eveniment istoric în epoca/secolul/

mileniul căreia/căruia îi aparține; să numească, pe baza

surselor date, spații istorice în care au avut loc

evenimente istorice. 

Modalitate de predare: acest scenariu poate fi utilizat

și adaptat în cazul predării tradiționale-în sala de clasă,

online sau hibrid. 

Stabilirea valorii de adevăr pentru afirmațiile

referitoare la izvoarele istorice (secvența din

lecția filmată, min. 5:19-5:38).

Recunoașterea izvoarelor istorice scrise și

nescrise (secvența din aceeași lecție filmată, min.

6:25-6:32).

REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR:

Activitate frontală: cu ajutorul resursei din

Biblioteca digitală „Educație online” se va face

reactualizarea cunoștințelor:

Activitate individuală: clasificarea izvoarelor

istorice folosind aplicația LearningApps (exercițiu de

ordonare pe grupe).  Rezultatele elevilor se vor

înregistra în clasa creată pe această platformă. 

CAPTAREA ATENȚIEI: se va face prin derularea unei

scurte înregistrări în aplicația BookCreator. Elevii

sunt anunțați că titlul lecției este „Timpul și spațiul în

istorie” și că vor descoperi cum se măsoară timpul în

istorie, cum se localizează pe hartă locuri unde s-au

petrecut evenimente istorice. 
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 Elevii sunt invitați să urmărească partea a doua a

lecției video. Această sarcină se va face tot

secvențial pe video pentru realizarea unor aplicații

practice: organizarea evenimentelor din viața unei

persoane cu ajutorul axei timpului (min. 6:50 - 8:20),

unități de timp (min. 8:21 - 9:20), detalii despre

epocile istorice (min. 9:21 - 12:19) și harta istorică

(min. 12:20 - 12:59). După fiecare secvență video,

folosind tabla Jamboard sau aplicația LearningApps,

se vor rezolva cerințe care vizează consolidarea

noilor cunoștințe legate de tema predată: ordonarea

cronologică a unor fapte prezentate într-o situație de

învățare; ordonarea epocilor istorice  etc.

 TEMA PENTRU ACASĂ: În Google Classroom,

elevii vor primi ca temă să vizioneze acasă lecția

video din bibliotecă, apoi să rezolve, în ritm

propriu, două teste de antrenament pe platforma

ASQ, unde vor primi feedback imediat. Vor putea

relua testele ori de câte ori doresc, până stăpânesc

noțiunile, ajung la rezultatul dorit și, astfel, obțin și

recompense virtuale.

EVALUARE FORMATIVĂ:Cadrul didactic va începe

activitatea viitoare cu o scurtă evaluare formativă a

cunoștințelor dobândite în lecția „Timpul și spațiul

în istorie”, în baza unui chestionar creat în aplicația

online Quizizz (resursă personală).

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII: Profesorul invită elevii să urmărească prima parte a lecției video

„Timpul și spațiul în istorie. Linia timpului. Harta istorică” din Biblioteca digitală.

Această sarcină se va face secvențial, asftel încât după fiecare întrerupere a video-ului

să se fixeze ideile principale și informațiile importante din lecție să fie scrise de către

profesor pe tabla online Jamboard: exercițiu de imaginație „Istoria într-o zi” (min. 0:01 -

1:41), repere istorice, vocabular istoric, unități de timp (min. 1:41 - 2:44), ere istorice,

epoci istorice (min. 2:45 - 3:36) și spațiul în istorie, axa timpului (min. 3:37 - 6:49). Elevii

urmăresc și analizează informația din video-ul propus, apoi, pe caiete, vor scrie

informațiile importante din lecție, proiectate pe tabla Jamboard.
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