
 

 

 

 

Către, Inspectoratul Școlar Județean Covasna  

 

Referitor la adresa Dvs. înregistrată cu numărul 2173 din 29.04.2020, privind ”SĂ NE 

ÎMPĂRTĂȘIM EXPERIENȚELE POZITIVE ÎN ACTIVITĂȚILE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

ONLINE” transmitem următoarele: 

 În cadrul Centrului Financiar Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sf. Gheorghe trecerea la 

activitatea de predare- învățare on line a însemnat o adevărate provocare din mai multe 

perspective.  

 

Primii pași :  

- Deși nevoia de trecere de pe o zi pe alta de la o formă de predare- învățare părea 

imposibilă, cadrele didactice s-au acomodat foarte ușor cu noua realitate, 

- La  nivelul unității grupurile constituite pe grupe/ clase pe platforma messenger au 

reprezentat forma de menținere a legăturii atât cu preșcolarii, cu școlari cât și cu părinții 

acestora,  

- S-a flexibilizat orarul, programul – aceasta a fost adaptat unuia care a luat în considerare 

și programul părinților (în special în cazul copiilor din grădiniță și a elevilor de la nivelul 

primar),  

- Identificarea și consilierea, îndrumarea cadrelor didactice care nu au avut experiență sau 

abilități formate în utilizarea domeniului virtual,  

- Identificarea situațiilor ”problemă” – luare de măsuri pentru includerea tuturor elevilor în 

activitatea educativă pe perioada suspendării activității în cadrul unității 

 

Primele experiențe:  

- Implicarea activă a majorității  elevilor în această formă a educației,  

- Chiar dacă nu au fost solicitate feed-back-uri, totuși atât preșcolarii cât și școlarii au ținut 

să-și prezinte realizările,   
- Părinți foarte activi, care sprijină copiii în această perioadă,  

 

 

Școalal altfel – altfel . 

În perioada 30 martie – 03 aprilie 2020 s-au desfășurat activitățile educative din cadrul 

săptămânii ”Școala altfel”.  

Activitățile propuse pentru această perioadă au fost adaptate  noilor condiții. Din paleta acestora 

s-au remarcat cele mai populare, în rezolvarea cărora s-au implicat cei mai mulți elevi de la 

ambele nivele:  

- Confecționarea unui jurnal de primăvară  
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- Ziua mandalei – colorarea sau confecționare de mandale din diferite materiale disponibile 

în izolare (hârtie, alimente, etc)  

- Ateliere tematice- Floriile, tradiții pascale,  

- Competiție de ghicitori, de rezolvarea unor exerciții logige,  

- Ziua legendelor  

- Drumeții virtuale, etc  

Tradiționala competiție organizat la nivelul unității în ficare an școlar, concursul de Moară și 

ea s-a transpus în domeniul virtual. Prin intermediul unei platforme on line, elevii au reușit să 

concureze și în acest an.  

 

 

Primele concluzii:  

 

” Un avantaj al educației on line este aceea că ne putem desfășura activitatea și la 

kilometri depărtare de unitate. Ne putem organiza propriul program. Și din perspectiva copiilor 

putem identifica câteva aspecte pozitive: nu au un program fix, nu trebuie să se trezească 

devreme, pot să priorotizeze conform preferințelor (de exemplu: dacă în cadrul unei teme date 

vrea să picteze, atunci pictează, până când ceilalți eventual colorează, s-au construiesc, etc). 

Prin intermediul educației on line părinții au oportunitatea de a avea acces la ”culisele” 

procesului educațional desfășurat în cadrul grădiniței. Părintele este ”obligat” să petreacă mai 

mult timp cu copilul lui, are posibilitatea să identifice unele deficiențe al propriului copil, dar 

totodată primesc posibilitatea de a întări relația copil- părinte.  

Din perspectiva educatorului, la fel pot fi dentificate aspecte pozitive, dintre care putem să 

amintim familiarizarea cu noi metode, cu utilizarea diferitelor platforme, etc. În cadrul GPP 

Árvácska Padlet a fost aplicația cea mai utilizată în cadrul temelor prelucrate în această 

perioadă (Legume d eprimăvară, s-au întors păsările călătoare, Ziua mamei, Păsări și copaci, 

Deșteptarea insectelor, Să gândăcim!). ”          (L.R -  profesor învățământ preșcolar) 

 

 

” Ce se poate spune despre o asemenea perioadă pentru care nimeni nu a fost pregătită, 

nu s-a aștepat acum trei luni că asemenea evenimente și situații pot fi reale? Am încercat să ne 

adaptăm acestei situații cu toate resursele pe care le deținem (dotarea tehnologică, cunoștințele 

și abilitățile în domeniul tehnologic, retrospectiva anului școlar, speranța că vom face față 

provocării, etc.) și să încurajăm elevii, părinții să mergem împreună pe acest drum, pe care nu 

am umblat până acum. Ca aspecte pozitive ale acestei perioade pot să remarc, în unele situații,  

relația mai strânsă  dintre părinte și copil, dar și dintre părinte și învățătoare. Parcă unii părinți 

se adresează cu mai  mult curaj cu întrebări, cu probleme, fapt ce poate fi considerat o reală 

deschidere. Unii copii sunt motivați, se întrec între ei pentru a-și prezenta realizările atinse 

acasă – cu sau fără sprijinul părinților.”                                (O.ZS.- profesor învățământ primar)  

 

 

”Nu am fost pregătiți pregătiți, dar necesitatea ne-a demonstrat că putem să facem față 

unei provocări a cărui scenariu nu a fost inclus până acum în nici un manual sau curs de 

pregătire profesională. Ca profesor, pot să spun că în această perioadă am avut parte de 

surprize plăcute, cum ar fi colaborarea mai strânsă între profesorii de aceeași specialitate. Un 

alt aspect, cred eu, foarte pozitiv este acela că profesorul s-a ”transormat” mai mult în om în 



ochii părinților, aceștia din urmă având curajul să se adreseze mai des profesorilor, diriginților 

cu diferite probleme legate de copilul său.  

Din perspectiva elevilor pot să spun că ei pe lângă fișele de lucru primite la diferitele 

discipline, au avut prilejul să lucreze pe diferite platforme educaționale, pentru care în cadrul 

orelelor nu prea am avut timp. Astfel procesul educațional a devenit mult mai atractiv pentru 

ei.”         (K.T.- profesor gimnaziu) 

 

 

Completez părearea colegilor cu câteva observații:  

- Ceea ce au menționat cei trei colegi, întradevăr este de remarcat, cu câtă ușurință s-a 

adaptat acea categorie profesională a societății la noua realitate, care din diferite studii, 

nu odată a reieșit ca cea mai inflexibilă. 

- La nivelul unității am reușit, să continuăm educația sub această formă și cu marea parte a 

persoanelor înscrise în programul A doua șansă. 

- Colegii nu au uitat de educația diferențiată nici în această perioadă, fiind pus accent și pe 

elevii cu cerințe educaționale speciale. Pentru ei sunt întocmite fișe de lucru adaptate, se 

menține legătura permanentă cu părinții, care sunt consiliați de către cadrele didactice.  

- Elevii care nu au resurse digitale, nu au fost uitați nici ei. Colegii le pregătesc săptămânal 

fișe de lucru. Acestea sunt predate părinților. 

- Având o populație școlară foarte eterogenă, pot să afirm că nu toate temerile mele de 

început adeverit. Rămâne o categorie, care nu din lipsă de dotare, ci din alte motive 

rămâne departe de procesul educativ.  

- Toată stima în fața acelor colegi, în prag de pensionare sau pensionari, pentru care lumea 

digitală era una străină și totuși, nu s-au lăsat învinși, ci cu puțin sprijin și ajutor s-au 

implicat activ în îndeplinirea îndatoririlor în noul context eduțional.  

- Mulțumiri, acelor părinți, care se implică activ în această perioadă în procesul instructive/ 

educative și au devenit un real ajutor al cadrelor didactice.  

 

Închei cu părerea unei eleve din școală:  

 

“Avem mai mult timp pentru învățare, pentru rezolvarea sarcinilor, avem mai mult timp, de 

dimineața și până seara avem timp, și nu trebuie să ne trezim (dis de dimineață). ” 

(Elevă în clasa a VIII-a) 

 

Director 

 


