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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 mărturii ale cadrelor didactice:  

“Ca exemple de bune practici, pe care am folosit ca soluție în cazul elevilor care nu au reușit 

din diferite motive să participe la activitățile online au fost colaborarea lor prin aplicațiile Messenger, 

comunicarea prin email, telefon sau grupurile de Facebook a claselor. În cazul acestor elevi problema 

era lipsa unor dispozitive electronice sau accesul slab la internet. Am reușit să rezolvăm aceste cazuri 

speciale prin multă înțelegere și răbdare. Ei primeau materialele didactice, video, prezentări, fișele de 

lucru prin email sau Messenger și le trimiteau înapoi tot acolo pentru verificare. Pentru consultare sau 

explicații am apelat la convorbirile telefonice sau conversațiile pe Messenger. Putem pune întrebarea, 

dacă funcționa Messengerul și aveau un telefon la îndemână, de ce nu participau la cursurile online 

tip Google-Classroom. Răspunsul este foarte simplu. De multe ori aceste dispozitive ale elevilor nu 

erau destul de performante ca să poate stoca atâtea date ce primeau ei de la profesori. Astfel de 

multe ori nu puteau descărca materialele didactice trimise, sau nu aveau acces bun la internet, care 

să le permite acest lucru. Prin urmare problemele lor au fost rezolvate în mod simplu. Important era, 

ca nici ei să nu aibă de suferit pentru lucruri care nu depindeau de ei.”- transmite profesoara de limba 

română.  

Există și câteva situații unice, care au fost rezolvate cu multă creativitate și implicare din partea 

colegilor:  

O colegă, care a avut în clasă un elev pe care nu a putut contacta prin mijloacele de 

comunicare pe care a folosit în predarea on-line, a luat legătura cu dirigintele elevului, cine, l-a anunțat 

prin telefon elevul respectiv despre existența acestor activități. Elevul avea un coleg în vecinătate de 

la care a putut să ia temele și tot prin intermediul colegului a trimis rezolvările profesorului. 

Elevii din Centrul de Plasament dint-o altă localitate au primit temele prin intermediul unui 

profesor de sprijin care, spre drum spre serviciu, a luat temele și a doua zi aducea înapoi rezolvările.  

Există și părinți care nu dau voie copiilor să-și facă orice fel de cont pe internet. În această 

situație profesoara a contactat părinții prin telefon sau prin Facebook, care au preluat temele/lecțiile 

în forma unui exemplar printat sau prin Messenger și au transmis copiilor.  

O profesoară a rugat un coleg, care stă aproape de elevul pe care nu l-a putut contacta, să-l 

ajute în transmiterea lecțiilor/ temelor. 

Opinia dnei profesoare de limbă și literatura maghiară despre activitatea cu elevii din această 

perioadă:  

“Érdekes világba érkeztem én ezzel a rendszerrel. Különleges, néha nehézkes volt számomra 

a Google Classroom programot alkalmazni, de sikerült. S így eljut az információ a diákokhoz. Digitális 

bevándorlóként sok újdonság várt rám, de kalandos, időnként hangulatos is tudott lenni ez az új 

helyzet. S csodás módon a diákokkal Messengeren sokat tárgyalunk. Nemcsak a feladatok egyes 

pontjaira kérdeznek rá, s nemcsak a feltett kérdésekre reagálok, hanem személyes, mindennapi életet 

érintő problémákra is, amelyek által közelebbivé, meghittebbé vált egy-egy kapcsolat, amire eddig 

nem volt esély, sem lehetőség. Nyilván ennek az is lehet az oka, hogy a diákok nagyon jól mozognak, 



 

érvényesülnek, csevegnek, élik meg a mindennapjaikat az interneten, s ez nem akadály számukra. 

Nekem kihívás volt, s igazán a magányban alkalom a törődésre, egymásra való odafigyelésre. Az is 

a valósághoz tartozik, hogy nem mindenki jelenik meg ebben a virtuális találkozásban, nem mindenki 

jelez vissza még most sem, de meglepően eleven a kapcsolat tartásunk. A rengeteg idő lehetővé 

teszi, hogy észrevegyük egymást, esetleg az örömökre, kudarcokra, hangulatingadozásokra, a 

mindennap egyhangúságából fakadó kérdésekre is fény derült. Röviden: szokatlan világba 

csöppentem, de kihívás és élmény számomra. S azt hiszem, az unalom, a távolság miatt a 

találkozáskor jobban fogjuk egymás társaságát értékelni.” 

 („Am pășit într-o lume interesantă cu acest sistem de predare. A fost special, uneori dificil 

pentru mine să folosesc Google Classroom, dar a funcționat. Și astfel informațiile au ajuns la e levi. 

Ca imigrant digital, m-au așteptat o mulțime de lucruri noi, dar această situație nouă a fost 

aventuroasă, uneori chiar distractivă pentru mine. Și în mod miraculos, am discutat mult cu elevii pe 

Messenger. Nu numai că au pus întrebări despre anumite sarcini și au răspuns la întrebările adresate, 

ci  am discutat și  problemele personale care afectează viața de zi cu zi, care fac ca această relație 

de profesor-elev să fie mai strânsă și mai intimă. O relație pentru care până acum nu a existat nici 

șansă nici oportunitate. Evident, acest lucru se poate datora și faptului că elevii se mișcă foarte bine 

în mediul on-line, se afirmă, vorbesc, își trăiesc zilnic viața pe internet, și activitatea în mediul virtual 

nu este un obstacol pentru ei. A fost o provocare pentru mine și, în singurătate,  o ocazie bună de a 

avea grijă de alții, de a fi atent la cealaltă persoană. Este adevărat, că nu toți elevii participă la aceste 

întâlniri virtuale, dar relația noastră este surprinzător de plină de viață. Avem mai mult timp acum ca 

să ne cunoaștem reciproc, probabil că bucuriile, eșecurile, schimbările de dispoziție, problemele care 

apar în monotonia acestor zile ies mai bine la iveală. Pe scurt, m-am trezit brusc într-o lume 

neobișnuită, care a fost o provocare și o experiență pentru mine. Și cred că din cauza plictiselii, a 

distanțării  ne vom aprecia mai bine compania celuilalt atunci, când ne vom întâlni. ”) 

  

”Cu elevii de clasa a XII-a, cu care lucrez, ne-am întâlnit până acum numai virtual, deoarece 

am preluat această clasă la începutul perioadei de predare on-line din cauza unui deces neașteptat 

și foarte trist. La început eram foarte nesigură, dacă pot lua legătura cu acești copii, dacă mă acceptă, 

dacă vor să lucreze cu mine, deoarece nu știu nimic despre mine, nu mă cunosc etc, etc. Am creat 

clasa Google, am trimis codul clasei la director și la secretariat, deoarece nu cunoșteam pe niciun 

elev din clasa respectivă. Și am așteptat, sperând că cineva se va alătura și clasei mele. În prima zi 

au venit trei, apoi prin intermediul diriginților și ceilalți au primit informația și s-au alăturat clasei virtuale 

din ce în ce mai mulți elevi. A început să lucrăm împreună: prin Classroom, prin Meet, prin Messenger- 

elevii primesc materiale, îmi trimit temele rezolvate - și viața merge mai departe, parcă alaltăieri aș fi 

ieșit din clasa lor. ”- este experiența unei profesoare de biologie.  

 

 

 

 

 

 

Bartók Enikő Anna 

Profesor de biologie 

Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” Sf. Gheorghe 


