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PROIECTUL 

„Școala online – între necesitate și progres” 

 

Argument 

Învățământul românesc a avut și are în continuare neșansa de a fi obligat să practice ”școala online” 

în lunile cele mai dificile și încărcate ale anului școlar 2020-2021. Învățarea online poate fi definită ca o 

formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții 

normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente informatice de 

comunicare la distanță.  

Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în design 

curricular și experți în noi tehnologii comunicaționale. 

Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei zone 

pedagogice:  

- învățarea online de calitate, 

- predarea online 

- proiectarea instruirii online. 

Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și planificare 

atentă a instruirii. 

Scopul proiectului 

Evidențierea avantajelor învățării online care rezidă din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și oriunde, le pot accesa în ritm individual, timpul nu este determinat ca într-o sală de clasă, 

programul fiind mult mai flexibil iar fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, 

putând accelera procesul de învățare sau  încetini. Fiecare școală parteneră își va stabili propriul Program de 

activități desfășurate în mediul online. 

Obiectivele generale ale proiectului 

- Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de activitatea didactică desfășurată în mediul online prin 

distribuirea rapidă a materialelor didactice, astfel că orice persoana din grupul țintă are acces la toate 

informațiile, oriunde și oricând ; 

- Dezvoltarea unui comportament de cooperare între membrii grupului din care fac parte; 

- Stimularea interesului pentru cercetarea mai amănunţită a lucrurilor necunoscute de elevi în acest 

domeniu, elevii pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi, 

astfel există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală. 

- Familiarizarea atât a profesorilor cât și a elevilor cu noile resurse educaționale online. 

Resursele proiectului 

Resurse umane: 

- Elevii şcolilor implicate; 



  

 
 

- Cadrele didactice implicate; 

Resurse materiale: 

- http://www.educatieonline.md/Manuals 

- https://scoala-online.eu 

- https://www.youtube.com/channel/UCyzZCkPPXWp6zYC7LQeJ24g/videos 

- https://www.eduapps.ro 

- https://www.invatasingur.ro/?fbclid=IwAR18GySHkfizIFBNFHJKr0XuLZP09Hlu7zAHzskVvUJU

V2z1euCpN3Gejcs 

Soluții complete educaționale online:  

 G Suite for Education + Microsoft Office 365 A1   

 Adservio 

 EasyClass 

 Digitaliada 

 Școala Intuitext 

 ASQ 

 Kahoot  

 Khan Academy 

 Platforme pentru (video)conferințe: 

 Skype 

 Google Meet 

 Zoom 

 WhatsApp 

 Facebook Messenger 

Resurse și materiale educaționale online: 

 AEL – conținut educațional 

 Micul Prinț 

 Învăț singur 

 https://emalascoala.ro/ 

 http://matematicadistractiva.net  

 ASQ (Another Smart Question) 

 Kahoot  

 Quizizz 

 Kidibot.ro 

 Mentimeter 

 http://bit.ly/LEKTheCleverMonkey 

 https://www.mathplayground.com/index_addition_subtraction.html  

 Hamilton-house 

 

- Mape tematice; 

- Resurse IT; 

- Imprimantă; 

- Dosare. 

Resurse informaţionale: 

- Internet; 

http://www.educatieonline.md/Manuals
https://scoala-online.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCyzZCkPPXWp6zYC7LQeJ24g/videos
https://www.eduapps.ro/
https://www.invatasingur.ro/?fbclid=IwAR18GySHkfizIFBNFHJKr0XuLZP09Hlu7zAHzskVvUJUV2z1euCpN3Gejcs
https://www.invatasingur.ro/?fbclid=IwAR18GySHkfizIFBNFHJKr0XuLZP09Hlu7zAHzskVvUJUV2z1euCpN3Gejcs
https://adservio.ro/
https://www.easyclass.com/
https://www.digitaliada.ro/
https://www.scoalaintuitext.ro/
https://asq.ro/
https://kahoot.com/
https://www.khanacademy.org/
http://advancedelearning.com/index.php/articles/c32
http://miculprint.eu/AEL/AEL.aspx
https://www.invatasingur.ro/
https://emalascoala.ro/
http://matematicadistractiva.net/
http://matematicadistractiva.net/
https://asq.ro/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://www.kidibot.ro/
https://www.mentimeter.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FLEKTheCleverMonkey%3Ffbclid%3DIwAR18hOKF_RhsBOnGIr5aTRZfpjH-go3Ygyy6zD6kHnsCMyqgdqXcN2dqiIY&h=AT3tnGLYvnlzYzJ7AULlZBMbax8Ha-YphCQR1LrqICllNZzX1QWeud4FXXKsgQBMUDCJdxlIbPWSq8YcwH-NRbXSIoEv37Q_oMNyFeznPLQlc3CgcDyXwo_c-pZWl3GAh8Khuz0K0bpJav9A-Eo
https://www.mathplayground.com/index_addition_subtraction.html
https://www.mathplayground.com/index_addition_subtraction.html
https://www.hamiltonhousepublishers.com/cd-roms?fbclid=IwAR089mpdjg5XiZ1gjT8H6Mfhe1tRCCmShmpMCRYhvXFNguOMUHetBhkpZ4E


  

 
 

- R.E.D. 

 

Locul de desfăşurare: 

- Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu” Suceava;      

- Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești; 

- Liceul Teologic ,,Fericitul Ieremia” Onești; 

Forma de organizare a activităţilor din cadrul proiectului 

- Frontal, individual, pe echipe 

Durata proiectului: an şcolar 2020 – 2021  

 

Echipa de proiect: 

- Prof. Hisem Gabriela- Parascheva; 

- Prof. Țoloca Doinița- Felicia; 

- Prof. Trocin Dana- Elena;  

- Prof. Isache- Grădinaru Alina; 

- Prof. Petrovici Corina; 

- Prof. Sasu Carmen 

- Prof. Sandu Doina; 

- Prof. Căruceriu Roxana 

- Prof. Pr. Albert Goșman. 

Colaboratori: 

 -   Profesori din școlile partenere. 

    

    Grupul ţintă: 

-    Beneficiari direcţi: elevi din şcolile implicate; 

-    Beneficiari indirecţi: părinți, cadrele didactice. 

 

    Monitorizarea 

    Echipa de lucru va realiza fotografii pe care le vor posta pe pagina de Facebook. Fiecare școală parteneră 

își va stabili propriul Program de activități desfășurate în mediul online. Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi 

împărtăşească liberi părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării 

proiectului.  

 

    Diseminarea 

- Prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice; 

- Completarea chestionarului pe parcursul desfășurării activităților educative online accesînd linkul: 

https://docs.google.com/forms/d/1ptqS7jpw0GDl2gvSqeS9aYhA9QWnRWoLL4k0OmdERCs/prefill 

- Postarea proiectului pe www.didactic.ro; 

- Acordarea de certificate de participare la sfârșitul anului școlar. 

 

Impactul 

- Întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate; 

https://docs.google.com/forms/d/1ptqS7jpw0GDl2gvSqeS9aYhA9QWnRWoLL4k0OmdERCs/prefill
http://www.didactic.ro/


  

 
 

- Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi  în mediul online; 

- Implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii; 
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ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art. 1 Părţile 

 Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu” Suceava reprezentată prin prof. Hisem Gabriela 

Parascheva, în calitate de coordonator al parteneriatului şi al proiectului „Școala online – între 

necesitate și progres”; 

 Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești reprezentată prin prof. Sandu Doina și Căruceriu Roxana 

în calitate coordonatori al parteneriatului şi al proiectului „Școala online – între necesitate și 

progres”; 

 Liceul Teologic ,,Fericitul Ieremia” Onești reprezentată prin prof. Pr. Goșman Albert în calitate 

de coordonator al parteneriatului şi al proiectului „Școala online – între necesitate și progres”. 

Art. 2 Obiectul 

2.1. Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul: 

„Școala online – între necesitate și progres” 
2.2. Propunerea de proiect şi anexele sale sunt parte integrantă a acestui acord. 

Art. 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi în proiect 

Solicitantul 

 
- Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu” Suceava  
- Punerea la dispoziţie a resurselor educaționale deschise în vederea desfăşurării activităţilor; 

- Respectarea calendarului proiectului; 

- Colaborarea directă cu persoanele implicate, răspunzând la orice propunere din partea acestora; 

- Distribuirea chestionarului către elevii participanți la sondaj 
https://docs.google.com/forms/d/1ptqS7jpw0GDl2gvSqeS9aYhA9QWnRWoLL4k0OmdERCs/prefill 

- Realizarea unui jurnal al proiectului, fotografii, lucrări ale elevilor, care să ilustreze finalităţile colaborării 

Coordonator - Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești  
- Punerea la dispoziţie a resurselor educaționale deschise în vederea desfăşurării activităţilor; 

- Respectarea calendarului proiectului; 

- Colaborarea directă cu persoanele implicate, răspunzând la orice propunere din partea acestora; 

- Distribuirea chestionarului către elevii participanți la sondaj 

https://docs.google.com/forms/d/1ptqS7jpw0GDl2gvSqeS9aYhA9QWnRWoLL4k0OmdERCs/prefill 

- Realizarea unui jurnal al proiectului, fotografii, lucrări ale elevilor, care să ilustreze finalităţile colaborării 

Coordonator - Liceul Teologic ,,Fericitul Ieremia” Onești  
- Punerea la dispoziţie a resurselor educaționale deschise în vederea desfăşurării activităţilor; 

- Respectarea calendarului proiectului; 

- Colaborarea directă cu persoanele implicate, răspunzând la orice propunere din partea acestora; 

- Distribuirea chestionarului către elevii participanți la sondaj 

https://docs.google.com/forms/d/1ptqS7jpw0GDl2gvSqeS9aYhA9QWnRWoLL4k0OmdERCs/prefill 

- Realizarea unui jurnal al proiectului, fotografii, lucrări ale elevilor, care să ilustreze finalităţile colaborării 

https://docs.google.com/forms/d/1ptqS7jpw0GDl2gvSqeS9aYhA9QWnRWoLL4k0OmdERCs/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1ptqS7jpw0GDl2gvSqeS9aYhA9QWnRWoLL4k0OmdERCs/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1ptqS7jpw0GDl2gvSqeS9aYhA9QWnRWoLL4k0OmdERCs/prefill


  

 
 

3.1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos. 

Art. 4 Durata acordului 
Acordul de parteneriat se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2020- 2021. 

Art. 5 Drepturi şi obligaţii ale partenerilor 

5.1. Coordonatorii vor consulta partenerii cu regularitate, îi vor informa despre progresul acţiunilor şi  le vor 

furniza copii ale raportului de activitate. 

Art. 6 Dispoziţii finale 

6.1. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 

Semnături: 

Solicitant (partener principal) Numele şi funcţia persoanelor 
autorizate să semneze: 

Semnătura Data şi locul 

Colegiul de Artă ,,Ciprian 

Porumbescu” Suceava  
Hisem Gabriela Parascheva 

- Coordonator pentru programe si 
proiecte educative scolare si 
extrascolare 

  

Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” 

Onești 
Sandu Doina 

- Coordonator pentru programe si 
proiecte educative scolare si 
extrascolare 

  

Liceul Teologic ,,Fericitul Ieremia” 

Onești 
Pr. Goșman Albert 

- Coordonator pentru programe si 
proiecte educative scolare si 
extrascolare 

  

 

 

Colegiul de Artă ,,Ciprian Porumbescu” Suceava      Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” Onești 

                Director, prof.                                                         Director, prof. Podaru Adrian 

 

 

Liceul Teologic ,,Fericitul Ieremia” Onești 

Director, prof. Paliștan Ioan 
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