


 ACTIVITATI:

 Prezentarea sistemului educațional din UK; atelier de lucru: înțelegerea 
barierelor și mecanismelor pentru realizarea schimbării în procesul educativ; 
activități de colaborare în clasă;

 Prezentare: învățărea tematică; învățarea contextualizată; 

 Atelier de lucru: managementul clasei în cazul problemelor de comportament; 
120 de activități practice pentru inceperea lecției; 

 Utilizarea tehnologiei în predare: prezentarea unor aplicatii /software: Google 
Educator, Nearpod, Quizziz, Kahoot;

 Evaluarea învățării: 25 de metode de a demonstra progresul și înțelegerea 
lecției; 

 Caracteristicile conducerii  pentru îmbunătățirea calității școlii

 Studiu de caz: agenții care vin în sprijinul școlii în UK; 

 Seminar: învățarea bazată pe proiecte; activități care încurajează învățărea 
independentă; vizitarea școlii primare Pomphlet din Plymouth și asistențe la 
ore.



• Ce am 

descoperit?

 o mare diferenta de organizare si de viziune intre sistemul

romanesc si cel britanic

 mediul scolar foarte motivant pentru elevi si cadre 

didactice

 strategii de evaluare eficiente centrate pe progresul

individual al elevului in functie de capacitatea sa

intelectuala si de abilitatile acestuia, fara a face o 

ierarhizare sau comparatie intre elevi

 managementul eficient al clasei sprijinit si de regulamentul

scolar strict

 facilitati si dotari care vin in sprijinul desfasurarii unor ore 

moderne si atractive



 conducerea scolii implicata 100% in procesul educativ

 accent pe colaborarea intre cadrele didactice din toate ariile curriculare –

incurajeaza invatarea si predarea interdisciplinara

 accent pe procesul de invatare individuala – focus pe elev si nu pe performanta

profesorului

 cadrul didactic este ajutat acolo unde este nevoie de catre un Assistant Teacher

 prezenta unei persoane de sprijin specializata in cazul elevilor cu nevoi

speciale;

 alocarea de ore suplimentare pentru elevii care invata mai incet sau pentru cei

supradotati;

 se face distinctie intre elev talentat si elev dotat;

 in selectarea cadrelor didactice nu se tine cont de diplome/certificate ci de 

capacitatea profesorului de a realiza lectii atractive si de raportul pe care acesta

il are cu elevii



 Managementul 

clasei

 Dotari moderne 

in fiecare clasa

 atmosfera propice invatarii

 elevii respecta regulile de comportament, 

manifesta empatie si se ajuta reciproc

 profesorul este un bun manager al 

colectivului de elevi

 ora este organizata astfel incat elevii nu 

petrec tot timpul alocat asezati in banca in 

stilul clasic

 tabla interactiva

 tabla alba

 foarte multe resurse pentru predare

 acces la calculator si internet



 gratuit

 Google drive pentru stocarea

materialelor – arhiva personala

 crearea de clase online

 poate fi accesat usor

 alocare de teme pentru acasa

 feedback usor oferit

elevilor/parintilor/scolii

 foarte atractiv pentru elevi



 gratuita

 poate fi conectata la clasa

Google 

 are my library pentru stocare

lectii

 acces la materiale world wide 

 lectii live si virtuale

 poate fi folosita pe

PC/videoproiector/Ipad/smart 

phone

 Interactiva si atractiva pentru

elevi







 gratuita

 poate fi conectata la clasa 

Google 

 are my library pentru stocare 

lectii

 acces la materiale world wide 

 lectii live si virtuale  

 poate fi folosita pe 

PC/videoproiector/Ipad/smart 

phone

 Interactiva si atractiva pentru 

elevi









 aplicatie gratuita de quizz-uri

 interactiva, distractiva, motivanta, competitiva

 usor de utilizat

 iti creezi propria colectie de quiz-uri pe

nivele/competente vizate

 contine memes

 instrument de evaluare/ autoevaluare/ 

feedback/recapitulare/testare initiala si finala

 rapoarte cu rezultate pentru fiecare elev in parte 

 o mare varietate de materiale, din domenii

variate si pe nivele

 poate fi descarcata sau joci online

 vezi participarea elevilor - daca nu se logheaza

sau daca ies din joc



Ce poti face cu un quizz?

 joci live in clasa – competitiv

 individual acasa pentru 

recapitulare/auto-evaluare

 il dai tema pentru acasa

 il printezi pentru a discuta 

greselile cu elevii 

Cand il poti folosi?

 la inceputul lectiei: 

- pentru a pre-testa cunostintele

elevilor referitoare la o tema/item pe

care urmeaza sa il predai

- pentru a verifica intelegerea

continutului predat anterior

- pentru brainstorming 

 pe parcursul lectiei - in locul

exercitiilor clasice

 la sfarsitul orei pentru

feedback/evaluare



RAPOARTELE

o un instrument excelent pentru profesor care il ajuta sa vada greselile

elevilor, sa identifice lacune in invatare si nivelul de intelegere a 

continutului predat

o ofera informatii privind:

- performanta intregii clase – in procente

- performanta individuala – raspunsuri corecte si gresite

- cea mai grea intrebare

- timpul de raspuns pentru fiecare intrebare

- pot fi descarcate/trimise parintilor pe email

- iti pot oferi informatii referitoare la progresul fiecarui elev









 “Mi-a placut foarte mult aceasta ora. A fost

foarte distractiva si interactiva si mi-am 

imbogatit vocabularul. Imi place aceasta

aplicatie si as dori sa o utilizam in cadrul

fiecarei ore! 

Cristiana, clasa a-11-a A

o “Quizizz este una dintre cele mai bune

modalitati de a invata si de a te juca in acelasi

timp. Imi place foarte mult faptul ca ne ajuta

sa ne imbunatatim nivelul limbii engleze si ne 

face competitivi intr-un sens bun. Recomand

si altor profesori sa foloseasca aplicatia

pentru a motiva elevii. 

Andreea, clasa a-11-a C

 • “Quizizz este una dintre cele mai

bune modalitati de a invata si de a te juca

in acelasi timp. Imi place foarte mult

faptul ca ne ajuta sa ne imbunatatim

nivelul limbii engleze si ne face 

competitivi intr-un sens bun. Recomand si

altor profesori sa foloseasca aplicatia

pentru a motiva elevii. 

Diana, clasa a-10-a A



 foarte util pentru predarea limbii engleze;

 quizz-uri pe baza unor materiale video 

vizionate;

 exersarea mai multor competente: auditie, 

citit, pe nivele de competenta;

 dezvoltarea vocabularului;

 imbunatatirea gramaticii;

 expunerea la dialecte si accente variate;

 teme din domenii variate, inclusiv TedTalks cu 

teme utile pentru dezvoltarea personala si

orientarea in cariera a elevilor; 

 melodii si secvente din filme;   

 posibilitatea crearii de clase pe platforma

pentru a urmari activitatea, rezultatele si

progresul fiecarui elev;

 raport cu rezultatele elevilor;

 atractiv, motivant, interactiv













 gratuit de descarcat:

https://www.tes.com/teaching-resource/the-starter-activity-generator-6336796

o utilizate la clasa:

- pub talk

- list-o-mania

- care este intrebarea?

- pictionary

- spanzuratoarea

- A-Z

- taboo

- cine vrea sa fie milionar?

- detectivii

- domino

- 10 cuvinte

- interviu

- conferinta de presa

https://www.tes.com/teaching-resource/the-starter-activity-generator-6336796

