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„Se spune că, într-o pădure, izbucnise

un incendiu devastator şi o pasăre colibri tot

aducea apă în cioc, ca să stingă focul. Toate

celelalte animale, fugeau care încotro.

Pasărea colibri continua să care apă cu

ciocul. Un tigru, conştient de zădarnicia

demersului, îi atrase atenţia: „Eşti nebună? Tu

crezi că poţi să stingi focul ăsta imens, cu

stropul de apă pe care-l aduci tu?” Pasărea

Colibri îi răspunse: „Eu îmi fac partea

mea…”

(poveste amerindiana)



Cu toții ne-am întrebat foarte

des în această perioadă dacă

deținerea unor competențe de

utilizare a tehnologiei asigură

reușita unei lecții, atingerea

obiectivelor propuse sau succesul

școlar al elevilor noștri.



Astfel, la propunerea unei colege,
am lansat cursul „Platforme, aplicații și
instrumente de predare-invățare-
evaluare on-line pentru ciclul primar”
care a urmărit familiarizarea
cursanților cu platforme de lucru,
aplicații și instrumente de predare-
învățare-evaluare on-line, crearea de
teme și teste, colectarea temelor și
evaluărilor on-line.



Cursul a fost organizat de CCD Satu
Mare și a cuprins teme organizate astfel
încât să îmbine elementele teoretice cu
cele practice.

S-au format trei grupe cu apropape 80 de
învățătoare, harnice, creative și curioase.



Am învățat diferențele între proiectarea

unei lecții susținută în online față de cea

susținută offline, am aflat care sunt acele

activități care fac minuni la vârsta școlară

mică, cum să cooptăm părinții pentru ca

activitățile noastre să aibă succes și să ne

atingem obiectivele.



TIMPUL

Să  facem din timpul  pe care il 
petrecem în online, un aliat!
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“Fiecare dintre noi are impact asupra
celor din jur, dar numai de noi depinde dacă
impactul nostru este unul pozitiv sau
negativ”, a spus Sam Whitney, la
SuperTeach.

Sper că am reușit să inspir colegii, să
de dau curaj, incredere că totul va fi bine și
să îi conving că starea lor de bine este un
lucru esențial la care trebuie să se
gândească atunci când proiectează un
demers didactic.

VĂ MULȚUMESC 
ȘI VĂ DORESC MULT SUCCES

ÎN TOT CEEA CE FACETI!


