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1. Introducere
Digitaliada este un program de educație digitală ce încurajeaza folosirea la clasă a metodelor de lucru
interactive și a conținutului digital educativ, pentru a crește performanțele școlare ale elevilor.
Programul are două componente:
▪
▪

la nivel național - platforma www.digitaliada.ro, care conține materiale digitale educative
validate de experți în educație și secțiunea interactivă “Învățare și testare online”
la nivel rural - proiectul Digitaliada în școli gimnaziale de la sate

Lansată în septembrie 2016, platforma www.digitaliada.ro încurajează crearea și partajarea de conținut
educațional liber ce poate fi folosit de orice persoană din România. Pe platformă, Digitaliada pune la
dispoziția publicului larg o serie de materiale digitale educaționale, realizate în cadrul proiectului de
profesorii și autorii parteneri #Digitaliada și de cadrele didactice sau alte persoane interesate de acest
domeniu. Aceste resurse pot fi folosite, la alegerea profesorului, în procesul de predare la ciclul
gimnazial.
Secțiunea de Învățare și testare online Digitaliada pune gratuit la dispoziția oricărui profesor de
învățământ primar sau gimnazial din România, interesat de digitalizarea propriului proces didactic, o
soluție interactivă completă. Profesorii și învățătorii pot crea teste, pot evalua online competențele
elevilor, în clasă sau prin teme pentru acasă. Elevii pot parcurge materia, primesc teste și le rezolvă,
chiar și atunci când lipsesc de la școală. Totodată, platforma facilitează comunicarea între directori,
profesori, elevi și părinți, iar părinții primesc programarea testelor, temele și rezultatele obținute de
elevi.

Am creat Ghidul Școlii Digitale ca un îndrumar pentru numărul mare de directori și profesori care neau solicitat sfaturi referitoare la tehnologia și echipamentele de care au nevoie în școală, pentru a fi
adaptați cerințelor educaționale ale secolului XXI. În cadrul acestui ghid veți regăsi recomandări
bazate pe experiența acumulată în cadrul programului Digitaliada și a implementării acestuia în 50 de
școli din mediul rural în perioada 2016-2020.

Experiența Digitaliada
„Un proiect digital cucerește, în egală măsură, elevi și profesori. Evoluția și rezultatele înregistrate de
elevi la orele de matematică sunt spectaculoase!”, susține Liliana Alistar, profesoară de matematică
la Școala Gimnazială Dimitrie Negruțiu Pogonești, una dintre cele 40 de școli din proiectul Digitaliada.
Predarea digitală îi încurajează pe profesori să facă legătura dintre o materie și aspectele practice
ale vieții. Doamna Alistar le-a dat elevilor exemplul unui computer tomograf care taie imaginea
creierului în 50.000 de planuri și le-a arătat acestora imagini de pe internet. În paralel, le-a arătat pe
tabletă o piramidă tăiată cu un plan, cu două, cu trei, cu patru paralele și așa mai departe, iar copiii
au facut legătura între o materie și o situație concretă.
Tehnologia și metodele digitale fac orele mai interesante și mai interactive. „Suntem încântați când
vedem fascinația pe fețele copiilor. Le place și asta se vede în notele lor!”, afirmă Loredana
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Constandache, directorul Școlii Grivița, Galați. Alina Nica, care predă matematica în două școli, dintre
care doar una este în proiectul Digitaliada, face o comparație: „Orele la tabletă sunt mai atractive
pentru ei și uită uneori și de pauze, își doresc să lucreze mai mult decât ceilalți care nu au acces la
tehnologie.
Termenii și conceptele noi sunt mai ușor de înțeles prin mijloace digitale decât cu tabla clasică și
creta. Profesorii au înțeles că există o schimbare structurală a mentalității generațiilor, că rolul lor va
deveni în curând cel al unui coach și că predarea unidirecțională nu mai este interesantă pentru
generațiile care au acces la minunile moderne ale digitalului. Pentru un elev de clasa a VI-a,
laboratorul digital a adus o diferență semnificativă față de anii școlari trecuți: „La informatică am făcut
un proiect în Scratch. Am creat un personaj, care era de fapt eu, iar cu ajutorul săgeților m-am dus
până la casa bunicului meu și înapoi”.
Digitaliada a reușit să introducă în ecuația orelor de matematică și TIC noi termeni, necunoscuți până
acum pentru profesori: „În prima oră cu tabletele efectul a fost uimitor. Elevii m-au întrebat dacă pot
să mai rămână încă o oră. M-au lăsat fără cuvinte. Ei voiau să mai lucreze probleme pe tabletă”,
mărturisește directorul Școlii Ștefești, care este și profesorul de matematică, doamna Cristina Rînjea.
Profesorii din școlile Digitaliada și-au însușit metode alternative de lucru la clasă, au creat o
comunitate și au devenit modele în județele lor. În opinia lor, folosirea instrumentelor digitale
reprezintă o metodă eficientă de combatere a absenteismului și a abandonului școlar, în cazul copiilor
cu rezultate slabe la învățătură. În cazul elevilor cu rezultate medii și bune la învățătură, aceste
metode sunt folosite și apreciate pentru că oferă feedback imediat, îi motivează să se autodepășească
și să se dezvolte la nivel personal.
85% dintre părinții elevilor participanți la program consideră că, în învățarea materiei, este de mare
ajutor pentru copii să folosească internetul și tableta/calculatorul în timpul orelor.

Avantaje ale utilizării aplicațiilor digitale și resurselor educaționale digitale în procesul
instructiv-educativ:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oferă elevilor un instrument modern și atractiv de exersare a noțiunilor teoretice și de
formare a competențelor specifice
Elevii pot colabora, pot învăța împreună sau pot concura unii cu alții
Fiecare elev poate lucra în ritm propriu, fiind esențial progresul fiecăruia raportat la nivelul
inițial
Crește interesul elevilor pentru studiul prin integrarea educației digitale în demersul didactic
Elevii se pot autoevalua, putând vizualiza la final soluția corectă pentru fiecare întrebare la
care au răspuns eronat
Îmbină metodele didactice tradiționale cu cele moderne
Stimulează capacitățile de învățare
Crește motivația elevilor
Instalează un climat de autodepășire, competitivitate
Întreține un nivel ridicat al atenției
Stimulează gândirea logică și imaginația
Asigură un feedback rapid
Corectarea greșelilor se face rapid
Stabilirea unor măsuri de remediere bazate pe feedback-ul primit
Utilizare aplicaților de către elevi se poate face utilizând diferite dispozitive IT (tabletă,
telefon mobil, PC)
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2. Recomandări pachet digital

Echipamentele recomandate într-o școală:
▪

tablete/PC-uri sau laptop/videoproiector - Datorită interactivității, elevii pătrund într-o nouă
lume a educației care satisface în prezent atât aşteptările copiilor cât şi pe cele ale
profesorilor. Se creează un nou mediu de studiu digital în care elevii beneficiază de o
vizibilitate mult mai bună, de oriunde din clasă, fiind ideale pentru îmbunătățirea predării și a
învățării.

▪

sau tabla interactivă - Tabla interactivă sau „inteligentă” este un ecran tactil, de dimensiuni
mari, care poate transforma o sală de clasă într-un mediu interactiv, modern. Prin conectarea
la un computer, tabla inteligentă preia semnalul și, prin intermediul unui videoproiector,
afișează imaginea de pe monitor. Multă vreme aportul acesteia în clasă a fost limitat din
pricina necesității conectării celor trei componente: tabla, videoproiectorul și computerul. Ca
urmare a dezvoltării tehnologiei din ultimii ani, a fost posibilă utilizarea pe scară mai largă a
tablelor inteligente la nivelul clasei. Tabla interactivă oferă avantajul scrierii pe suprafața de
lucru cu ajutorul oricărui element care exercită presiune, dar păstrează și celelalte
caracteristici

definitorii:

softul

adaptat

pentru

procesul

educativ,

manevrabilitatea,

comunicarea rapidă, interactivitatea.
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3. Recomandări dispozitive IT

3.1.

Recomandări tablete

Pentru instalarea și utilizarea optimă a aplicațiior recomandate Digitaliada (aplicații de Matematică,
aplicații Informatică și aplicații de testare), sunt necesare următoarele:
Minim:

3.2.

▪

Procesor Qualcomm ® Snapdragon™ Quad Core pe 64 biți

▪

Memorie RAM: 2GB RAM și stocare de 16GB

▪

Tab 4.8”

▪

Ecranul HD de 8” are rezoluție de 1280x800

Recomandări PC

Pentru instalarea și utilizarea optimă a aplicațiior recomandate, sunt necesare următoarele:
Minim:
▪

Procesor Intel(R) Core(TM) i3 @ 2GHz

▪

Memorie RAM: 4GB

▪

Sistem de operare: Microsoft Windows 10 (64 bit)

▪

Spațiu necesar pe HDD (pe locația sistemului de operare): 5GB plus spațiul
necesar instalării aplicațiilor

În această configurație, timpul aproximativ de deschidere al emulatorului este de două minute.
Aplicațiile se deschid în jur de 10-15 secunde.
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Recomandat:
▪

Procesor Intel(R) Core(TM) i5 @ 3,3 GHz

▪

Memorie RAM: 8GB

▪

Sistem de operare: Microsoft Windows 10 (64 bit)

▪

Spațiu necesar pe HDD (pe locația sistemului de operare): 5 GB plus
spațiul necesar instalării aplicațiilor

În această configurație, timpul aproximativ de deschidere al emulatorului este de 40 de secunde. În
plus, se înjumătățesc timpii de deschidere pentru fiecare aplicație.

3.3.
▪

Recomandări videoproiector

Dimensiune imagine: 30-320 inchi, pentru a permite proiecții pe diferite dimensiuni de ecrane
de proiecție sau table active

▪

Luminozite: 3.200 lumeni, pentru o bună vizibilitate a proiecției și în încăperi puternic
iluminate

▪

Rezoluție: 1280x800, pentru a permite o proiectare fidelă a conținuturilor de înaltă calitate
video

▪

Aspect imagine: 16:10, 16:9, 4:3 pentru a putea adapta dimensiunea proiecției în funcție de
conținutul proiectat și pentru a evita proiectarea unei parți de conținut în afara ecranului

▪

Lampă cu o durată de funcționare de peste 6.000 ore, pentru reducerea costurilor de
întreținere

3.4.

Recomandări tablă interactivă

▪

Dimensiune minimă: 88 inchi (diagonală suprafață activă)

▪

Compatibilitate: Windows 7 și 10

▪

Rezoluție minimă: 500 lpi

▪

Multi-touch: 10 puncte de contact simultan

▪

Conectare: USB 2.0, 3.0
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4. Recomandări emulator

BlueStacks este un emulator conceput pentru a permite aplicațiilor Android să ruleze pe PC-uri ce
au ca sistem de operare fie Microsoft Windows, fie mac-OS Apple.
Acesta poate fi descărcat urmând link-ul: https://bit.ly/2lXc8GE, apoi dând click pe butonul verde.
Acest emulator poate fi instalat și pe un PC ce are instalat sistemul de operare Microsoft Windows 7
(64 biți), timpii de instalare și acces al aplicațiilor fiind aproximativ egali cu cei de pe Windows 10.
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5. Conectare tabletei la laptop și proiectare pe ecran a tabletei prin TeamViewer

TeamViewer are și un software de suport de la distanță compatibil atât cu telefoanele iOS și Windows,
cât și cu peste 60 de producători de Android, care permite partajarea ecranului și a fișierelor și oferirea
de asistență. Pentru a permite accesul la dispozitivele mobile este necesară descărcarea aplicației
QuickSupport de la TeamViewer pe tablete sau prin descărcarea aplicației din Magazinul Play.

Pentru conectarea la dispozitivele mobile este necesară folosirea unui „suport pentru dispozitivele
mobile” - add-on, specific pentru fiecare tip de producător, care poate fi descărcat tot din Magazinul
Play.

Pașii pentru conectarea tabletei la laptop, respectiv proiectarea pe ecran a tabletei:
1. Pe laptop/PC este necesară instalarea aplicației TeamViewer (https://bit.ly/2kwjGQh)
2. Pe tabletă se instalează aplicația TeamViewer Quicksupport
3. Se deschide aplocația TeamViewer pe laptop
4. Se deschide și aplicația de pe tabletă iar acesta va indica un ID format din mai multe cifre
5. Se introduce ID-ul tabletei în câmpul Partner ID din aplicația de pe laptop și se apasă
butonul Connect
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6. Pe tabletă se va afișa un mesaj care solicită permisiunea accesării de la distanță a tabletei de
către laptop. Va trebui să apăsați pe opțiunea Permiteți
7. Se așteaptă câteva secunde autentificarea, după care pe laptop va apărea interfața tabletei
cu toate aplicațiile de pe ecranul principal
8. Pentru afișarea pe videoproiector, conectați laptopul la acesta
9. Pentru a funcționa corespunzător toate dispozitivele, este necesară o conexiune bună la
internet, în caz contrar timpii de așteptare pot crește și astfel poate să apară o întârziere în
afișarea în timp real a ecranului tabletei
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6. Conectarea tablei interactive la computer și videoproiector
Pentru a utiliza tabla inteligentă în scopul pentru care a fost creată, aceasta trebuie conectată la un
computer și la videoproiector.

Pentru conectarea tablei interactive la computer se utilizează un cablu USB.
Conectarea tablei inteligente la videoproiector se poate realiza prin intermediul unui cablu de tip
VGA sau HDMI.
În vederea utilizării eficiente și ergonomice a tuturor tehnologiilor moderne dintr-o sală de clasă,
dispozitivele ce pot fi integrate cu succes sunt dispozitivele mobile de tip tabletă. Pentru conectarea
tabletei la computer este necesară existența unei conexiuni la internet de tip wireless.
Conectarea celor două dispozitive presupune instalarea unor aplicații dedicate transferului de date la
distanță. Astfel, pe computer va fi instalată aplicația TeamViewer, aplicație gratuită pentru uz personal
și care este disponibilă pentru mai multe tipuri de sisteme de operare (Windows, Linux, MAC).
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7. Recomandări conexiune internet

▪

Un abonament care să garanteze o viteză de download/upload de minimum 20 Mb/s

▪

În laboratorul digital, un router wi-fi cu o frecvență de 2,4-5 GHz, care să permită un număr
mare de conexiuni paralele

▪

În situația în care în laborator vor funcționa în același timp mai mult de 10 dispozitive conectate
la wi-fi, este recoamndată achiziționarea unui Access Point (ce va avea același username și
parolă ca și router-ul) și care va permite preluarea unei părți din dispozitivele ce necesită
conectare la wi-fi.
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8. Recomandări Platformă Educațională
Platforma Digitaliada - Secțiunea Învățare și testare online
Secțiunea Învățare și testare online este un Learning Management System gratuit, recomandat atât
pentru învățarea online dar și pentru învățarea la clasă. Secțiunea este structurată pe patru nivele de
acces, fiind dedicată directorilor, cadrelor didactice din toată țara, indiferent de materia predată, părinților
și elevilor.
În această secțiune:
• Directorii au posibilitatea să înscrie toate cadrele didactice din școala lor, părinți, elevi și să
comunice cu aceștia. De asemenea, directorii pot identifica în timp real situația de la nivelul școlii
și pot genera rapoarte de activitate și de prezență. Pentru mai multe detalii accesați și Ghidul de
utilizare pentru contul de Școală.

• Profesorii de orice disciplină pot trimite și oferii elevilor feedback individual sau general atât la
teste cât si la teme, pot monitoriza progresul fiecărui elev și pot genera rapoarte de activitate și
de prezență. Profesorii de matematică beneficiază atât de o parte teoretică (pentru fiecare lecție
în parte și pentru fiecare an școlar gimnazial), cât și de o parte practică de exerciții, pe diferite
grade de dificultate, pe care le pot utiliza pentru consolidarea și recapitularea cunoștințelor
elevilor. Pentru mai multe detalii accesați și Ghidul de utilizare pentru contul de Profesor.
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• Elevii pot parcurge materia, primesc teste și rezolvă teme, pot comunica cu toți elevii din școala
dar și cu profesorii. Pentru mai multe detalii accesați și Ghidul de utilizare pentru contul de
Elev.

• Părinții primesc calendatul cu testele elevului și rezultatele obținute de elev la acestea, dar și
temele pe care elevul le are de efectuat. Pentru mai multe detalii accesați și Ghidul de utilizare
pentru contul de Părinte.

•

Accesul pe această secțiune se face prin crearea unui cont de utilizator care va trece printr-un
proces de validare a datelor înscrise.
Pe secțiunea Învățare și testare online există lecții și exerciții pentru matematică. De asemenea,
în Biblioteca virtuală, profesorii, părinții și elevii pot parcurge probleme de matematică pentru
clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, demonstrate în GeoGebra și în Librăria de teste pot utiliza teste
pentru diverse materii.
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9. Recomandări aplicații
Aplicațiile recomandate de către experții Digitaliada urmăresc:
▪

dezvoltarea gândirii algoritmice (aplicațiile de informatică/TIC) și

▪

dezvoltarea creativității și a înțelegerii logice (aplicațiile de matematică)
Aplicații matematică

Aplicații

Funcționalitate

Funcționalitate

Funcționalitate

Matematică

PC

tabletă

internet

Link

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathmaster&hl=en
Math Master
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haringeymobile.mathpracticefractions
Fractions
Primes and

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haringeymobile.primesanddivisibility

divisibility
Sets
Torrential

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.climent.sets
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haringeymobile.torrentialmath&hl=en

Maths
Negative
Numbers

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haringeymobile.mathpracticenegativenumbers&hl

=ro
Pythagorea

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hil_hk.pythagorea

Chart Draw

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wostafa.chartdraw

GeoGebra

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra

Classic
Math Tests
Factor

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.holucent.math
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xperiment.factortrinomialpractice

Trinomial
Factoring
Binominal

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xperiment.factortrinomialpractice

Aplicații matematică

Math
Master

Fraction

GeoGebra
Classic

Phythagorea

Primes numbers &
Divisibility

Math
Tests

Sets

Torrential Maths

Chart Draw

Factor Trinomial
Practice

Negative
Numbers

Factoring Practice
Binomial

Aplicații Informatică/TIC
Aplicații TIC

Coddy
Lightbot
Scratch Jr.

Funcționalitate

Funcționalitate

Funcționalitate

PC

tabletă

internet

Link

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SimplyProjects.CoddyFree&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android

Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/31876/

Tynker

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tynker.Tynker

Bloxorz

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitmango.go.bloxorzpuzzle

HTML
Stickman

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tulsi.w3schools&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yamuir.pivotanimator

Animator
Animate IT

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Stenson.AnimateIt

WordPress

https://wordpress.com/start/user?ref=create-lp

Blockly

https://blockly-games.appspot.com/

Power Point
Google Slides
Microsoft

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.powerpoint
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word

Word
Google Docs
Microsoft

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.excel

Excel
Google

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets

Sheets
Toontastic

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.toontastic&hl=en

ibisPaint X

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.ibis.ibispaintx.app&hl=en

Cxxdroid

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.iiec.cxxdroid

Aplicații Informatică/TIC
Lightbot

Bloxorz

Coddy

Tynker

Scratch Jr.

Scratch

Blockly

Animate It

Stickman
Animator

Cxxdroid

HTML

Word Press

Toontastic

ibisPaint X

Microsoft
Power Point

Google Slides

Microsoft Word

Google Docs

Microsoft Excel

Google Sheets

Aplicații de testare
Aplicații

Funcționalitate

Funcționalitate

Funcționalitate

Testare

PC

tabletă

internet

Link

Kahoot

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android

Quizizz

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizizz_mobile

Socrative

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student

Aplicații de testare
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10.Resurse digitale educaționale open source, în limba română

Platforma Digitaliada este un hub online de conținut educațional, ce poate fi accesat și folosit de
oricine este interesat, elevi sau profesori din toată țara. Concursul #Digitaliada premiază pasionații
care dezvoltă conținut educativ original și open source. Pe platforma www.digitaliada.ro există peste
1000 de materiale digitale educaționale, în limba română, ce pot fi accesate în mod gratuit iar numărul
lor crește constant.
Ghidurile pentru predarea matematicii, Informaticii și TIC la clasele de gimnaziu includ
recomandări privind utilizarea aplicațiilor la clasă. Ghidurile dezvoltate de profesorii Digitaliada pot fi
consultate accesând link-ul: Ghiduri de predare cu ajutorul metodelor digitale (https://bit.ly/2lxWAJt).
Echipa Digitaliada vă propune o serie de proiecte didactice pentru predarea matematicii, Informaticii
și TIC, la clasele V-VIII, utilizând resursele digitale la clasă. Acestea pot fi accesate la link-ul: Proiecte
didactice (https://bit.ly/2kkmErg).
Echipa Digitaliada vă propune o serie de tutoriale pentru predarea matematicii, la clasele V- VIII,
utilizând aplicația GeoGebra. Acestea pot fi accesate la link-ul: Tutoriale (https://bit.ly/2m0HVqj).
Echipa Digitaliada vă propune o serie de teste și evaluări semestriale pentru dezvoltarea și
evaluarea competențelor elevilor la mai multe materii, clasele V-VIII, utilizând instrumente digitale la
clasă. Acestea pot fi accesate la link-urile: Teste (https://bit.ly/2m3Ewa7) și Evaluări semestriale
(https://bit.ly/2lHxGXS).
Echipa Digitaliada recomandă o serie de probleme de matematică pentru ciclul gimnazial,
demonstrate cu ajutorul aplicației GeoGebra, grupate în culegeri pe ani și semestre de studiu. Acestea
pot fi accesate la link-ul: https://bit.ly/3bh5OOt
Materialele digitale educaționale premiate în cadrul primelor patru ediții ale concursului
#Digitaliada (2020, 2018-2019, 2017-2018, 2016-2017) sunt disponibile spre consultare la link-ul:
Materiale Premiate (https://bit.ly/2m0IzUL).
Digitaliada vă pune la dispoziție materiale didactice în format digital, ce pot fi folosite în predarea
oricărei discipline școlare din ciclul gimnazial. Aceste resurse (https://bit.ly/2lEmSJO) au fost înscrise
în primele patru ediții ale concursului de materiale digitale educaționale și au fost validate științific de
membrii juriului.
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11.Rezultate
Metodele și recomandările cuprinse în Ghidul Școlii Digitale sunt orientative și pot fi adaptate de
fiecare profesor clasei și elevilor săi.
Rezultatele înregistrate după primii patru ani de Digitaliada confirmă faptul că metodele digitale
contribuie la o mai bună înțelegere a noțiunilor teoretice și la un grad mai mare de implicare la clasă
din partea elevilor.
În opinia profesorilor Digitaliada, folosirea instrumentelor digitale reprezintă o metodă eficientă de
combatere a absenteismului și a abandonului școlar, în cazul copiilor cu rezultate slabe la învățătură.
În cazul elevilor cu rezultate medii și bune la învățătură, aceste metode sunt folosite și apreciate
pentru că oferă feedback imediat, îi motivează pe copii să se autodepășească și să se dezvolte la
nivel personal astfel:
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Cei mai mulți dintre elevi consideră că folosirea de metode digitale în predarea orelor de
Matematică și TIC crește atractivitatea acestor discipline și înlesnește înțelegerea noțiunilor
predate
Folosirea de aplicații digitale la orele de Matematică și TIC îi determină pe elevi să utilizeze
tablete în scopul învățării
Atunci când lucrează pe tabletă, fiecare elev este stimulat să lucreze individual, într-un ritm
propriu
Rezolvarea de exerciții prin joc pe tabletă antrenează și stimulează viteza de lucru a elevilor și
căutarea de soluții alternative pentru a găsi răspunsul corect.
Aplicațiile digitale au sprijinit foarte mult înțelegerea cu o mai mare ușurință a disciplinei
Geometrie, pentru că materialele digitale din proiect livrează imagini clare (inclusiv în mișcare)
ale corpurilor în plan și, mai ales, în spațiu
S-a constatat că, spre deosebire de orele desfășurate clasic, folosirea tabletelor sprijină
cooperarea dintre copii; de exemplu, elevii cu rezultate mai bune le dau explicații celor mai
slabi și îi ajută să atingă niveluri superioare de performanță ale jocurilor și aplicațiilor
Elevii devin mai deschiși la ore, participă cu mai mare plăcere la acestea, nu se mai simt
stânjeniți atunci când nu reușesc să rezolve corect un exercițiu sau o problemă și cer lămuriri
cu dezinvoltură din partea profesorilor. Prin utilizarea tabletei, nesiguranța și complexul de
inferioritate ale copiilor cu rezultate slabe se atenuează într-o măsură importantă
Există o atitudine mai deschisă față de învățare și semnale privind îmbunătațirea rezultatelor
școlare în principal în rândul elevilor cu rezultate slabe la Matematică
S-a constatat că unii dintre elevii cu rezultate anterior medii sau slabe la Matematică rezolvă
exerciții pe tabletă cu o mai mare ușurință și cu o mai mare acuratețe
Considerăm că utilizarea instrumentelor digitale la clasă răspunde înclinației spre lucruri
practice a generației școlare din prezent

„Copilul este cel care beneficiază de lecțiile în format digital, iar lecția de matematică a devenit mai
puțin abstractă”.
„Diferențele de raportare la ore sunt uriașe: vin toți la oră, înțeleg mai repede elementele și figurile
matematice, se ajută între ei. Tehnologia înlătură orice barieră de comunicare și îi ajută pe copii să
facă față lumii actuale”.
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„Proiectul ne-a ajutat să descoperim la unii copii niște abilități deosebite, ei au un potențial
extraordinar”,
sunt doar câteva din declarațiile profesorilor.

În ceea ce privește interesul și implicarea elevilor în program, pe lângă competențele digitale
dobândite, copiii au deprins și lucrul în echipă, una dintre aptitudinile importante care se regăsește în
setul de opt competențe-cheie, recomandate de Consiliul Uniunii Europene.
„Îmi place să învăț pe tabletă. Orele sunt diferite, putem să vorbim, să colaborăm între noi. Doamna
profesoară ne încurajează să mergem să îi ajutăm și pe cei care nu prea se descurcă. Iar eu mă
bucur, pentru că îmi place să ajut”, spune un elev de clasa a VI-a din cadrul unei școli în care este
implementat programul Digitaliada.
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