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Introducere


CE ESTE ALL-IN TEACHER KIT?
All-In Teacher Kit este al doilea rezultat intelectual al proiectului de
parteneriat strategic Erasmus + KA2 „All-Inclusive School”, care are ca
scop dezvoltarea unui kit de instrumente didactice menite să sprijine
profesorii și educatorii care lucrează cu elevii cu dizabilităţi cognitive
ușoare. Kitul All-In Teacher este un ghid practic al unui set selectat de
strategii și metode de învăţare inovatoare și cooperante, cu instrumente
conexe pentru a susţine activitatea profesorului incluziv.
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Prin urmare, kitul All-In Teacher este un instrument de asistenţă pentru
profesori pentru a introduce și / sau pentru a ajuta la îmbunătăţirea
metodelor lor de predare incluzivă. Este un depozit de practici
dezvoltate în jurul metodelor, abordărilor și stilurilor organizaţionale
de predare și învăţare. Proiectul „All-Inclusive School” își propune să
ofere profesorilor și educatorilor europeni un set de instrumente gata
de utilizare, cu diferite metode de implementare a educaţiei incluzive în
clasă.
Structura kitului reflectă diferitele categorii de cercetări vizate care
au fost realizate într-o etapă anterioară a proiectului, respectiv pentru
primul rezultat intelectual All-In Identikit (IO1). Unul dintre scopurile
rezultatului intelectual I a fost să identificam „abilităţile, competenţele și
practicile bazate pe„ profilul profesorului inclusiv (EASNIE, 2012).

CUI ÎI ESTE DESTINAT ALL-IN TEACHER KIT?
Proiectul „All-Inclusive School” are ca scop promovarea incluziunii
școlare a elevilor europeni cu vârste între 12 și 19 ani cu „handicap
intelectual ușor” (DSM-5). Grupul ţintă direct al acestui rezultat
intelectual include profesorii și educatorii care lucreaza cu elevi din
categoria menţionată mai sus(grupul ţintă indirect).
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Prin urmare, All-In Teacher Kit este destinat să fie utilizat ca un ghid ce
ofera resurse pentru a sprijini profesorii și profesioniștii din școli și pentru
a îmbunătăţi mediul de învăţare prin trecerea la o educaţie mai incluzivă
în sensul său mai larg.
Mai mult, acest kit este disponibil pentru profesioniștii din domeniul
educaţiei, precum designeri de curriculum, factori de decizie și consilieri
ministeriali. Poate oferi dovezi de ultima ora în ceea ce privește practicile
de educaţie incluzivă.

Introducere

CE INCLUDED ALL-IN TEACHER KIT?
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Setul este împărţit în trei secţiuni:
•

Secţiunea 1: Organizarea învăţării

•

Secţiunea 2: Evaluarea abilităţilor de “a învăta sa inveti”

•

Secţiunea 3: Creatorul de carte socială

Secţiunea 1: Organizarea învăţării
Optsprezece metode descriu modul în care profesorii și educatorii pot
organiza învăţarea pentru a fi mai incluzivi. „Organizarea” din acest kit
include acţiunile, deciziile și practicile generale - efectuate cel mai mult
de profesori - care au un impact asupra aspectelor spaţiale, socialrelaţionale și temporale ale predării și învăţării. Organizarea presupune
conștientizarea consecinţelor acestor aspecte au asupra elevilor. De
aceea, ele sunt considerate „metode” și nu simple situaţii.
Metodele prezentate în acest kit răspund la șase obiective diferite
identificate în rezultatul intelectual I, „All-In Identikit”. Pentru fiecare
metodă, a fost ales cel puţin un exemplu de activitate din experienţele
de lucru ale profesorilor din cele cinci ţări ale UE implicate în proiect1.
Exemplele funcţionează atât ca cele mai bune practici pentru metodă,
cât și pentru obiectivul la care se referă, precum și sunt practici didactice
inclusive, replicabile. Metodele și exemplele aferente provin de la
profesorii care au răspuns la chestionarul folosit pentru modelarea All-In
Identikit (rezultatul intelectual I).
1. Cele cinci tarii membre UE sunt Italia, Belgia, Spania, Germania si Romania. Cercetarea si colectarea datelor
s-a limitat la aceste cinci tari care constituie parteneriatul proiectului Erasmus+ ‘All Inclusive School”
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Secţiunea 2: Evaluarea abilitatilor de “a invata sa inveti”
Este o colecţie de metode și instrumente care sunt considerate bune
abordări de evaluare incluzivă. În ultimele trei decenii, sistemele școlare
din Europa au căutat metode de evaluare care sa poata fi aplicabile în
clase eterogene și în tutorat individual.

Introducere

“Profesorii care nu doar tolerează, dar contribuie activ la integrarea
elevilor din invatamantul obligatoriu, trebuie să respingă sistemele
tradiţionale de notare.” (Vierlinger 1995).
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“„... cum să stabilim o medie dreaptă și corectă, prin care se măsoară
performanţele individuale, dacă individualitatea elevilor este utilizată
ca bază pentru activităţile de predare. Strategiile diferite de învăţare
necesită un repertoriu larg de metode, iar obiectivele de învăţare
individualizate necesită forme de evaluare necomparative.” (Feyerer
1997).
Recomandarile EU 20182 cu privire la competentele cheie pentru
invatarea de-a lungul intregii vieti (lifelong learning) identifică
competenţele personale, sociale și de a învăţa sa înveţi drept
„capacitatea de a reflecta asupra propriei persoane, de a gestiona
eficient timpul și informaţiile, de a lucra cu ceilalţi într-un mod
constructiv, de a rămâne optimist și de a gestiona propria învăţare și
carieră.” În plus, au fost abordate cunoștinţele, abilităţile și atitudinile
esenţiale legate de această competenţă: “Abilităţile includ capacitatea
de a identifica capacităţile cuiva, de a se concentra, de a trata
complexitatea, de a reflecta critic și de a lua decizii. Aceasta include
capacitatea de a învăţa și de a lucra, atât în mod colaborativ, cât și
autonom și de a organiza și persevera in învăţare, de a evalua și împărtăși
experienta, de a căuta sprijin atunci când este cazul și de a gestiona
eficient cariera și interacţiunile sociale. Indivizii ar trebui să fie rezistenţi
și capabili să facă faţă incertitudinii și stresului. Acestia ar trebui să poată
comunica în mod constructiv în diferite medii, să colaboreze în echipe
și să negocieze. Aceasta include demonstrarea toleranţei, exprimarea și
înţelegerea diferitelor puncte de vedere, precum și capacitatea de a crea
încredere și de a simţi empatie.”

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.
ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
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Răspunsurile profesorilor care evaluează și ajută la dezvoltarea
abilităţilor de “a învăţa sa învetii” ale elevilor lor pot fi clasificate în 20
de metode de evaluare a abilităţilor de a învăţa sa înveti”, care sunt
descrise complet în această secţiune. 5 exemple practice ale acestor
metode sunt apoi abordate. Aceste instrumente de bune practici sunt
destinate a fi replicate și dezvoltate în continuare de către profesori in
propriile clase. Acestea sunt descrise ca fiind gata de utilizare în acest
kit.

Introducere

Secţiunea 3: Social Book Creator
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Ultima secţiune este dedicată Social Books Creator-ului(SBC), care
este cel de-al treilea rezultat intelectual, gândit și proiectat în cadrul
proiectului ALL-INCLUSIVE SCHOOL.
Ca si primele două rezultate intelectuale, All-In Identikit (IO1) și All-In
Teacher Kit (IO2), All-In Social Book Creator (IO3) are scopul de a fi
un instrument de sprijin pentru activităţile pe care profesorii europeni le
desfășoară și le dezvoltă in clasă, cu elevii lor.
Social Books Creator este o aplicaţie web care permite utilizatorilor să
creeze Social Books, adică resurse digitale colaborative lansate sub
licenţă Creative Commons și produse într-o clasă prin colaborarea dintre
elevi și profesori, acestia devenind autori ai cunoștinţelor lor.
Secţiunea conţine descrierea a trei posibile utilizări individuale și de
colaborare ale SBC: Activitatea 1, Activitatea 2 și Activitatea 3. Aceste
exemple nu epuizează gama de utilizări pe care le oferă aplicaţia web,
dar trebuie considerate sugestii și sfaturi pentru o abordare iniţială a unui
nou instrument, care confirmă natura operaţională a All-In Teacher Kituluui.
Este recomandat să citiţi toate opţiunile și apoi să luaţi o decizie cu
privire la gestionare, deoarece unele secvenţe de operaţii sunt comune
sau pot fi implementate cu fiecare activitate.
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Organizarea învăţării


INTRODUCERE
Profesorii din Europa intervin activ în organizarea învăţării la ore pentru
a promova incluziunea socială și pentru a permite accesul tuturor elevilor
la o învăţare eficientă. All-In Teacher Kit a compilat 18 metode diferite
pentru organizarea predării și învăţării în școlile obișnuite. Metodele au
fost selectate pentru a respecta 6 obiective relevante pentru predarea și
învăţarea incluzivă:
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01. să dezvolte autonomia și autodeterminarea elevilor;
02. să utilizeze abordări personalizate ale învăţarii;
03. să faciliteze abordarea învăţarii prin cooperare;
04. să promoveze situaţii în care elevii se ajută reciproc;
05. să implementeze abordări pozitive de gestionare a
comportamentului;

06. să utilizeze metode eficiente de predare incluzivă.
Profesorii din cele cinci ţări UE implicate în proiect urmăresc mai multe
obiective în practica lor didactică. O culegere de obiective variate
de predare și convingeri ale profesorilor privind educaţia incluziva a
fost compilata în cercetarea din IO1 „All-In Identikit”. Cele 6 obiective
menţionate mai sus au fost selectate de autorul acestui kit și de
colaboratorii săi. Selecţia s-a bazat pe capacitatea de a combina teoria
și practica de către profesorii care au aplicat eficient metodele pentru
a-și atinge obiectivele de învăţare. All-In Teacher Kit nu oferă descrieri
și exemple pentru toate metodele existente. Pe de altă parte, kitul
oferă o listă lungă de metode și exemple gata de utilizare a activităţilor
oferite de profesori cu experienţă din Italia, Belgia, Spania, Germania și
România.
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Fiecare metodă include:
•

descriere a metodei în sine;

•

citate ale cadrelor didactice selectate în cadrul OI1 „All-In Identikit”
și denumite „Profesorii spun”;

•

listă de activităţi posibile legate de metodă.

Organizarea învățării

Clasificări utilizate în kit:
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•

După fiecare metodă, activităţile aferente sunt listate, în timp
ce la sfârșitul secţiunii fiecare activitate este complet descrisă și
numerotată (#) de la 1 la 26 în funcţie de grupa de vârstă.

•

Grupa de vârstă pe activitate este o indicaţie. Toate activităţile pot
fi realizate cu elevi cu vârste cuprinse între 12 și 19 ani (grupa de
vârstă definită pentru grupul ţintă indirect de elevi pentru acest
proiect) cu mici adaptări.

•

Subiectele sau domeniile didactice sunt o indicaţie deschisă.
Implementările variate la diferite subiecte sunt la fel de eficiente.

•

Durata activităţilor este clasificată după cum urmează:
-

„Scurt (S)”, pentru activităţi care se pot desfășura într-o limită
de două ore;

-

„Flexibile (F)” pentru activităţile raportate pentru o perioadă
mai lungă de timp, dar sunt ușor adaptabile la un termen de
două ore;

-

„Lung (L)” pentru activităţi cu un timp de lucru mai lung și fix
sau dificil de scurtat fără a modifica activitatea în sine.

OBIECTIVE ȘI METODE
Obiectivul#1: Autonomia elevilor și auto-determinarea
În cadrul cercetării orientate din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din
5 ţări UE au fost întrebaţi: „Cum sprijiniti dezvoltarea autonomiei și
autodeterminării elevilor dvs.? Folosiţi instrumente digitale / tehnologii
de asistenţă pentru a face acest lucru?” Răspunsurile colectate arată
următoarea situaţie.
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Organizarea învățării

Belgia: majoritatea profesorilor lucrează la dezvoltarea autonomiei și
autodeterminării elevilor. Doar puţini profesori (3 din 36) consideră că
este dificil să stimuleze autonomia în rândul elevilor lor și consideră că
aceasta are legătură cu atitudinea lor.
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Italia: aproape toţi (55 din 56) dintre profesori lucrează la dezvoltarea
autonomiei și autodeterminării elevilor lor; iar majoritatea dintre ei (51
din 56) folosesc instrumente digitale pentru a sprijini acest lucru.
Spania: majoritatea cadrelor didactice lucrează la dezvoltarea autonomiei
și autodeterminării cursanţilor lor (21 din 22).
Germania: majoritatea profesorilor lucrează la dezvoltarea autonomiei și
autodeterminării elevilor. Unii profesori nu folosesc instrumente digitale
pentru a ajuta la stimularea acestui lucru la elevii lor.
România: toţi profesorii lucrează la dezvoltarea autonomiei și
autodeterminării elevilor lor. Potrivit acestora, procesul de predareînvăţare, stima de sine și autodeterminarea joacă un rol important în
dezvoltarea personală a elevului.
Ce fac profesorii din 5 ţări UE

Metodele selectate pentru obiectivul nr. 1 dintre toate cele indicate de
profesori in IO1 „All-In Identikit”:

01. motivează elevii să fie responsabili de propria lor învăţare;
02. conectează materialele cu viaţa reală;
03. încurajează abilităţile de comunicare;
04. instruiesc abilităţile de rezolvare a problemelor elevilor.
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Obiectivul#1: autonomia
elevilor și auto-determinarea

Organizarea învățării

Metoda#1 Motivarea elevilor
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Atunci când elevii se simt
protagoniști în procesul lor de
învăţare în loc de receptori pasivi
de cunoștinţe, ei ar putea fi mai
atenţi și motivaţi în activităţile de
învăţare. Când elevii contribuie
la procesul decizional privind
subiectele de învăţat și metodele
de predare, aceștia își asumă mai
multă responsabilitate în procesul
lor de învăţare. Acest lucru poate
avea ca rezultat elevi motivaţi.

Activităţi
#

21

Denumire

Elevi responsabili

Vârsta
Domeniu de
predare
Durata

16-19

Toate
disciplinele
Scurt (S)

„Cum sprijiniti dezvoltarea
autonomiei și autodeterminării elevilor dvs.? Folosiţi
instrumente digitale / tehnologii de asistenţă pentru a
face acest lucru?”
Profesorii spun:
„Dezvolt autonomia și
autodeterminarea elevilor prin
abilitarea lor: îi las să fie ei înșiși,
având posibilitatea de a lua
propriile decizii și de a discuta
despre procesul educaţional prin
stabilirea dezbaterilor la clasă”
„Acord mulţă atenţie motivării
elevii, pentru ca aceștia săși asume responsabilitatea
procesului de învăţare. Ei
trebuie să caute o întrebare la
care trebuie să găsească un
răspuns. Acest lucru se întâmplă
în grupuri în care elevii se
antrenează și se susţin reciproc.
Aceste grupuri sunt formate din
elevi mai mult sau mai puţin
puternici.”
„Creez condiţii de reflecţie care
să le permită să își dezvolte
propria gândire fără niciun
angajament formal, dar
bazată pe interese ...”
„Motivaţia este un
element central…”
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Obiectivul#1: autonomia
elevilor și auto-determinarea

Organizarea învățării

Metoda#2 : Conectarea
materialelor cu viaţa real
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Faceţi ca munca în clasă să fie
cât mai reală, în sensul de a
implica situaţii din viaţa reală
care să reflecte mediile de lucru
reale, ajută la creșterea gradului
de conștientizare a cursanţilor.
Oferind cursanţilor roluri specifice
într-un mod practic, dobândesc
proprietatea învăţării lor, ceea ce
duce indirect la o responsabilitate
crescută faţă de învăţarea
lor, pentru a-și îmbunătăţi
autodeterminarea și autonomia.
Prin urmare, le crește motivaţia

de a învăţa. Acest tip de activitate
de învăţare permite cursanţilor
să devină participanţi activi la
propriul lor proces educaţional
într-un mod interesant, în loc să
fie receptori pasivi de cunoștinţe
într-o clasă obișnuită în cadrul
unei discipline / discipline
specifice.
Această metodă poate fi foarte
utilă la subiectele practice, precum
și la cele teoretice. În plus, această
metodă de predare îmbunătăţește
abilităţile moi ale cursanţilor prin
activităţi de lucru în grup, abilităţi
de comunicare, respectarea
regulilor și a termenelor etc.
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„Cum sprijiniti dezvoltarea
autonomiei și autodeterminării elevilor dvs.? Folosiţi
instrumente digitale / tehnologii de asistenţă pentru a
face acest lucru?”

Organizarea învățării

Profesorii spun:
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#
Denumire

Vârsta
Domeniu de

“Încerc pe cât posibil să fac
legătura cu viaţa socială
ulterioară, pentru a putea vedea
importanţa acesteia”

predare
Durata

„Consider că este foarte
important, printre altele, să
dedici eforturi suficiente pentru
motivarea intrinsecă a elevilor și
că pot fi utile anumite conţinuturi
de învăţare (motivul
învăţării). Acest lucru le
crește motivaţia și, de
asemenea, autonomia.”
„Încerc să provoc pe
fiecare elev să lucreze.
Acord multă atenţie pentru
a-i face să înţeleagă de ce au
nevoie de aceste abilităţi în viaţa
lor viitoare. ”

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

16
Simularea unei
afaceri

14-19

stiinţe
sociale
Flexibil (F)

All-in teacher kit

Obiectivul#1: autonomia
elevilor și auto-determinarea

Organizarea învățării

Metoda#3: încurajarea abilit ilor
de comunicare
Profesorii din cele mai sus
menţionate 5 ţări ale UE
evidenţiază abilităţile de
comunicare ca fiind esenţiale,
ţinând cont de schimbările
actuale ale secolului 21 în ceea
ce privește evoluţiile economice,
fluctuaţiile structurilor sociale și
bogăţia culturală provocată de

globalizare și imigraţie. Scopul
principal al comunicării este de a
transfera idei, gânduri și credinţe
către o altă persoană într-un mod
în care comunicarea să conducă
la o decizie acceptată reciproc.
Din acest motiv, abilităţile de
comunicare sunt elemente de
bază care deschid calea pentru
ca elevii să devină autonomi, să
se simtă încrezători și să fie mai
conștienţi de ei înșiși și de mediul
lor.

„Cum sprijiniti dezvoltarea autonomiei și autodeterminării elevilor dvs.? Folosiţi instrumente digitale / tehnologii de asistenţă
pentru a face acest lucru?”
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Profesorii spun:
„Încurajez abilităţile de comunicare prin negociere.”

Activităţi

#

Denumire

1

Negociere oarbă

2

3

Vârsta

11-15

Povestea unui
măgăruş

11-15

Conflictul cifrelor

11-15

Domeniu de
predare

Toate

Durata

Scurt (S)

disciplinele

Toate

Scurt (S)

disciplinele

 Toate
disciplinele

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Scurt (S)

All-in teacher kit

Obiectivul#1: autonomia
elevilor și auto-determinarea

Organizarea învățării

Metoda #4 formarea abilit ilor de
rezolvare a problemelor in situatii
de criz
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Profesorii ajută la dezvoltarea
autonomiei și autodeterminării
cursanţilor lor. Deși abilităţile
de soluţionare a problemelor
sunt esenţiale pentru succesul
în școală și comunitate,
precum și pentru promovarea
autodeterminării cursanţilor,
rezolvarea problemelor rămâne o

zonă curriculară neglijată pentru
elevii cu dizabilităţi. Conform
datelor colectate de la profesori, o
modalitate de a îmbunătăţi acest
lucru este de a crea situaţii în
care elevii sunt obligaţi să lucreze
unul cu celălalt sub presiune.
Acest lucru se poate realiza prin
simularea situaţiilor de criză la
nivel de mediu și / sau emoţional.
Aceste condiţii de confuzie sunt
create pentru a fi cât mai realiste
cu scopul ca elevii să lucreze în
colaborare pentru a atinge un
anumit rezultat dorit.

„Cum sprijiniti dezvoltarea autonomiei și autodeterminării elevilor dvs.? Folosiţi instrumente digitale / tehnologii de asistenţă
pentru a face acest lucru?”

Profesorii spun:
„Jocurile de rol îi ajută pe elevi să-și apere părerea, dar și să
cedeze la punctul de vedere al altora. Și asta este de mare ajutor
atunci când au o problemă în viaţa reală.”

Activităţi

#

Denumire

Vârsta

4

Jocul cărămizilor

11-15

Toate disciplinele

Scurt (S)

10

Tăcerea

14-15

Toate disciplinele

Scurt (S)

Rezolvarea
17

problemelor prin
joc de rol

14-19

Domeniu de predare

Stiinţe sociale,
Discipline practice

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Durata

Scurt (S)

All-in teacher kit

Obiectivul#2: metode de învăţare personalizate

Organizarea învățării

În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 ţări din
UE au fost întrebaţi: „Puteţi oferi un exemplu de abordări de învăţare
personalizate pentru elevi care susţin și ajută la dezvoltarea autonomiei
în învăţare?” Răspunsurile colectate arată următoarea situaţie.
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Belgia: aproape toţi profesorii din eșantion utilizează abordări de
învăţare personalizate pentru a ajuta la dezvoltarea autonomiei în
învăţarea cursanţilor lor. Aceste abordări se încadrează în categoria
strategiilor de instruire diferenţiate.
Italia: toţi profesorii din eșantion utilizează abordări de învăţare
personalizate pentru a ajuta la dezvoltarea autonomiei în învăţarea
cursanţilor lor. Aceste abordări se încadrează în categoria strategiilor de
instruire diferenţiate.
Spania: 20 de profesori din 22 au oferit un răspuns la această întrebare.
Profesorii au oferit exemple variate despre abordări de învăţare
personalizate; cele mai multe dintre ele nu pot fi încadrate în strategii
de instruire diferenţiate, chiar dacă unele pot fi asimilate uneia dintre
cele trei categorii de instrucţiuni diferenţiate. Cu alte cuvinte, la conţinut,
proces și produs.
Germania: aproape toţi profesorii din eșantion utilizează abordări de
învăţare personalizate pentru a ajuta la dezvoltarea autonomiei în
învăţarea cursanţilor lor. 5 profesori nu au oferit un răspuns la această
întrebare. Aceste abordări se încadrează în categoria strategiilor de
instruire diferenţiate.
România: toţi profesorii din eșantion utilizează abordări de învăţare
personalizate pentru a ajuta la dezvoltarea autonomiei în învăţarea
cursanţilor lor. Aceste abordări se încadrează în categoria strategiilor de
instruire diferenţiate.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Organizarea învățării

Ce fac profesorii din 5 ţări UE
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Profesorii care folosesc metode diferenţiate își adaptează abordarea
didactică pentru a se potrivi stilurilor de învăţare ale elevilor lor. Toţi
elevii au același obiectiv de învăţare, dar abordarea predării diferă în
funcţie de modul în care elevii preferă să înveţe. În loc să folosească o
abordare uniformă, un profesor folosește o varietate de metode pentru
a preda. Există trei domenii sau niveluri în care profesorii pot diferenţia
instrucţiunile:

a.

Conţinut: aflaţi ce au nevoie elevii să înveţe și ce resurse îi vor
ajuta;

b.

Proces: activităţi care îi ajută pe elevi să înţeleagă ceea ce
învaţă;

c.

Produs: o modalitate prin care elevii să arate ce știu.

Metodele selectate pentru obiectivul nr. 2 dintre toate cele indicate de
profesorii din IO1 „All-In Identikit” sunt:

01. Rezultate variabile;
02. Reflecţie și stabilirea obiectivelor;
03. Resurse digitale.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#2: metode de
învăţare personalizate

Organizarea învățării

Metoda#1: rezultate variabile
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În loc să stabilească o sarcină
cu un singur rezultat sau cu un
răspuns „corect”, adoptarea
unei abordări mai interpretative
la un exerciţiu oferă cursanţilor
flexibilitatea de a ajunge la un
rezultat mai personalizat. Elevii
cu abilităţi diferite vor atinge
rezultate care se potrivesc
nivelului lor de înţelegere și
învăţare. Dacă o direcţie clară și
un set de reguli sunt formalizate
înainte de stabilirea sarcinii, poate
fi evitat riscul ca elevii cu abilităţi
reduse care vizează prea scăzut.

Activităţi
#
Denumire
Vârsta

Domeniu de
predare

Durata

11
Documentarea

„Puteţi oferi un exemplu
de abordări de învăţare
personalizate pentru elevi
care susţin și ajută la
dezvoltarea autonomiei în
învăţare?”

Profesorii spun:
„Elevii cu nevoi educaţionale
speciale aleg ce exerciţii urmează
să facă printre obiectivele de
învăţare superioară.”
„… Obiectivele individuale pot fi
diferite pentru fiecare elev, am
o serie de obiective comune de
grup pe care vreau să le ating și
cu elevii mei”
„Lucraţi cu obiective individuale
și de clasă și implementaţi faza
de evaluare în fiecare lecţie,
învăţarea orientată spre acţiune
cu elevii mai mari pe subiecte
legate de viaţă: orientare
în carieră, viitor etc.”

progresului meu
14-15
Discipline
practice,
suport

Flexibil (F)

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#2: metode de învăţare personalizate

Organizarea învățării

Metoda #2 reflecţie şi stabilirea de obiective
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Este esenţial să lăsaţi elevii să reflecte asupra lecţiilor importante și să
vă stabiliţi obiective pentru învăţarea ulterioară în punctele prestabilite
ale anului. În acești pași, profesorii ar trebui să ceară cursanţilor să scrie
despre subiectele preferate, precum și despre cele mai interesante
concepte și informaţii pe care le-au învăţat. De asemenea, aceștia ar
trebui să identifice abilităţile care trebuie îmbunătăţite și subiectele de
explorat. Pe baza rezultatelor, profesorii pot viza lecţii pentru a ajuta la
îndeplinirea acestor obiective. De exemplu, dacă cea mai mare parte a
cursanţilor discută despre un anumit aspect al curriculumului știinţific,
profesorii pot proiecta mai multe activităţi în jurul lui.

Activităţi

#

Denumire

22

Harta carierei

Vârsta

16-19

Domeniu de
predare
Toate

disciplinele,
suport

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Durata

Scurt (S)

All-in teacher kit

„Puteţi oferi un exemplu de abordări de învăţare personalizate
pentru elevi care susţin și ajută la dezvoltarea autonomiei în
învăţare?”
Profesorii spun:

Organizarea învățării

„Am un elev cu probleme sociale şi emoţionale grave; Tind să iau în
prealabil acorduri cu ea cu privire la ce îi place să facă într-un grup şi ce
nu.“
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„O fată certificată din clasa mea urma un program diferenţiat la toate
subiectele, inclusiv limba engleză. Am profitat de faptul că unul dintre
părinţii ei este un nativ englez şi, astfel, că fetiţa are abilităţi lingvistice
bune, am decis să-i modific programul în subiectul meu – engleza. Acum,
că fata respectă un program cu obiective minime, este mult mai motivată şi
interacţionează mai mult cu restul clasei. De asemenea, este mai autonomă
în ceea ce priveşte învăţarea, deoarece este mai curios de subiect şi a
devenit un exemplu de urmat şi pentru colegii săi.“
„Am avut un elev cu mai multe deficienţe de învăţare, dar cu abilităţi
muzicale deosebite. În acest caz, am stabilit o cale de învăţare
concentrându-ne aproape complet pe muzică. Pornind de la aceasta, el ar
putea dezvolta ulterior alte competenţe.”
„Am avut un copil cu handicap cu un deficit cognitiv şi un comportament
foarte provocator-opozant grav. În acest caz, am activat un laborator de
bucătărie personalizat care permite lucrul în mai multe domenii:
- Căutarea săptămânală a unei reţete pentru a dezvolta abilităţi de
scriere şi citire;
- Organizarea autonomă a alimentaţiei pentru o reţetă;
- Realizarea unei retete;
-Confruntarea finală cu un profesor şi un educator cu privire la
dificultăţile şi problemele emergente. “

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#2: metode de
învăţare personalizate

Organizarea învățării

Metoda#3: Resurse digitale


22

Folosind instrumente interactive şi
aplicaţii digitale, clasele cu abilităţi
mixte au ocazia de a aborda
un subiect sau altul din diferite
puncte de vedere. În unele cazuri,
utilizarea resurselor digitale poate
evidenţia, de asemenea, o abilitate
sau pasiune a elevilor cu o
capacitate academică mai redusă,
în timp ce alţii ar putea lucra mai
eficient cu resurse şi instrumente
netradiţionale. Această metodă
de diferenţiere permite utilizarea
diferitelor materiale, platforme
şi instrumente pentru a obţine
aceleaşi rezultate ale învăţării şi a
oferi elevilor încredere în abilităţile
lor digitale.

„Puteţi oferi un exemplu
de abordări de învăţare
personalizate pentru elevi
care susţin și ajută la
dezvoltarea autonomiei în
învăţare?”

Profesorii spun:
„… Portofoliu digital; elevii îşi
formulează propria întrebare de
învăţare unde caută răspunsuri
pe parcursul lecţiilor. Îşi pot
alege întrebarea de învăţare care
le creşte motivaţia”
„Folosind instrumente digitale
precum Kahoot, îi ajutăm pe
elevi să ia propriile decizii în
procesul de învăţare în timp ce
se distrează.”


„Site-ul web Phet.colorado
oferă o serie de simulări şi jocuri
serioase pe diferite subiecte, în
care profesorii sau elevii trebuie
să interacţioneze modificând,
mutând, adăugând şi schimbând
unele elemente ale situaţiei ...”

Activităţi

#

18

Denumire

Jocuri ştiinţifice

Vârsta

14-19

Domeniu

Știinţe

„Folosesc diferite aplicaţii
text prin platforma
Moodle.”

de predare
Durata

Scurt (S)

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#3: metode de învăţare prin cooperare
În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 ţări din UE
au fost întrebaţi: „Puteţi furniza câteva exemple despre modul în care
facilitaţi abordările de învăţare prin cooperare?”. Răspunsurile colectate
arată următoarea situaţie.

Organizarea învățării

Belgia: conform datelor colectate, se pare că profesorii nu folosesc
multe abordări de învăţare prin cooperare în clasele lor, puţini profesori
investesc timp în asta. Abordările menţionate în chestionare sunt limitate
la şase.
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Italia: majoritatea profesorilor facilitează abordările de învăţare prin
cooperare cu elevii lor. Doar 4 profesori din 56 nu au reflectat motivaţia
pentru acest tip de abordare a învăţării.
Spania: aproape toţi profesorii care au participat la acest chestionar
facilitează abordările de învăţare prin cooperare cu elevii lor.
Germania: profesorii intervievaţi utilizează mai multe abordări de învăţare
prin cooperare în clasele lor. Abordările menţionate pot fi organizate în
şapte categorii.
România: conform datelor, patru răspunsuri pentru facilitarea învăţării
prin cooperare au fost identificate în răspunsurile profesorilor.
Ce fac profesorii din 5 ţări UE

Metodele selectate pentru obiectivul nr. 3 dintre toate cele indicate de
profesori in IO1 „All-In Identikit” sunt:

01. Lucru pe grupe
02. Metoda proiectului
03. Clasa inversată
04. Sarcini şi roluri atribuite
05. Oferă spaţiu

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul #3: metode de
învăţare prin cooperare

Organizarea învățării

Metoda#1 Lucru pe grupe
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învăţarea prin cooperare este un
termen larg care cuprinde o serie
de metodologii diferite de predare
şi învăţare. În general, lucrul în
grup oferă cadrelor didactice
posibilitatea de a evalua abilităţile
sociale pe lângă învăţarea
noţiunilor sau a abilităţilor
specifice unei anumite materii.

Una dintre cele mai importante
caracteristici ale învăţării prin
cooperare este componenţa
grupurilor prin criterii stabilite
şi definirea specifică a rolurilor
atribuite elevilor. O condiţie
necesară pentru o lucrare
structurată este, de fapt,
interdependenţa pozitivă care nu
necesită doar atitudinea elevilor
- care este obiectul evaluării
-, ci şi activitatea anterioară a
profesorului.


Activităţi

#

Denumire

Vârsta

împotriva

11-15

Povestea unui
măgăruş

stiinţe
sociale

bătăuşilor

12

predare

Durata

umaniste,

Acţionând
5

Domeniu de

14-15

Știinţe


Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Lung (L)

Lung (L)

All-in teacher kit

„Puteţi furniza câteva exemple despre modul în care facilitaţi
abordările de învăţare prin cooperare?”

Organizarea învățării

Profesorii spun:
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“…lucru de grup. Elevii trebuie să-şi spună reciproc ce au citit (deci nu
trebuie să citească ambele texte, ci unul dintre ele şi apoi aud informaţiile
de la celălalt elev) sau când cercetează informaţii despre un oraş, toţi
cercetează diferite lucruri apoi îşi explică unul altuia ”
„Folosesc metoda think-pair-share şi puzzle-ul de grup.”
„Odată ce găsesc împărţirea corectă a clasei în grupuri eterogene (dar nu
cele ostile), încerc să le fac stabile pentru toată dezvoltarea prelegerii sau
când obiectivul didactic este atins. Pe baza competenţelor de stimulare a
participării, fiecare elev are un rol complementar şi interconectat cu ceilalţi,
astfel încât fiecare să simtă că este esenţial pentru atingerea scopului.
Nimeni nu trebuie să se simtă marginalizat.”
„Este important să se stabilească criteriile de grupare ţinând
cont de gen, prietenii, nivelul de abilitate într-o zonă dată,
diferite jocuri etc. şi mărimea grupului (între 2 şi 6 copii).”

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul #3: metode de
învăţare prin cooperare

Organizarea învățării

Metoda#2: Metoda proiectului
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Metoda proiectului este o metodă
care favorizează idei şi posibilităţi
noi. Prin intermediul acesteia,
elevii pot obţine rezultate mai
rapide, pot dezvolta mai multă
creativitate şi o gândire critică
mai profundă. Munca în proiect
realizată în grup stârneşte
curiozitatea şi dezvoltă un spirit
competitiv în rândul elevilor.
Învăţarea este un proces activ
de investigare şi creare bazat pe
interesul, curiozitatea şi experienţa
elevilor şi ar trebui să conducă
la perspective, cunoştinţe şi
abilităţi extinse. Cel mai important
aspect inovator al învăţării bazate
pe proiect este schimbarea
accentului de la predare la
învăţare. În consecinţă, sarcina
profesorului este modificată
de la transferul cunoştinţelor în
facilitarea învăţării3.

Activităţi
#
Denumire

23
Clasa mea la
Bienală

Vârsta

16-19

Domeniu de

 Discipline

predare

practice

Durata

Lung (L)

3. DE GRAF, E. (1993) Problem-based learning in Engineering Education, in: SEFI Cahier No. 4: Projectorganized Curricula in Engineering Education, Brussels.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

„Puteţi furniza câteva exemple despre modul în care facilitaţi
abordările de învăţare prin cooperare?”

Organizarea învățării

Profesorii spun:
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„… Elevii lucrează deseori la proiecte în grup. Se presupune că vor prezenta
rezultatele activităţii lor prin diferite modalităţi pe care sunt liberi să le
aleagă ”
„De obicei, concursurile se referă la idei privind reamenajarea zonelor
urbane: elevii pot folosi metodologia de prezentare pe care o preferă
(planşe de desen, afişe, videoclipuri, etc ...). În atelierele „şantierului”,
grupurile de elevi sunt invitaţi să creeze produse mici (de la proiectare
la realizare practică), folosind diverse materiale reciclate sau, dacă este
necesar, să producă beton pentru construcţia lateralelor sau a altor
elemente de construcţie simple din interiorul şcolii. zonă.”
“Un exemplu este elaborarea de videoclipuri pentru a explica modul în care
au fabricat o maşină electrică mică în domeniul tehnologiei.”
„De exemplu: Proiectul„ Divina Commedia ”. Având în vedere un
text simplificat, un grup mic trebuie să recreeze scena descrisă
de imagini, folosind motoarele de căutare web. “

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul #3: metode de
învăţare prin cooperare

Organizarea învățării

Metoda#3 Clasa inversată
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Clasa inversată este o abordare
pedagogică în care noţiunea
convenţională a învăţării bazate
pe clasă este inversată, astfel încât
elevii sunt introduşi în materialul
de învăţare înainte de oră, timpul
din clasă fiind apoi utilizat pentru
aprofundarea înţelegerii prin
discuţii între colegi şi activităţi de
rezolvare a problemelor, facilitate.
de către profesori.
În modelul de clasă inversată, ceea
se face în mod normal în clasă şi
ceea ce se dă în mod obişnuit ca
temă pentru acasă sunt comutate
sau inversate. În loc ca elevii să
asculte o prelegere despre, de
exemplu, gravitaţia în clasă şi
apoi să meargă acasă să lucreze
la un set de probleme alocate,
citesc materiale şi vizualizează
videoclipuri despre gravitaţie
înainte de a veni la oră şi apoi se
angajează în clasă în învăţarea
activă folosind cazuri, studii,
jocuri, simulări sau experimente.
Atunci când se angajează în
această metodă, profesorii
trebuie să structureze subiectul
studiului pentru a preveni elevii
să se piardă în ce trebuie să
caute / să studieze. Activităţile
preliminare, cum ar fi o discuţie
despre ceea ce înseamnă să fii

responsabil cu propria învăţare,
este necesară în coordonare cu
părinţii, în special pentru elevii
mai tineri, pentru a evita influenţa
şi ajutorul la domiciliu. Atunci
când implementaţi metoda clasa
inversată, este util să împărţiţi
subiectul în subteme şi să
distribuiţi lucrările de cercetare în
grupuri mici. În realizarea muncii,
elevii trebuie să fie conştienţi
că sunt responsabili pentru
informaţiile pe care le caută, prin
urmare, sunt responsabili pentru
propriul proces de învăţare.

Activităţi
#

13

Denumire

Flipped EU

Vârsta

14-15

Domeniu de

stiinţe

predare

sociale

Durata

Flexibil (F)

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

„Puteţi furniza câteva exemple despre modul în care facilitaţi
abordările de învăţare prin cooperare?”

Organizarea învățării

Profesorii spun:
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„Am experimentat situaţii de învăţare prin cooperare şi clasa inversată.
Elevii au fost împărţiţi în grupuri de 4 şi au lucrat acasă la diferite subiecte
care nu au fost explicate anterior de către profesor (trebuiau să le expună
pentru prima dată la restul clasei). “
„Folosesc clasa inversată. Le dau elevilor anumite misiuni în avans pentru a
le face acasă. De exemplu: vizionaţi un film, parcurgeţi în prealabil o bucată
din subiect, în acest fel există mai mult timp pentru a merge mai
adânc în lecţie. Observi că elevii încep să pună întrebări
într-un mod mult mai concentrat şi vin cu adevărat să
înveţe. ”
„Lucrează în grupuri mici şi foloseşte tehnici inversate.”

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul #3: metode de învăţare prin cooperare
Metoda#4 Roluri și sarcini atribuite

Organizarea învățării

Alocarea sarcinilor şi rolurilor este foarte importantă atunci când se
practică învăţarea cooperativă. Învăţarea cooperativă este similară cu
distribuţia şi echipajul unei producţii de teatru, deoarece cooperarea
implică interdependenţă: rolurile şi responsabilităţile sunt clar definite,
dar deschise pentru negociere. Această metodă de colaborare aduce cu
sine un puternic sentiment de responsabilitate.
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O structură tipică de învăţare cooperativă include:
•

activităţile care sunt structurate cu fiecare elev care a atribuit un rol
specific (structurat de profesor);

•

profesorii furnizează informaţii pentru ca elevii să citească şi să
analizeze (sau să le anunţe unde pot fi găsite aceste informaţii);

•

profesorii observă, ascultă şi intervin acolo unde este necesar;

•

elevii depun lucrări la sfârşitul lecţiei pentru evaluare / evaluare;

•

succesul grupului depinde de eforturile tuturor celor implicaţi.

Din această cauză, este important să aveţi sarcini şi roluri alocate în mod
clar. Mai mult, profesorii trebuie să ţină cont de o serie de caracteristici
specifice metodei. Elevii participă activ şi pot învăţa diverse abilităţi,
cum ar fi soluţionarea conflictelor, negocierea opiniei lor şi respectarea
rolurilor atribuite. Proiectul / întrebarea / problema ar trebui să fie
suficient de provocatoare şi de interes pentru cursanţi. Obiectivele
trebuie să fie clar definite şi utilizate ca ghid; accesul la internet şi
instrumentele de cercetare, cum ar fi WWW, trebuie să fie disponibile. În
acest proces de învăţare, profesorul intervine atunci când este necesar.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

„Puteţi furniza câteva exemple despre modul în care facilitaţi
abordările de învăţare prin cooperare?”

Organizarea învățării

Profesorii spun:
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„Acorduri clare cu privire la rolul şi sarcinile pe care fiecare elev le are în
activitatea de grup. Acestea nu sunt evaluate doar asupra sarcinilor, ci şi a
cooperării şi procesului. ”
„Lucru în echipă în care fiecare are o funcţie. Echipa trebuie să se
autoregleze. Profesorul intervine cât mai puţin. Grupurile sunt create la
întâmplare, astfel încât învaţă să lucreze cu alţi colegi de clasă, mai degrabă
decât să îşi aleagă prietenii. Aceasta mi-a permis să observ o îmbunătăţire
a relaţiilor cu colegii de clasă. ”
„Încerc să stabilesc sarcinile pentru grup, astfel încât toată lumea
trebuie să participe pentru a obţine rezultatul grupului.”
„Lucrul în grup cu obiective semnificative. Sarcini care necesită
multă muncă, roluri clare şi programe. Lucrări în staţii, acorduri
în echipă cu colegi de specialitate. ”

Activităţi

#

Denumire

19

Roluri in clasă

Vârsta

14-19

Sisteme de
20

14-19

asistenţă
incluzive

24

Evaluare comună

16-19

Domeniu de
predare

Toate
disciplinele

Toate
disciplinele

Toate
disciplinele

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Durata

Scurt (S)

Scurt (S)

Scurt (S)

All-in teacher kit

Obiectivul #3: metode de
învăţare prin cooperare

Organizarea învățării

Metoda#5 Oferă spaţiu
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Învăţarea prin cooperare
se bazează pe principiile
interdependenţei pozitive,
responsabilităţii individuale,
formării şi dezvoltării capacităţilor
sociale. Aspectul social al învăţării
prin cooperare implică faptul
că spaţiul, ca structură a relaţiei
personale, joacă un rol important
în procesul de învăţare.
Profesorii pot promova
interacţiunea faţă în faţă implicând
contactul direct cu partenerul
de lucru prin rearanjarea clasei
sau a altor zone şcolare. În acest
sens, se pot crea grupuri mici
de interacţiune în care elevii se
încurajează şi se ajută reciproc.
Sarcinile sunt împărţite între
membrii grupului şi sunt reflectate
modul în care sarcinile trebuie
rezolvate de fiecare membru în
parte şi de grupul colectiv.
Profesorul observă, ascultă, ia
parte la activitate şi asistă la
nevoie.

„Puteţi furniza câteva
exemple despre modul în
care facilitaţi abordările de
învăţare prin cooperare?”
Profesorii spun:
„Diferite săli de lucru, materiale
diferite.”
„Diferenţierea spaţială joacă
un rol important, deoarece
facilitează învăţarea în grup şi în
partener.”
„Designul interior şi
managementul adecvat al sălii
de clasă pot încuraja învăţarea
în cooperare, carduri de
experţi pentru persoanele
care aşteaptă (de exemplu
la staţia de autobuz).”

Activităţi
#

6

Denumire

Târguri în clasă

Vârsta

11-15

Domeniu de

umaniste

predare
Durata

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Scurt (S)

All-in teacher kit

Obiectivul#4: elevii se ajută reciproc
În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 ţări din UE au
fost întrebaţi: „Foloseşti învăţarea prin cooperare prin care elevii se ajută
reciproc în moduri diferite, inclusiv tutoratul de la egal la egal, în cadrul
grupărilor flexibile de elevi?”. Răspunsurile colectate arată următoarea
situaţie.

Organizarea învățării

Belgia: aproape două treimi din cei 36 de profesori implicaţi folosesc
învăţarea prin cooperare unde elevii se ajută reciproc în cadrul unor
grupări flexibile.
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Italia: majoritatea celor 56 de profesori implicaţi folosesc învăţarea prin
cooperare unde elevii se ajută reciproc în cadrul unor grupări flexibile.
Spania: mai mult de două treimi din cei 22 de profesori implicaţi folosesc
învăţarea prin cooperare unde elevii se ajută reciproc în cadrul unor
grupări flexibile.
Germania: aproape toţi profesorii care au participat la acest chestionar
folosesc învăţarea prin cooperare, inclusiv tutoratul de la egal la nivelul
grupurilor de elevi.
România: majoritatea celor 34 de profesori implicaţi folosesc învăţarea
prin cooperare unde elevii se ajută reciproc în cadrul unor grupări
flexibile.

Ce fac profesorii din 5 ţări UE

Metoda selectată pentru obiectivul # 4 dintre toate cele indicate de
profesorii din IO1 „All-In Identikit” este:

01.

Instruire de la egal la egal

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#4 elevii se ajută
reciproc

Organizarea învățării

Metoda#1 Instruire de la egal la
egal
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Colegii joacă mai multe roluri în
susţinerea şi învăţarea reciprocă o relaţie socială „naturală” pe care
profesorii ar trebui să o valorifice.
Tutoratul de la egal la egal se
referă la situaţiile în care un elev
(„tutore”) oferă o experienţă de
învăţare altui elev („tutee”), sub
supravegherea profesorului.

Uneori sunt menţionate ca
instrucţiuni mediate de la egal,
strategii de învăţare asistată
de la egal (PALS), tutorat de la
nivelul întregii clase, lectură în
pereche şi îndrumare de la egal
la egal. Ca strategie, aceasta este
strâns legată de predarea prin
cooperare în grup4.

Activităţi
#

Denumire

Vârsta

Peer tutoring
25

and coaching in
group

16-19

Domeniu de
predare

Discipline
practice

Durata

Scurt (S)

4. (Mitchell, D. (2007). What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching
strategies.
Routledge, p. 47).

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Organizarea învățării

„Foloseşti învăţarea prin cooperare prin care elevii se ajută
reciproc în moduri diferite, inclusiv tutoratul de la egal la egal, în
cadrul grupărilor flexibile de elevi?”
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Profesorii spun:
„Am niveluri variabile de competenţă lingvistică. Aşa că mă asigur că am
elevi buni cu cei mai slabi să se ajute reciproc. ”
„… Lăsaţi elevii să lucreze împreună, lăsaţi-i să înveţe unii de la alţii, să vadă
talentele altora şi să-i numească pentru a obţine un rezultat final mai bun.
Chiar dacă procesul de colaborare este dificil, elevii pot învăţa multe din el
... “
„Când unul dintre membrii grupului nu înţelege ceva, înainte de a mă
întreba, trebuie să-i întrebe pe colegii lor.”
„Explicarea metodelor de calcul în procedurile scrise de calcul
de către colegii de clasă.”

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Organizarea învățării

Obiectivul#5: abordări pozitive ale managementului
comportamentului
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În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 ţări din
UE au fost întrebaţi: „Implementaţi abordări pozitive de gestionare
a comportamentului care susţin dezvoltarea socială şi interacţiunile
elevului?”. Răspunsurile colectate arată următoarea situaţie.
Majoritatea cadrelor didactice care au completat chestionarul în cele
5 ţări partenere implementează abordări pozitive de gestionare a
comportamentului care susţin dezvoltarea socială şi interacţiunile elevilor
lor: în Belgia procentul este de 64,9%, în Italia 75%, în Germania 95%, în
Spania 86,4 % şi în România 92%.
Cele mai proeminente abordări sunt: momentele de reflecţie; atmosfera
clasei pozitive; încurajare; părere; acorduri / reguli de clasă; sistem de
recompensare; tehnici de comunicare; activităţi de team building.

Ce fac profesorii din 5 ţări UE

Metodele selectate pentru obiectivul # 5 dintre toate cele indicate de
profesorii din IO1 „All-In Identikit” sunt:

01. Tehnici de comunicare
02. Activităţi de team building

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#5 Abordări
pozitive ale managementului
comportamentului

Organizarea învățării

Metoda#1 tehnici de comunicare
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Comunicarea este o abilitate
importantă pentru fiecare elev
de a stăpâni. Rolul profesorului
este esenţial în ajutorarea şi
îndrumarea cursanţilor pentru
îmbunătăţirea acestei abilităţi.
Îmbunătăţirea abilităţilor de
comunicare a cursanţilor prin
provocarea lor de a gândi
critic, de a asculta activ şi de a
lucra împreună poate duce la
construirea de vorbitori şi scriitori
mai buni în viitor. Tehnicile de
comunicare utilizate de profesori
în general includ: promovarea
prezentărilor în grup / individuale,
dezbateri şi clase de conversaţie,
pune întrebări deschise, folosesc
sarcini şi activităţi care încurajează
gândirea critică, oferă oportunităţi
de învăţare reflective etc.

Activităţi

#
Denumire

26
Specimen pentru
o tablă de şah

Vârsta

16-19

Domeniu de

Discipline

predare

practice

Durata

Lung (L)

„Implementaţi abordări
pozitive de gestionare a
comportamentului care
susţin dezvoltarea socială şi
interacţiunile elevului?”
Profesorii spun:
„În clasă experimentăm câteva
tehnici de comunicare: ascultare,
empatie, înţelegere, suspendarea
judecăţii, oferind valoare
gândurilor personale.”
„La prânz, invit o fată să stea la
masa colegilor de clasă: prânzul
este un moment educativ,
care stimulează abilităţile
comunicative. Sugerez subiecte
pentru a discuta, cum ar fi modul
în care sunt pregătite mesele sau
punând întrebări suplimentare cu
privire la activităţile de laborator
terminate.”
„Vă rugăm să comentaţi lucrările
colegului de clasă, începând
cu comentarii menite să ofere
valoare lucrului colegului de
clasă:„ În munca dvs. am apreciat
cu adevărat… ”(expresie de
curtoazie).”
„Încerc să favorizez comunicarea
interactivă între elevi, astfel
încât aceştia să nu aibă
roluri pasive, dar să
poată fi proactivi în
învăţarea lor.”

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#5 Abordări
pozitive ale managementului
comportamentului

Organizarea învățării

Metoda#2 activităţi de team
building
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Construirea de echipe permite
elevilor să lucreze împreună în
situaţii sociale, la fel cum ar face
în viaţa de zi cu zi sau în viitor,
la locul de muncă. Construirea
echipei îi provoacă pe elevii să
rezolve probleme şi să execute
activităţi cu alţii. Elevii învaţă cum
să fie responsabili şi încrezători.
Construirea echipei constă adesea
din două părţi pentru fiecare
provocare sau activitate: există
activitatea iniţială şi apoi este timp
pentru reflecţie.

Activităţi

#
Denumire
Vârsta
Domeniu de
predare
Durata

7
Creativitate de
neoprit

„Implementaţi abordări
pozitive de gestionare a
comportamentului care
susţin dezvoltarea socială şi
interacţiunile elevului?”
Profesorii spun:
„Implic elevii în activităţi de
team building care favorizează
interacţiunea dintre toţi elevii.
În opinia mea, să ştii să lucrezi
şi să te comporti într-un grup
reprezintă o abilitate socială
fundamentală pe care elevii o
vor implementa în fiecare parte
a rutinei lor profesionale şi de zi
cu zi ”.
„Propun activităţi de team
building pentru a încuraja
interacţiunile dintre elevi.
A şti cum să lucrezi în grup
este o abilitate fundamentală
fundamentală pe care
o putem folosi în
orice domeniu al
vieţii personale şi
profesionale.”

11-15

Toate
disciplinele
Scurt (S)

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#6: Predare incluzivă
În cadrul cercetării din IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 ţări UE au
fost întrebaţi: „Care sunt unele metode eficiente de predare incluzivă pe
care le utilizaţi cu elevii dvs.? Puteţi lucra pe una sau două metode?”.
Răspunsurile colectate arată că toţi profesorii din cele 5 ţări implicate
oferă mai multe metode de predare incluzivă pe care le folosesc
împreună cu elevii lor în clasă.

Organizarea învățării

Ce fac profesorii din 5 ţări UE
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Metodele selectate pentru obiectivul # 6 dintre toate cele indicate de
profesorii din IO1 „All-In Identikit” sunt:

01. Predare prin cooperare in grup
02. Turul galeriei
03. Gândeşte - împerechează - împărtăşeşte

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#6 Predare incluzivă

Metoda#1 predare prin cooperare în grup

Organizarea învățării

Această metodă poate fi rezumată ca „Ajutaţi elevii să înveţe unul de la
altul”.
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Predarea de grup cooperatist, denumită uneori învăţare cooperativă,
implică elevii care lucrează împreună în grupuri mici de învăţare,
ajutându-se reciproc să îndeplinească sarcini individuale şi de grup. Este
o strategie deosebit de eficientă pentru învăţarea cursanţilor cu nevoi
educaţionale speciale, în special în grupuri cu capacitate mixtă.


Activităţi

#

8

Denumire

Vârsta

Citire-scriere si
cărţi audio

Domeniu de
predare

11-15

umaniste

14-15

Știinţe


Durata

Flexible (F)

Învăţare bazată
14

pe probleme în
grup

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Scurt (S)

All-in teacher kit

„Care sunt unele metode eficiente de predare incluzivă pe care le
utilizaţi cu elevii dvs.? Puteţi lucra pe una sau două metode?”

Organizarea învățării

Profesorii spun:
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„Elevii învaţă unii de la alţii şi se susţin reciproc.”
„Cred că învăţarea prin cooperare este deosebit de eficientă, deoarece
are un impact asupra motivaţiei, asupra abilităţilor relaţionale şi asupra
cetăţeniei. Mai mult, utilizarea diferitelor canale de comunicare favorizează
diferite stiluri de învăţare. “
„Încerc să transmit elevilor mei importanţa respectării ritmului de lucru al
fiecăruia. Dă-le diferite activităţi adaptate abilităţilor lor. ”
„Rulmenţi cu bile: toată lumea face schimb de idei, învăţând
împreună. Învăţarea prin cooperare, elevii vorbesc. ”

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiectivul#6 Predare
incluzivă

Organizarea învățării

Metoda#2 Turul galeriei
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Elevii lucrează în grupuri mici (3
sau 4 persoane) la o problemă
sau o sarcină care are ca rezultat
un produs final. Produsul este
prezentat pe o bucată de hârtie
sau folosind un alt format care
poate fi expus în clasă, ca şi cum
ar fi o galerie de artă.
După expunere, fiecare grup
examinează cu atenţie produsele
celorlalte grupuri. Acest lucru se
poate face în două moduri: un
grup primeşte feedback de la
restul clasei; sau fiecare grup îşi
schimbă produsele cu un altul.
Diferitele grupuri furnizează
feedback, comentarii şi pot
solicita clarificări atunci când este
necesar, notându-le pe post-it sau
oral.
La sfârşitul turului de galerie,
grupurile pot oferi răspunsuri şi
clarificări sau pot include idei noi
în produsele lor.

„Care sunt unele metode
eficiente de predare incluzivă
pe care le utilizaţi cu elevii
dvs.? Puteţi lucra pe una sau
două metode?”

Profesorii spun:
„Discutaţi cu participanţii: le-a
fost uşor sau dificil să transmită
sau să primească mesajul,
care au fost factorii care au
împiedicat sau au facilitat
transmiterea mesajului, ce
metode eficiente sunt
pentru a transmite un
mesaj etc.”

Activităţi
#
Denumire

Vârsta
Domeniu de
predare
Durata

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

9
Concurs de
fotografie

11-19

umaniste

Scurt (S)

All-in teacher kit

Obiectivul#6 Predare
incluzivă

Organizarea învățării

Metoda#3 Gândește Împerechează - Împărtășește
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Aceasta este o strategie de
discuţie cooperativă care include
trei etape de acţiune, în care elevii
vorbesc despre conţinut şi discută
idei înainte de a le împărtăşi cu
întregul grup. Metoda prezintă
elementele „timpului de gândire”
şi „interacţiunii cu colegul”, două
caracteristici importante ale
învăţării prin cooperare. Scopul
metodei „Think - Pair - Share”
este de a ajuta elevii să proceseze
informaţiile şi să îşi dezvolte
abilităţile de comunicare şi
procesele de gândire.

Deoarece elevii au timp să se
gândească la răspuns, apoi să-l
comunice unui coleg de clasă
şi să aibă o perspectivă diferită,
pot fi mai dispuşi şi mai puţin
nerăbdători să împărtăşească
răspunsul lor cu un grup mai
mare. Această metodă le oferă,
de asemenea, timp pentru a-şi
schimba răspunsul dacă este
necesar şi reduce frica de a da un
răspuns „greşit”.

Prin această strategie, profesorul:
•

pune o întrebare deschisă
sau ridică o problemă;

•

oferă elevilor un minut sau
două să se gândească la
răspuns;

•

grupează elevii în perechi
pentru a discuta răspunsurile
şi a-şi împărtăşi ideile;

•

oferă elevilor posibilitatea
de a împărtăşi răspunsurile
lor cu un grup mic sau cu
întreaga clasă.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

„Care sunt unele metode eficiente de predare incluzivă pe care le
utilizaţi cu elevii dvs.? Puteţi lucra pe una sau două metode?”
Profesorii spun:

Organizarea învățării

„Toţi elevii trebuie să gândească şi să reflecteze pe un subiect pe cont
propriu. Li se cere să se întrebe despre mai multe posibilităţi şi să
caute noi informaţii despre acesta. În cele din urmă, trebuie să-şi
împărtăşească gândurile / reflecţiile în perechi cu celălalt; acest
lucru ajută la dezvoltarea abilităţilor lor de comunicare.“
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Activităţi

#

15

Denumire

Vârsta

Spaţii de
comunicare

14-15

Domeniu de
predare

Toate
disciplinele

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Durata

Scurt (S)

All-in teacher kit

Activităţi grupate pe vârste


Aici este disponibil un tabel care rezumă obiectivele, metodele şi
activităţile aferente. După aceea, fiecare activitate unică - numerotată de
la 1 la 26 în funcţie de grupa de vârstă, de la elevii cei mai mici la cei mai
mari - este descrisă în detaliu, inclusiv:


45

•

Grupa de vârstă recomandată: pentru ce grupă de vârstă este
recomandată activitatea

•

Ţinta: adreselor căror elevi li se adresează activitatea, tuturor sau
celor cu caracteristici specifice

•

Subiect: indicaţii de domeniu didactic, inclusiv toate materiile,
ştiinţele sociale, ştiinţe umaniste, discipline practice, discipline
ştiinţifice, sprijin (activităţi mai potrivite pentru profesorii de sprijin)

•

Necesită: cunoştinţe sau materiale / instrumente necesare pentru
implementarea activităţii

•

Durată: durata activităţii în funcţie de clasificarea scurtă (S),
flexibilă (F), lungă (L) descrisă mai sus

•

Descriere: indicaţie pentru implementarea activităţii. În această
secţiune, instrucţiunile se adresează direct profesorilor

•

Rezumare: considerente finale privind scopul activităţii, rezultatele
şi evaluarea

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Obiective

Metode

Activități

#1 MOTIVAREA ELEVILOR

#21 Elevi responsabili

Activităţi grupate pe vârste

#2 CONECTAREA
MATERIALELOR CU VIAŢA

#16 Simularea unei afaceri

REALĂ

#1 AUTONOMIA
SI AUTODETERMINAREA ELEVILOR

#1 Negociere oarbă
#3 ÎNCURAJAREA
ABILITĂŢILOR DE
COMUNICARE
#3 Conflictul cifrelor

#4 FORMAREA
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#2 Povestea unui măgăruş

ABILITĂŢILOR DE
REZOLVAREA A
PROBLEMELOR ÎN SITUAŢII
DE CRIZĂ

#1 REZULTATE VARIABILE

#4 Jocul cărămizilor
#10 Tăcerea
#17 Rezolvarea problemelor
prin joc de rol
#11 Documentarea progresului
meu

#2 METODE
PERSONALIZATE

#2 REFLECŢIE ȘI STABILIRE

DE ÎNVĂŢARE

DE OBIECTIVE
#3 RESURSE DIGITALE

#22 Harta carierei

#18 Jocuri ştiinţifice

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Goals

Methods

Activităţi

#5 Acţionând împotriva
#1 LUCRU PE GRUPE

bătăuşilor

Activităţi grupate pe vârste

#12 Cooperation at work
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#3 METODE DE

#2 METODA PROIECTULUI

#23 Clasa mea la Bienală

#3 CLASA INVERSATĂ

#13 Flipped EU

ÎNVĂŢARE PRIN
COOPERARE

#19 Roluri in clasă
#4 ROLURI SI SARCINI

#20 Sisteme de asistenţă

ATRIBUITE

incluzive
#24 Evaluare comună

#5 OFERĂ SPAŢIU

#6 Târguri în clasă

#1 TUTORING & COACHING

#25 Peer tutoring şi coaching

DE LA EGAL LA EGAL

în grup

#5 ABORDĂRI

#1 TEHNICI DE

#26 Specimen pentru o tablă

POZITIVE DE

COMMUNICARE

de şah

#4 ELEVII SE
AJUTĂ RECIPROC

MANAGEMENT
AL COMPORTA-

#2 ACTIVITĂŢI DE TEAM

MENTULUI

BUILDING

#7 Creativitate de neoprit

#8 Citire-scriere si cărţi audio
#1 PREDARE PRIN
COOPERARE ÎN GRUP

#14 Învăţare bazată pe
probleme în grup

#6 PREDARE
INCLUZIVĂ

#2 TURUL GALERIEI

#9 Concurs de fotografie

#3 GÂNDEȘTEÎMPERECHEAZĂ-

#15 Spaţii de comunicare

ÎMPĂRTĂȘEȘTE
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1. Negociere oarbă

Activităţi grupate pe vârste

Obiectivul#1: Autonomia si
autodeterminarea elevilor
Metoda#3: încurajarea abilităţilor
de comunicare
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Grupa de vârstă recomandată: 1115 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: Măşti pentru ochiPlastilină-Cronometru
Durată: S
Descriere
Perechi de elevi
Cu ochii acoperiţi şi fără nicio
comunicare verbală, elevii
formează perechi.
Perechile se confruntă între ele.
Dă fiecărei perechi o bucată mare
de plastilină pentru a modela.
Timp de creaţie

când timpul se termină, cereţi
elevilor să îndepărteze masca de
pe ochi şi să observe sculptura pe
care au modelat-o.
Explicaţie
Rugaţi fiecare pereche să explice
cum s-a simţit şi ce s-a modelat.
Oferă-le oportunitatea de a-şi
împărtăşi experienţele în cadrul
grupului mare.
În discuţia de grup, acestea ar
trebui să poată descrie:

01. cum au decis ce să facă;
02. cum au negociat;
03. cine a luat decizia;
04. cum s-a produs
comunicarea;

05. rezultatele şi procesul au

fost satisfăcătoare sau nu;

06. cum cred ei că ar putea fi
îmbunătăţite;

Cereţi perechilor să modeleze
ceva împreună într-un timp fix
(în general nu mai mult de 10/15
minute).
Când toate perechile termină sau

07. ce asemănări există între

această activitate şi viaţa
reală; etc.
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Repetaţi şi adăugaţi „dificultăţi”

Descriere

Faceţi-i pe elevi să repete
exerciţiul de două sau trei ori,
adăugând de fiecare dată noi
obstacole sau limitări în munca
lor, cum ar fi oferindu-le subiecte
pentru sculpturile lor, să lucreze
cu o singură mână, să vorbească
între ei fără a folosi cuvinte etc.
Repetaţi împărtăşirea experienţei
de fiecare dată.

Observarea individuală
Rugaţi elevii să observe individual
banda desenată.
Întrebaţi-i ce sugerează imaginile;
elevii ar trebui să scrie răspunsul
individual. Puteţi decide să utilizaţi
o cantitate minimă de cuvinte şi /
sau un set de cuvinte dat pentru a
descrie banda desenată.

Rezumat
Partajare de grup
Pe măsură ce elevii repetă
activitatea, trebuie să observaţi
o îmbunătăţire a modelelor,
ca urmare a unei comunicări
îmbunătăţite între ei.


2. Povestea unui măgăruş
Obiectivul#1: Autonomia si
autodeterminarea elevilor

După ce elevii sunt pregătiţi,
cereţi-le să se întâlnească în
grupuri mici - sau să le creeze
singuri - pentru a comenta ceea
ce au scris şi pentru a ajunge la o
concluzie comună.
Pregătiţi din timp un set de
puncte pe care elevii le pot folosi
pentru a furniza comentarii în
timpul partajării de grup.

Metoda#3: încurajarea abilităţilor
de comunicare
Grupa de vârstă recomandată: 1115 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: Benzi desenate
Durată: S
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Activităţi grupate pe vârste

Rezumat
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Această activitate îşi propune
să îmbunătăţească observaţia
şi analiza în situaţii de conflict.
Stimulează creativitatea în
găsirea de soluţii pentru situaţii
problematice.
Concluziile pot fi despre
concurenţă şi cooperare şi despre
posibile soluţii creative şi de
cooperare.
Este important ca elevii să
realizeze că lucrul împreună este
întotdeauna mult mai bun pentru
toată lumea.

3. Conflictul cifrelor
Obiectivul#1: Autonomia si
autodeterminarea elevilor
Metoda#3: încurajarea abilităţilor
de comunicare
Grupa de vârstă recomandată: 1115 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: carduri cu cifre (de la 1
la 9), ăn număr egal cu elevii din
grupuri.
Durată: S

“Matematica ca joc”
Numere de apel cu cifre diferite
format din maximum trei cifre.
Elevii vor încerca să formeze acest
număr între ei folosind opţiuni
simple de matematică (+, -, x, /) şi,
prin mutarea lor, să aibă un număr
lângă celălalt şi aşa mai departe.
Pentru a forma numerele, ajutaţi
elevii cu operaţia matematică.
De asemenea, elevii se pot ajuta
reciproc: prin colaborare, ei
pot lucra mai repede. Toţi elevii
trebuie să participe la activitate.

Descriere
Împărţiţi elevii în grupuri şi
atribuiţi numere
The best scenario is to form two
groups of nine learners; everyone
in the group will put a card with a
number on her/his chest.
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Evaluare

4. Jocul cărămizilor

Evaluarea se poate concentra
pe modul în care colaborarea a
funcţionat, ce roluri aţi observat,
ce soluţii.
În special, criteriile pentru evaluare
pot fi:

Obiectivul#1: Autonomia si
autodeterminarea elevilor
Metoda#4: Formarea abilităţilor
elevilor de rezolvare a problemelor

a.

A existat un lider în
grup? Conducerea este
considerată pozitivă
atunci când nu împiedică
colaborarea.

b.

Cum a lucrat grupul
împreună când a avut
loc o discuţie? În acest
caz, este pozitiv când
se discută şi se rezolvă
conflictele.
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c.

Cât de rapid a ajuns
grupul la o soluţie?
Managementul timpului
este important în timp ce
lucrează în grup.

Rezumat
Scopul activităţii este
îmbunătăţirea colaborării,
îmbunătăţirea comunicării şi
stimularea căutării de soluţii
creative la probleme.

Grupa de vârstă recomandată: 1115 ani
Ţintă: elevi cu dizabilităţi; se
utilizează mai bine în grupuri mici
sau în perechi
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: Lego, alte materiale de
construcţie
Durată: S
Descriere
Oferiţi un model grupurilor de
elevi
Construiţi un model de cuburi,
Lego, Dominos sau alt tip de
material de construcţie.
Împărţiţi elevii în echipe de doi
sau trei. Oferiţi fiecărei echipe
suficiente materiale pentru
duplicarea modelului.

Elevii vor deveni conştienţi de
abilităţile lor de comunicare şi
colaborare pe măsură ce practică
activitatea de mai multe ori.
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Alocaţi roluri, sarcini şi reguli

Rezumat

Atribuiţi fiecărui membru al
echipei unul sau mai multe
roluri. De exemplu: constructor,
instructor, controlor, perturbator
voce, perturbator corp şi
perturbator obiect.

Elevii se concentrează pe
ascultarea coechipierilor lor şi
pe finalizarea sarcinii care li se
oferă, în acelaşi timp devin mai
conştienţi de ceea ce îi împiedică
să lucreze eficient.

Arătaţi scurt modelul, apoi
distrugeţi sau puneţi-l la o parte.
Setaţi o limită de timp pentru o
echipa pentru a duplica modelul.



În timp ce echipa construieşte
duplicatul, celelalte echipe trebuie
să-i perturbe. În acest proces,
observaţi funcţionarea comunicării
asertive şi lucrul sub stres.
Stabiliţi câteva reguli pentru a
gestiona confuzia şi interferenţa:
de exemplu, echipele deranjante
nu pot striga, echipa de
construcţii trebuie să lucreze la un
loc fix, iar celelalte trebuie să le
deranjeze într-o zonă atribuită.
O altă opţiune este de a crea
doar construirea de echipe şi
să le distragă atenţia, arătând
diferite modele, apoi furnizarea de
instrucţiuni scrise cu o eroare pe
care trebuie să o găsească şi să o
stabilească

5. Acţionând împotriva
bătăuşilor
Obiectivul#3: Metode de învăţare
prin cooperare
Metoda#1: lucru pe grupe
Grupa de vârstă recomandată: 1115 ani
Ţintă toţi elevii din clase cu
episoade de agresiune
Disciplină de studiu: ştiinţe
umaniste şi sociale
Cerinţe: psihoterapeut; tutori;
materials despre bullying;
instrumente pentru gestionarea
prezentării multimedia
Durată: L
Descriere
Analizaţi contextul
Începeţi cu analiza
comportamentului în rândul
cursanţilor. Concentraţi-vă pe
clasa considerată mai riscantă.
Oferiţi cursanţilor momente de
reflecţie pentru educaţia de la
egal la egal şi psihoterapie.
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Figura profesională sau
psihoterapeutul îi ajută pe elevii
dintr-o clasă să-şi exploateze
energia creativă prin jocul de
rol pentru a reprezenta situaţii
de intimidare tipice grupului
de vârstă şi mediului social. Un
profesor a raportat: „Întreaga
clasă a participat la activitatea de
intimidare. Elevii au fost împărţiţi
în grupuri şi au creat lucrări
fantastice despre cum şi când are
loc intimidarea. ”
Oferiţi oportunităţi de ajutor
Anti-bullying-ul trebuie urmărit
atât în sala de clasă, cât şi în afara
acesteia. Configuraţi acces online
la cabinetul de psiholog şcolar,
unde profesorii, părinţii şi cursanţii
pot intra în contact gratuit.
Aflaţi de la profesionişti
Aspectul inovator al activităţii
constă în lucrul în echipă între
diferite figuri profesionale. În timp
ce abordăm problemele sociale
şi psihologice ale cursanţilor,
este important să intervenim
cu cât mai mulţi profesionişti,
atât de dragul studenţilor, cât
şi al profesorilor care pot învăţa
lucrând în strânsă legătură cu
diferite cunoştinţe.

Prevenirea ca obiectiv
Activitatea îşi propune să arate
instrumente accesibile pentru
a ajuta elevii, iar rezultatul este
crearea unui model inovator
pentru combaterea bullyingului.
Educaţia de la egal la egal ca
punct forte
Educaţia de la egal la egal implică
elevii mai mari care abordează
problema cu cei mai tineri.
Prin poveşti din propriile lor
experienţe, ce au învăţat, cum
au reacţionat, de la cine pot cere
ajutor etc. să-i încurce şi să-i
asculte.
Prezentare finală pentru elevi şi
părinţi
Produsul final al acestei activităţi
este o prezentare a elevilor.
Prezentarea ar trebui să trateze
subiecte apropiate de experienţele
lor, cum ar fi intimidarea
cibernetică. Grupurile trebuie să
întocmească un ghid cu privire
la modul de utilizare a social
media pentru a evita şi preveni
intimidarea. Mai mult, studenţii cu
dizabilităţi pot compila prezentări
multimedia, cum ar fi videoclipuri
sau pot crea o benzi desenate pe
tema bullying. Depinde de grupul
şi echipa profesională care este
implicată pentru a oferi potenţial
fiecărui elev implicat în activitate,
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pentru a-şi arăta atuurile şi a-i lăsa
pe toţi să strălucească.

Descriere
Diferenţiaţi încăperile şi textele.

Rezultate suplimentare

Activităţi grupate pe vârste

Împărţiţi elevii în săli diferite.
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Creaţi un blog pentru tutorii
colegi. Elevii-educatori pot fi
utilizaţi în sesiuni de instruire
pentru orele de la clasele mai mici
şi la zilele şcolii.
Rezumat
Învăţarea prin cooperare poate fi
desfăşurată în activităţi care au
un impact asupra calităţii relaţiilor
sociale între toţi actorii şcolii:
elevi, profesori şi părinţi. Prin
urmare, se potriveşte bine pentru
abordarea problemelor răspândite,
cum ar fi agresiunea în mediul
şcolar.


6. Târguri în clasă
Obiectivul#3: Metode de învăţare
prin cooperare
Metoda#5: oferă spaţiu
Grupa de vârstă recomandată: 1115 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: umaniste
Cerinţe: săli mari, diferite versiuni
ca mărime şi complexitate ale
aceluiaşi text; cunoaşterea
metodei de învăţare prin
cooperare
Durată: S

Elevii lucrează în grupuri pe un
anumit subiect: de exemplu, în
timpul unei ore de limbi străine
sau de geografie, Uniunea
Europeană şi ţările sale diferite.
Oferiţi un text tuturor elevilor,
aceştia trebuie să-l folosească pe
toată durata activităţii.
Oferiţi elevilor cu dizabilităţi
versiuni mai scurte ale aceluiaşi
text, cu vocabular mai uşor
sau cu mai multă culoare.
Folosirea diferitelor săli este
foarte utilă, deoarece există mai
puţine distrageri şi mai mult
timp şi spaţiu pentru explicaţii
suplimentare, dacă este nevoie.
Sălile ca metafore
Different rooms are used as a
metaphor to the content of the
study material. As in geography
for example, when different places
at school represent different
places in the world. Furthermore,
different rooms can be seen
as different areas for strategic
planning and co-working in order
to achieve the goal.
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Rezumat

Acord pentru producţie

Deplasarea elevilor în diferite
săli sporeşte autonomia lor în
organizarea muncii; activitatea îi
ajută să se concentreze asupra
conţinutului subiectului specific
care li se atribuie, în cadrul unui
subiect mai larg.

Furnizaţi fiecărui grup instrucţiuni
simple. Obiectivul lor este de a
crea un produs cu materialele
furnizate. Ei trebuie să lucreze în
sinergie unul cu celălalt. Ei trebuie
să stabilească şi să cadă de acord
asupra obiectivelor şi metodelor
de executare a sarcinilor. În
această etapă, introduceţi o
a doua limitare: interzicerea
discursului.



7. Creativitate de neoprit
Obiectivul#5: metode pozitive de
management al comportamentului
Metoda#2: Team building
Grupa de vârstă recomandată: 1115 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: Lipici – bandă – foi de
hârtie colorată – şnur
Durată: S

Rezumat
„Creativitatea de neoprit” poate fi
folosită de profesor ca instrument
de evaluare a abilităţilor sociale
ale elevilor. Pentru un profesor,
această activitate poate
aduce cunoştinţe cu privire la
caracteristicile individuale ale
elevilor.

Descriere
„Creaţi obligaţiuni”
La întâmplare, formaţi grupuri
de cinci elevi. Furnizaţi fiecărui
grup lipici, bandă şi coli de hârtie
colorate. Legaţi elevii fiecărui grup
împreună cu un şnur pentru a-şi
limita mişcarea.
Elevii îşi dau seama că mişcările
spontane ale membrilor legaţi au
un impact asupra întregului grup.
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8. Citire-scriere si cărţi audio

Activităţi grupate pe vârste

Obiectivul#6: Predare incluzivă
Metoda#1: predare prin cooperare
în grup
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Grupa de vârstă recomandată: 1115 ani
Ţintă elevi cu CES
Disciplină de studiu: umaniste
Cerinţe: profesori de sprijin/
asistenţi, instrumente vizuale
şi mijloace perceptive care să
favorizeze şi să se stabilească
asocierea-fonem grafem.
Durată: F
Descriere
Conversaţie şi interacţiune
Organizaţi această activitate cu
sprijinul unui alt profesor, pentru a
reduce barierele de învăţare prin
încurajarea participării elevilor prin
oferirea de oportunităţi incluzive
pentru creşterea personală.
Profesor principal: citiţi şi ghidaţi
o conversaţie cu exerciţii de
înţelegere.
Profesor de sprijin: lucrează alături
de profesorul principal, ajutând
la crearea de activităţi interactive
sau provocări de grup cu scopul
de a exersa şi de a înţelege mai
bine. De exemplu: reguli de
ortografie, abilităţi de citire şi
înţelegere a textului. Concentraţivă pe nevoile elevilor.

Activităţi personalizate pe nevoile
elevilor
Profesor de sprijin: propune
activităţi adaptate nevoilor
specifice ale cursanţilor, bazate pe
citirea cu voce tare a poveştilor
sau ascultarea cărţilor audio.
Aceste poveşti sunt apoi analizate
şi reelaborate în cadrul unui
grup incluziv de elevi (elevi CES
şi non-CES). Elevii efectuează
autoevaluarea.
Testele de înţelegere
Planificaţi testele de înţelegere
la sfârşitul fiecărei unităţi de
învăţare. Acest lucru ar putea
fi realizat printr-o rubrică de
autoevaluare. Scopul este de
a înţelege capacitatea metacognitivă a fiecărui elev. Metodele
de evaluare pot varia de la un
grup de elevi la celălalt. Câteva
exemple sunt: puncte, zâmbete,
descrieri etc.
Rezumat
Includerea elevilor cu CES şi
a celor cu dizabilităţi poate
fi realizată în sala de clasă cu
intervenţia profesorilor asistenţi
care adaptează instrumentele şi
materialele de studiu la nevoile
individuale ale elevului şi folosirea
autoevaluării parţial concepute
chiar de către elevi.
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9. Concurs de fotografie

Atribuie sarcină

Obiectivul#6: Predare incluzivă
Metoda#2: turul galeriei

Informează-i pe elevi că fiecare
grup este de fapt un grup de
experţi în domeniul fotografiei.
Cu alte cuvinte, fiecare grup
reprezintă managerul galeriei:
ei trebuie să formuleze o
argumentare cu privire la motivul
pentru care activitatea unui
fotograf nu se potriveşte corect
cu lucrările celorlalţi trei fotografi
şi, prin urmare, trebuie respinsă.
Sarcina grupurilor este de a găsi
modalităţi creative de a-i prezenta
pe fotografi şi de a convinge
celelalte grupuri de ce unul nu are
legătură şi trebuie respins.

Grupa de vârstă recomandată: 1119 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: umaniste
Cerinţe: imaginaţie, creativitate;
imagini sau fotografii pe diferite
teme
Durată: S
Descriere
Setaţi contextul
Pregătiţi patru imagini sau
fotografii reprezentând subiecte
diferite (adică: o cutie cu mâncare
pentru câini, o zână, un tren şi
un loc de joacă). Rugaţi elevii
să formeze grupuri de cinci şase şi să aducă la cunoştinţă
următoarele informaţii:
„Galeria de artă a oraşului este
în dilemă. Va fi găzduită o nouă
expoziţie cu titlul Sala fotografilor
tematici. Patru fotografi şi-au
trimis lucrările pentru expoziţie,
însă, potrivit managerului galeriei,
doar trei dintre ei se potrivesc cu
tema expoziţiei. Activitatea unui
fotograf trebuie refuzată: cea
care este cea mai puţin legată de
lucrările celorlalţi trei fotografi.”

Ca alternativă, dacă unul sau mai
multe grupuri se simt suficient
de încrezători, pot alege să
prezinte argumentări puternice
pentru a arăta lucrările celor patru
fotografi, găsind sau imaginând
legături şi asemănări între toate
fotografiile / fotografiile.
La rândul său, un grup reprezintă
managerul galeriei, iar toţi ceilalţi
sunt publicul.
Prezentarea argumentării
Prezentările pot lua diferite forme,
cum ar fi: o melodie, un dans, o
poveste etc. Grupurile primesc
patru minute pentru a pregăti
prezentările şi patru minute pentru
a le prezenta.
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La sfârşitul fiecărei prezentări,
celelalte grupuri (publicul)
oferă comentarii şi spun
dacă sunt convinşi sau nu
despre argumentarea grupului
prezentator (managerul galeriei).
În ultimul caz, trebuie să ofere
explicaţii şi, eventual, sugestii
despre cum să-l îmbunătăţească.
Rezumat
Prin acest proces, grupurile îşi
oferă feedback reciproc şi învaţă
unul de la celălalt într-un mod
interactiv şi colaborativ. Imaginaţia
şi creativitatea sunt promovate în
alegerea formei de prezentare şi
în faptul că grupurile pot decide
fie să excludă un fotograf, fie să le
includă pe toate.

Descriere
Pregateste scena
În această activitate, problemele
din clasă sunt abordate şi
rezolvate prin jocul de rol creativ.
Activitatea sporeşte empatia în
rândul elevilor. Împărţiţi elevii
în grupuri de trei: observatorul,
profesorul şi elevul.
Informează elevii că scena pe care
o vor juca este următoarea:
„O sală de clasă în care profesorul
solicită unui elev să rezolve un
exerciţiu pe tablă. Elevul ignoră
cererea profesorului şi rămâne
aşezat ”.
Joc de rol



10. Tăcerea
Obiectivul#1: Autonomia si
autodeterminarea elevilor
Metoda#4: formarea abilităţilor
elevilor de rezolvare a
problemelor.
Grupa de vârstă recomandată: 1415 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: tehnici de joc de rol, elevi
care se cunosc între ei, elevi care
nu se cunosc între ei
Durată: S

În acest moment, elevii trebuie
să formuleze argumentări prin
intermediul jocului de rol despre
întreaga situaţie.
„Profesor: elevul este în mod
normal comportat şi respectă bine
instrucţiunile. Profesorul trebuie
să facă tot posibilul pentru a
stârni interesul cursantului de a
urma instrucţiunile şi de a rezolva
exerciţiul de pe tablă. Profesorul
se simte stânjenit de această
situaţie în faţa tuturor cursanţilor.
Elevul: elevul a avut un argument
dur cu părinţii săi cu o seară
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înainte. Elevul se simte stresat
şi poate rupe în lacrimi în orice
moment şi vrea să sară la şcoală.
Învăţătorul aude numele său, dar îi
este frică să dea un răspuns şi să
se apropie de tablă, de teamă să
nu se rupă. Elevul are nevoie de
un prieten pe care să se bazeze în
acest moment pentru a-şi putea
confida problema ”.
Timpul de evaluare

Rezumat
Note that children or teenagers
can understand that this situation
is not only difficult for the
learner, but also for the teacher.
If punishment is used (such
as sending the learner to the
headmaster, telling him off...) to
solve this kind of situation the
teacher becomes the “enemy”,
and it becomes impossible for the
learners to empathize him or her.

După zece minute de joc de rol,
puteţi începe evaluarea impactului
asupra cursanţilor, întrebându-i:
•

Cum te-ai simţit?

•

Știi ce simţea cealaltă
persoană?

•

Care este conflictul?

•

Ce atitudini aţi observat?

Brainstorming asupra posibilelor
atitudini pentru rezolvarea
problemei. Selectaţi-le pe cele mai
bune.
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11. Documentarea
progresului meu

unui restaurant. Aceste dileme
sunt importante de abordat în
formarea profesională.

Obiectivul#2: metode de învăţare
personalizată
Metoda#1: rezultate variabile.

Discutaţi aşteptările / împărtăşiţi o
strategie de învăţare

Grupa de vârstă recomandată: 1415 ani
Ţintă elevi sprijiniţi de educatori
sau profesori de sprijin
Disciplină de studiu: Discipline
practice, suport
Cerinţe: dispozitive digitale pentru
documentarea activităţii; relaţie
strânsă cu familiile elevilor
Durată: F
Descriere

Discutaţi cu elevii dvs. aşteptările
instruirii, aşteptările şi aşteptările
cursanţilor. Împărtăşiţi o strategie
pentru a învăţa împreună şi
pentru a învăţa unul de la celălalt.
Tratează-ţi elevii ca fiind egali în
procesul de predare / învăţare. În
ceea ce priveşte activitatea, un
profesor a raportat: „Fata cu care
am lucrat nu a fost doar studentă,
ci, în anumite aspecte, m-a putut
învăţa ceva la subiect”.
Practicaţi abilităţile digitale

Introducere
Dacă abordaţi un subiect nou ca
profesor asistent în învăţământul
profesional secundar (ISCED
3), unele subiecte ar putea fi
noi. Anumite subiecte necesită
chiar eforturi suplimentare
datorită influenţei proiectate
de programele de televiziune
şi prin intermediul reţelelor de
socializare, cum ar fi, de exemplu,
într-un institut de catering
- comparaţiile între lucrul în
„sala de mese” şi „bucătăria”

Utilizaţi şi practicaţi abilităţile
digitale.
Instrumentele digitale pot fi foarte
utile pentru a susţine procesul
de învăţare, deoarece pot fi
folosite pentru a arăta experienţe
(videoclipuri, imagini, fişiere audio,
etc.) cu privire la practici specifice
şi, de asemenea, ca în această
activitate, pentru a înregistra
experienţele elevilor, permiţând să
se concentreze pe caracteristici
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Elevii în formare profesională,
de fapt, învaţă cel mai mult prin
practică. Repetarea practicii este
foarte importantă, iar în cazurile
de succes, consolidarea pozitivă
este foarte motivantă pentru elevi.
În cazul elevilor cu dizabilităţi,
prezentarea de filme, imagini şi
videoclipuri poate fi utilă, mai
ales dacă sunt luate / compilate
de către elevi. Încurajează-i să
îşi documenteze munca, colegii
şi locul de muncă cu o cameră
şi / sau un smartphone sau
alt dispozitiv. Împărtăşeştele cu părinţii pentru a-i motiva
şi încuraja în continuare, atât
în timpul şcolii, cât şi în afara
acesteia.
Proces de evaluare
Evaluarea continuă este
importantă pentru a personaliza
învăţarea în funcţie de nevoile
elevilor. Utilizaţi diferite metode
de evaluare.
Rezumat
Elevii pot dobândi încredere în
a le arăta expertize profesorilor;
acest lucru funcţionează în special
pentru elevii cu CES şi cei cu
dizabilităţi.

12. Cooperation at work
Obiectivul#3: metode de învăţare
prin cooperare
Metoda#1: lucru pe grupe
Grupa de vârstă recomandată: 1415 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Știinţe
Cerinţe: cunoaşterea învăţării prin
cooperare; materiale de studiu,
grila de evaluare
Durată: L
Descriere
Prezentaţi elevilor obiective şi
instrumente de evaluare
Subiect: schimbările climatice.
ţaţi obiectivele cognitive şi sociale
ale activităţii şi explicaţi rubricile
de evaluare şi autoevaluare. Elevii
lucrează în echipe. Produsul final
este un afiş sau o prezentare
PowerPoint. După cum a raportat
un profesor: „Încep lucrările
în grup, prezentând elevilor
rubricile de evaluare unde, în
general, abilităţile sociale au
aceeaşi relevanţă pentru abilităţile
de studiu, în ceea ce priveşte
evaluarea rezultatelor”.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Activităţi grupate pe vârste

Creaţi grupuri şi atribuiţi roluri
diferite


62

Șase grupuri de patru studenţi,
în plus faţă de un grup de trei
cursanţi, sunt repartizaţi cu
un anumit subtem legat de
schimbările climatice. Distribuiţi
rolurile elevi în fiecare grup. Doi
elevi în calitate de cercetători, un
elev ia notiţe şi unul coordonează
rezultatul.
Timp de autoevaluare
Rubrica de autoevaluare cu
indicatori privind elementele
cognitive şi meta-cognitive trebuie
completate de către elevi. Acest
lucru durează în mod normal 15 30 minute.
Lucru de grup
Materialele de lucru constau din
trei articole pe sub-subiect pe
grup de elevi. Aceasta include şi
grafice şi imagini. Elevii lucrează în
grupuri în clasă timp de trei-patru
ore. Interveniţi atunci când este
nevoie pentru a ajuta elevii.

Prezentări
Timpul de prezentare pentru toate
grupurile durează în jur de 2 ore.
Un elev pentru fiecare grup are
la dispoziţie 15 minute pentru a
prezenta produsul final (poster) al
grupului său. Fixează un moment
separat pentru a-i oferi grupului
evaluarea şi pentru a-i compara
evaluarea cu autoevaluarea făcută
de către elevi.
Instrumente: un tabel pentru
evaluarea acestei activităţi şi un
exemplu despre modul în care
rubrica a fost utilizată într-o
clasă sunt prezente în secţiunea
Apendice.
Rezumat
Munca de grup în această
activitate este integrată cu
împărtăşirea unui instrument
de evaluare care evaluează
atât abilităţile de studiu, cât şi
abilităţile sociale, oferind astfel
elevilor o explicaţie a marii valori a
muncii în grup.
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Grupa de vârstă recomandată: 1415 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: stiinţe
sociale
Cerinţe: profesor de sprijin;
posibilitatea ca elevii să se
întâlnească acasă sau după ore;
tema: Uniunea Europeană
Durată: F
Descriere
Subiect şi materiale
Permiteţi elevilor să aleagă
subiectul dintr-un set de
alternative. După aceea, oferiţi-le
câteva materiale pe tema aleasă
pentru a le stimula curiozitatea. În
acest caz, ştirile zilnice cu privire
la alegerile pentru Parlamentul
European, dezbaterile politice
privind fondurile europene,
politica externă şi politicile privind
mediul sau imigraţia pot fi un bun
punct de plecare.

digitale, pentru a declanşa
îndrumare şi instruire de la colegi
în cadrul grupurilor.
Împărţiţi subiectul în subteme,
cum ar fi Comisia Europeană
şi preşedintele, Parlamentul
European, Consiliul European,
Banca Centrală Europeană,
programul Erasmus, etc. Distribuiţi
sub-subiecte în funcţie de
interesul elevilor.
Elevii responsabili pentru învăţarea
lor
Alegeţi un rezultat care trebuie
să fie produs de grupuri, cum ar
fi un referat mic sau un articol
cu l 2500 de caractere, care
ar trebui să fie baza pentru
prelegerea lor la clasă. În calitate
de profesor, nu puteţi monitoriza
continuu activitatea de grup şi
nu puteţi controla o parte uriaşă
din munca care se desfăşoară
acasă de către grupuri. Vorbiţi
cu elevii dvs. despre conceptul
de responsabilitate şi cum pot
fi ei responsabili de învăţare sau
nu. Discutaţi despre plagiat şi
consecinţele acestuia în timpul
evaluării.

Grupuri eterogene

Utilizaţi rezultatele de la lucrul în
grup ca materiale de studiu

Formaţi mici grupuri eterogene de
trei până la patru elevi, cu medii
academice diferite şi competenţe

După o săptămână, diferitele
grupuri prezintă întregii clase
munca lor. Dacă produsul /

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Activităţi grupate pe vârste

All-in teacher kit


64

materialele produse sunt bune din
punct de vedere al informaţiilor
şi formei, acestea pot fi utilizate
ca materiale de studiu pentru un
test sumativ. Verificaţi organizarea
grupului şi meta-cogniţia în
învăţare.
Păstraţi un pic de control
În metodele de clasă flipped,
profesorii nu pot controla
organizarea internă a grupului.
Grupurile eterogene sunt bune
pentru învăţarea de la egal la egal,
dar ar putea fi şi un obstacol.
Este posibil ca elevii puternici să
preia conducerea şi elevii slabi
să-i delege. Pentru a păstra un
pic de control, colectaţi detalii
prin evaluarea colegilor, solicitând
contribuţia fiecărui elev la grup,
competenţele învăţate etc.

Rezumat
Când folosiţi metoda clasa
inversată, este important să
împărţiţi subiectul lecţiei sau
unităţii în subteme. Căutarea
de informaţii despre subtemă,
efectuată individual sau în
grupuri mici după programul
şcolar obişnuit, împreună cu
conştientizarea faptului că
următorul studiu în clasă poate
depinde de acesta, îi face pe
elevi responsabili de propria lor
învăţare.
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Grupa de vârstă recomandată: 1415 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Știinţe
Cerinţe: PC cu conexiune
internet(ona per elev); topic:
Schiţa
Durată: S
Descriere
Etapa de prezentare
Introduceţi subiecte cu predare
frontală şi folosind un proiector
sau IWB. Stabiliţi o scurtă sesiune
de predare frontală pentru a
introduce subiectul şi noţiunile
cheie care trebuie dezvoltate.
Discutaţi şi clarificaţi cu elevii.
Stabiliţi unul sau două obiective
didactice principale pentru
această activitate, de exemplu:
sporirea stimei de sine, creşterea
cunoştinţelor, dezvoltarea
abilităţilor relevante, îmbunătăţirea
abilităţilor de reeducare pentru a
se potrivi noţiunile cu contextul.

Etapa de aprofundare
Formaţi grupuri mici pentru a
căuta informaţii semnificative.
Grupurile trebuie să creeze un
document în forma pe care o aleg
- text, imagini, videoclipuri, ppt pe subiect. Stabiliţi momente de
învăţare în grupuri de cooperare în
clasă şi acasă pentru a aprofunda
câteva noţiuni cheie evidenţiate în
timpul prezentării.
Etapa de expunere
Clasa împărtăşeşte rezultatele
şi le discută folosind proiectorul
sau IWB. Studenţii arată
rezultatele etapei de aprofundare,
implicându-i pe colegii lor de
curs şi profesorul cu întrebări
şi prompturi pentru discuţii.
Colectând sugestiile colegilor de
clasă şi rezumându-le la câteva
răspunsuri clare şi clare, grupurile
oferă reciproc o identificare
comună a obiectivelor sau
îmbunătăţirilor pe care trebuie să
le atingă în etapa următoare.
Etapa de reelaborare
Stimulează grupurile pentru a-şi
reedita materialele în conformitate
cu sugestiile şi feedback-ul primit.
În mod autonom, în laborator
sau acasă, elevii lucrează pentru
a atinge obiective sau pentru a
întocmi documente.
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Observarea continuă este
necesară pe toate fazele activităţii.
În primul rând, atunci când
prezentaţi o activitate care nu se
suprapune cu tematica curriculară,
trebuie să evaluaţi adecvarea
subiectelor. În al doilea rând,
trebuie să evaluaţi participarea,
interacţiunea şi refacerea unor
părţi, dacă este necesar.
Partajează cu colegul /
colaboratorii tăi indicatori şi
opinii despre evaluare. Explicaţi şi
împărtăşiţi cu elevii indicatorii şi
criteriile care au făcut evaluarea.
Lăsaţi timp pentru dezbatere şi
cereţi şi evaluarea colegilor.
În cele din urmă, reanalizaţi
obiectivele pe care le-aţi stabilit
pentru această activitate şi
evaluaţi pentru implementarea
viitoare.
Rezumat
Predarea în grupuri de cooperare
are un impact pozitiv asupra
învăţării individuale dacă un nivel
bun de colaborare este dobândit
mai întâi în grupul unic în stadiul
de aprofundare, apoi în rândul
tuturor elevilor aflaţi în stadiul de
expunere.

15. Spaţii de comunicare
Obiectivul#6: predare incluzivă
Metoda#3: Gândeşte –
Împerechează – Împărtăşeşte
Grupa de vârstă recomandată: 1415 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: flipchart, foi de flipchart,
markere
Durată: S
Descriere
Alternative de comunicare nonverbală
Această metodă oferă o
oportunitate bună de a începe o
discuţie sau o provocare.
Anunţă un subiect şi oferă
elevilor posibilitatea de a alege
patru alternative de comunicare
non-verbală pentru prezentarea
acestuia, de exemplu: prin desene,
semne non-alfabetice, gesturi de
mână şi limbaj corporal.
Alegere individuală
Elevii aleg individual opţiunea
pe care o consideră cea mai
interesantă, remarcând alegerea
făcută pe o bucată de hârtie, fără
a vorbi între ei sau a arăta altor
colegi de clasă.
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Patru colţuri vor fi marcate în
clasă, câte unul pentru fiecare
canal de comunicare. Elevii vor
merge în colţul ales arătând
hârtia unde şi-au notat alegerea
în faţa colegilor de clasă; în acest
moment, elevii nu sunt capabili să
schimbe alegerea făcută.
Împărtăşirea ideilor şi pregătirea
prezentării
Grupul din fiecare colţ va discuta
subiectul anunţat. Fiecare elev va
propune modul de prezentare a
acestuia prin tipul de comunicare
ales. Grupul va decide împreună
cum să prezinte subiectul la
restul clasei. Asiguraţi-vă că elevii
explorează subiectul creativ. De
asemenea, aranjaţi un afiş gol
în fiecare colţ, pe care elevii pot
împărtăşi în cadrul propriului grup
ideile pentru prezentare.
Deplasându-vă colţurile
După 15-20 de minute opriţi
activitatea grupurilor. Fiecare grup
va trebui să decidă care membri
sunt responsabili de prezentarea
subiectului (reporteri). Ceilalţi
membri ai grupului vor merge
într-un alt colţ unde reporterii
proiectaţi din acel colţ vor explica
subiectul folosind comunicarea lor
nonverbală aleasă.

Asiguraţi-vă că elevii folosesc de
fapt acel tip de comunicare pentru
prezentarea lor şi că nu se mişcă
toţi în acelaşi colţ şi în acelaşi
timp.
Schimbarea rolurilor şi mutarea în
celelalte colţuri
După 5 minute, aplecaţi-vă
mâinile şi toată lumea se întoarce
la grupul de acasă. Acum, alţi
doi membri ai grupului vor fi
reporterii, în timp ce ceilalţi
membri vor merge în diferite
colţuri pentru a primi explicaţii
despre subiect. Acest proces va
avea loc până când toţi elevii vor
primi explicaţii din toate colţurile
clasei.
Evaluarea timpului
Evaluează elevii cu o discuţie:
dacă le-a fost uşor sau dificil să
transmită / să primească mesajul,
care au fost factorii care au
împiedicat / facilitat transmiterea
mesajului, care sunt metodele
eficiente de transmitere a unui
mesaj etc.
Rezumat
Activitatea poate fi de ajutor
pentru dezvoltarea de mai
bune abilităţi de comunicare şi
competenţă personală şi socială.
Este util să includeţi toţi elevii în
procesul decizional şi de învăţare.
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Grupa de vârstă recomandată: 1419 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: stiinţe
sociale
Cerinţe: cunoaşterea programului
Excel sau similar; sală adaptabilă/
laborator IT
Durată: F
Descriere
Recreaţi un birou
Când ne ocupăm de administrare,
finanţe şi marketing, este util să
recreăm rutina de lucru a unui
birou, cu aşa-numitele simulări de
afaceri.
Pentru a face acest lucru, mai
întâi trebuie să configuraţi locul
de muncă adecvat: găsiţi o sală
de clasă şi adaptaţi-o ca birou,
cu staţii de lucru individuale,
despărţite de panouri, dacă este
posibil.

Furnizaţi instrumente şi atribuiţi
sarcini
Înzestraţi fiecare staţie de lucru cu
o sarcină specifică, cu instrumente
specifice, astfel încât fiecărui
elev să i se atribuie propria
sarcină. Instrumentele specifice
pot fi diferite: hardware, sistem
de operare, software sau chiar
modele diferite pentru acelaşi
instrument, de ex. Excel.
Personalizaţi instrumente
Provocaţi-vă la locul de muncă.
Puteţi limita alocarea sarcinilor şi
instrumentelor la ceea ce este deja
la îndemână. Sau puteţi depune un
efort mic şi oferiţi elevilor o piesă
software personalizată. Folosind
Visual Basic pentru aplicaţiile
de pe Excel, OpenOffice Calc,
LibreOffice Calc, puteţi dezvolta
conţinut contabil. Programul
dvs. ar trebui să difere în funcţie
de notă. Pentru elevii de 16 ani,
programul ar trebui să permită
să scrie un registru contabil şi să
creeze o situaţie contabilă. Pentru
studenţii de 17 şi 18 ani, programul
ar trebui să contribuie la
dezvoltarea tuturor operaţiunilor,
de la ajustarea intrărilor la analiza
bugetului şi graficul acestuia.
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Formaţi grupuri şi începeţi
simularea

17. Rezolvarea problemelor
prin joc de rol

Formaţi grupuri şi atribuiţi sarcini.
Simularea afacerilor poate fi
utilizată şi cu elevi mai mici. Cu
elevii de 14 ani puteţi începe
oferind fiecărui grup un formular
şi o listă de instrucţiuni pentru
realizarea unui catalog digital cu
lista de preţuri ataşată, folosind
software-ul specific. După aceea,
un elev-client trimite o comandă
care este procesată de grup
pe parcursul întregului ciclu de
comandă. Lucrarea are ca rezultat
emiterea unei facturi de vânzare.

Obiectivul#1: autonomia si
autodeterminarea elevilor
Metoda#4: formarea abilităţilor
elevilor de rezolvare de probleme

Rezumat
Elevii învaţă să organizeze munca
în grup şi să comunice prin telefon
şi e-mail într-un mod profesional,
folosind expresii adecvate şi
lăsând deoparte o comunicare
inutilă.
Proiectul se poate termina cu
o prezentare a căii urmate şi a
părţilor unice ale acesteia, precum
şi modul în care acestea au fost
proiectate pentru a atinge ţinta

Grupa de vârstă recomandată: 1419 ani
Ţintă toţi elevii; works better
in classes with positive social
relationships
Disciplină de studiu: umaniste,
Discipline practice, stiinţe sociale
Cerinţe: motoare de căutare, tablă
interactivă (IWB), instrumente
pentru reprezentare grafică
Durată: S
Descriere
Joc de rol
Jocul de rol îi ajută pe elevi să ia
decizii, în special atunci când sunt
implicaţi şi ceilalţi. În acest gen
de joc trebuie să se comporte,
să gândească, să acţioneze ... ca
altcineva. Și încercaţi să înţelegeţi
motivele comportamentului lor.
Uneori, ei trebuie să dezbată şi
să ajungă la concluzii. Deci, elevii
trebuie să-şi apere părerea, dar
şi să cedeze la alte puncte de
vedere. Acest lucru funcţionează
deosebit de bine când o situaţie
sau o problemă din viaţa reală
este simulată în clasă.
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Alegeţi situaţia

18. Jocuri ştiinţifice

Situaţia şi rolurile pot varia în
funcţie de grupul clasei: alegeţi o
situaţie şi o relaţie generică, cum
ar fi vânzătorul şi clientul, şeful şi
lucrătorul, formatorul şi stagiarul,
etc. S-ar putea să pregătiţi un set
scris de situaţii, roluri şi relaţii cu
fiţi citit înainte de a începe jocul
de rol.

Obiectivul#2: metode de învăţare
personalizată
Metoda#3: resurse digitale

Rezumat
Adesea, în şcoli, profesorii sunt
foarte îngrijoraţi de disciplină, de
atingerea unor niveluri ridicate
de studiu şi tind să uite că există
şi alte valori care sunt chiar mai
importante. Tinerii trăiesc într-o
societate care tinde să uite „să
meargă în pantofii altora”. Este
responsabilitatea profesorilor să
dezvolte empatie în rândul elevilor.
Cu această activitate, fiecare
elev poate empatiza cu propriii
colegi de clasă, poate discuta
despre munca sa şi poate învăţa
să accepte critici sau să explice
motivul pentru care nu este
de acord. Este fundamentală
finalizarea discuţiei între clase, în
ansamblu, implicând astfel elevii
care nu au jucat roluri, dar au
acţionat ca spectatori, cu ajutorul
profesorului ca moderator.

Grupa de vârstă recomandată: 1419 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Știinţe
Cerinţe: IWB, PC, tablete,
conexiune internet; instrument:
simulări interactive Phet.colorado.
edu
Durată: S
Descriere
Introducere
Puteţi introduce simulări ca o
îmbogăţire naturală prezentării
dvs. în timp ce citiţi manualul sau
vorbim despre un anumit subiect.
În caz contrar, puteţi explica
structura lecţiei simulate:
•

prezentarea subiectului;

•

discuţii ghidate despre
conexiunile pe teme cu viaţa
de zi cu zi;

•

explorarea unui software de
simulare;

•

utilizarea simulatorului
pentru analiza datelor;

•

utilizarea datelor pentru
formularea ipotezelor;

•

testarea cunoştinţelor prin
jocurile simulatorului.
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Simularea #1

pot avea volum diferit şi
modul în care obiectele de
volum similar pot avea o
masă diferită.

URL: https://phet.colorado.edu/
en/simulation/legacy/density
Subiecte: densitate, masă, volum

•

Explicaţi de ce modificarea
masei sau volumului
unui obiect nu afectează
densitatea acestuia (adică,
înţelegeţi densitatea ca
proprietate intensivă).

•

Măsuraţi volumul unui obiect
observând cantitatea de fluid
pe care o deplasează.

•

Identificaţi un material
necunoscut calculând
densitatea acestuia şi
comparând cu un tabel cu
densităţile cunoscute.

Activităţi grupate pe vârste

Legătura cu teoria
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Faceţi legătura cu prelegerea
preliminară prin care îi cereţi
elevilor să explice de ce obiectele
precum lemnul plutesc pe apă,
indiferent de dimensiunea acestuia
etc.
Explorare
Permiteţi-le elevilor să exploreze
simulatorul: permiteţi elevilor
să creeze individual un obiect
personalizat pentru a explora
efectele masei şi volumului asupra
densităţii. Cereţi-le să scrie datele
obiectelor create. Pot descoperi
relaţia? Invită-i să folosească scala
pentru a măsura masa unui obiect,
apoi roagă-i să ţină obiectul sub
apă pentru a-i măsura volumul.
Testarea
Testează-le cunoştinţele cerândule să identifice toate obiectele.
Verificaţi obiectivele de învăţare
ale elevilor:
•

Descrieţi cum se raportează
conceptul de densitate la
masa şi volumul unui obiect.

•

Explicaţi modul în care
obiectele de masă similară

Simularea #2
URL: https://phet.colorado.edu/
en/simulation/build-an-atom
Subiecte: atomi, structură atomică,
simboluri izotopi, nuclee atomice
Explorare şi analiză
Permiteţi-le elevilor să exploreze
simulatorul: cereţi-le să
construiască un atom din protoni,
neutroni şi electroni şi să scrie
modul în care se modifică sarcina
şi masa elementelor.
Când se simt familiarizaţi cu
structura grafică a simulatorului,
rugaţi-i să joace un joc pentru a-şi
testa ideile.
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Verificaţi obiectivele de învăţare
ale elevilor

Activităţi grupate pe vârste

Utilizaţi numărul de protoni,
neutroni şi electroni pentru a
desena un model al atomului,
identifica elementul şi determina
masa şi încărcarea.
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Previzionaţi cum adunarea sau
scăderea unui proton, neutron sau
electron va schimba elementul,
sarcina şi masa.
Utilizaţi numele elementului, masa
şi sarcina pentru a determina
numărul de protoni, neutroni şi
electroni.

Rugaţi-i să observe şi să scrie
modul în care se raportează timpii
de descompunere aleatorii cu
timpul de înjumătăţire.
Verificaţi obiectivele de învăţare
ale elevilor
Explicaţi ce se întâmplă în
radiaţiile alfa.
Previzionaţi ce se întâmplă cu
un element atunci când suferă o
degradare alfa.
Explicaţi conceptul de
înjumătăţire, inclusiv natura
aleatorie a acestuia

Generaţi un simbol izotopic pentru
un atom, având în vedere numărul
de protoni, neutroni şi electroni.

Începeţi să înţelegeţi forţele care
lucrează pentru a ţine împreună
un nucleu atomic (forţă nucleară
puternică) şi forţele care lucrează
pentru a-l separa (Coulomb, adică
sarcină electrică, forţă).

Simularea #3

Rezumat

URL: https://phet.colorado.edu/
en/simulation/legacy/alpha-decay

Interactive simulations can
facilitate learning to toţi elevii.
The visual and easy to follow
examples and exercises provide
an interesting platform where they
can experiment, be challenged
and learn in a fun way.

Definiţi proton, neutron, electron,
atom şi ion.

Subiecte: degradare alfa, timpul
de înjumătăţire, radiaţii
Explorare şi analiză
Lăsaţi-i pe elevi să exploreze
simulatorul: rugaţi-i să urmărească
particulele alfa care scapă dintr-un
nucleu de poloniu, provocând o
degradare alfa radioactivă.
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19. Roluri in clasă

Activităţi grupate pe vârste

Obiectivul#3: metode de învăţare
prin cooperare
Metoda#4: roluri şi sarcini
atribuite
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Grupa de vârstă recomandată: 1419 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: clase care să permită
lucrul pe grupe
Durată: S
Descriere
Introduceţi regulile
Introduceţi regulile care trebuie
respectate în timpul lucrului în
grup, în primul rând definirea
rolurilor: transcriptor, vorbitor,
moderator, pază de timp.
Rolurile definite se aplică muncii
de grup la toţi subiecţii (vezi
activităţile 6, 8 şi 12 pentru
exemple de lucru în grup).
Discuţie despre cardurile de rol

Atunci când introduc rolurile
definite pentru prima dată prin
discuţii la oră, elevii ar trebui să
se gândească şi să vorbească
despre cine ar putea îndeplini cel
mai bine rolul, cine ar putea ajuta
sau potrivi cel mai bine. Uneori au
nevoie de puţin ajutor, dar în mod
normal îşi pot evalua destul de
bine personajele.
Ar fi util ca înainte de atribuirea
unei sarcini sau a unui subiect,
elevii să aibă posibilitatea de
a identifica care sunt rolurile
cele mai potrivite de îndeplinit,
cu ajutorul unui chestionar, în
funcţie de abilităţile, interesele şi
caracterul lor.
Păstraţi rolurile pentru întreaga
activitate de grup
În grup, elevii nu au voie să
schimbe rolurile. Pe parcursul
anului, pentru alte lucrări de grup,
li se permite să schimbe rolurile,
pentru a fi corecte unul faţă de
celălalt, mai ales atunci când
un membru al grupului poate
îndeplini un rol specific mai bine
decât alţi membri.

Pregătiţi carduri de rol cu
explicaţii scurte ale rolurilor şi
îndatoririlor cu imagini, de ex. un
ceas pentru paza timpului. Citiţi
cardurile în clasă cu elevii.
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Activităţi grupate pe vârste
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Rezumat

Descriere

Există progrese pe tot parcursul
anului, când elevii îşi asumă
responsabilitatea datorită rolurilor
lor. Indicatorii unei eventuale
rubrici de evaluare pentru această
activitate ar trebui să cuprindă:
organizarea conţinutului;
utilizarea timpului; utilizarea
informaţiilor primite; cooperarea
în soluţionarea problemelor sau a
conflictelor; capacitatea de a lucra
în perechi sau grupuri mici. Un
nivel mai mare de responsabilitate
individuală pentru rolul unuia va
corespunde unei lucrări de grup
mai eficiente în ansamblu.

Sisteme de sprijin



20. Sisteme de asistenţă
incluzive
Obiectivul#3: metode de învăţare
prin cooperare
Metoda#4: roluri şi sarcini
atribuite
Grupa de vârstă recomandată: 1419 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: tablă, social media, clasă
virtuală
Durată: S

Un exemplu de sistem de asistenţă
poate fi un colţ de pe tablă unde
elevii îşi pot scrie întrebările cu
privire la sarcini sau obiective de
învăţare, alţi elevi (cu răspunsuri)
pot fi de ajutor.
Un alt sistem de sprijin este lista
de experţi. Pe un perete din
clasă puteţi găsi o listă cu sarcini
(de exemplu, cartea p.36, nr. 6)
sau obiective de învăţare (de
exemplu, cunosc caracteristici ale
câmpurilor / figurilor geometrice).
Pe o a doua coloană (în spatele
sarcinilor), elevii care ştiu
răspunsurile îşi pot pune numele
ca experţi, astfel încât alţi elevi
pot cere ajutorul lor.
Relaţie de ajutor
Puteţi adopta tehnologii, dar
trebuie să fiţi conştienţi de relaţia
de ajutor: săli de clasă virtuale pot
fi utilizate (de exemplu, o postare
pe peretele clasei cu răspunsuri
private sau publice). Social media
la care nu puteţi participa nu este
permisă.
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Activităţi grupate pe vârste
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Elevii mai slabi pot cere ajutor
colegilor lor, pot vorbi într-o
situaţie privată, cu un coleg de
clasă, fără a fi evaluaţi. Observaţi
aceste situaţii pentru a vă asigura
că rezultatele sunt corecte. Puteţi
face acest lucru setând momente
în timpul lecţiei (de exemplu, 15
minute înainte de începerea unui
subiect nou), când elevii mai slabi
şi cei mai buni se pot întâlni şi
schimba păreri cu privire la un
anumit subiect.
Rezumat
Elevii beneficiază deoarece
sistemul de asistenţă este, de
asemenea, un instrument de
diferenţiere. Elevii mai puternici
pot învăţa să explice un anumit
subiect elevilor diferiţi cu nevoi
diferite, ei sunt văzuţi ca sprijin
pentru profesor. Relaţiile sociale
dintre elevi se vor îmbunătăţi pe
măsură ce se vor cunoaşte mai
bine, oferind sprijin în învăţare.


21. Elevi responsabili
Obiectivul#1: autonomia si
autodeterminarea elevilor
Metoda#1: motivarea elevilor de
a fi responsabili de propria lor
formare.

studiuş se utilizează mai bine la
începutul unui nou an şcolar cu o
nouă clasă
Cerinţe: planul de predare/
învăţare pentru noul an şcolar
Durată: S
Descriere
Stabiliţi un proces de decizie
Începeţi cu un nouă clasă, prin
stabilirea unei dezbateri despre
cum va fi următorul curs; discutaţi
atât conţinutul cursului, cât
şi metodele de predare. Prin
discuţie, elevii şi voi vă exprimaţi
propriile opinii şi preferinţe.
•

Pentru conţinut, explicaţi
obiectivele de învăţare ale
semestrului şi / sau anului.
Dacă este necesar, învaţă
o listă de subiecte care să
stimuleze discuţia şi decizia
lor.

•

Pentru metode, oferiţi
o scurtă explicaţie a
alternativelor pe care le au,
oferind exemple şi sugerând
la ce se potriveşte cel mai
bine fiecare metodă.

Grupa de vârstă recomandată: 1619 ani
Ţintă: toţi elevii
Subjects: toate disciplinele de
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Verificaţi participarea şi acordul

Rezumat

Obiectivul discuţiei este de a
construi un mediu adecvat în care
toţi actorii de învăţare din clasă,
elevii şi dvs., se potrivesc. Acest
lucru se întâmplă atunci când
toţi sunt de acord cu conţinutul
şi metodele şi participă cu toţii la
procesul decizional.

Profesorii raportează rezultate
pozitive an de an, fiindcă
majoritatea elevilor este cu
adevărat fericiţă să aleagă
activităţile sau metodele utilizate
în clasă, în special atunci când
sunt mai multe opţiuni informale,
de ex. sunt propuse cele legate
de jocuri sau diferite de practicile
didactice obişnuite.

•

Selecţia subiectelor şi
metodelor se poate face şi
prin paşi: mai întâi individual,
apoi în grup şi, în final,
printre toţi elevii.

Cereţi feedback la sfârşitul
semestrului sau al anului
•

•

În colectarea feedback-ului
este important să reamintim
şi să subliniem că toţi au luat
parte la procesul educaţional,
alegând modul în care ar dori
să fi fost învăţaţi sau trataţi
şi ce subiecte ar dori să fi
lucrat.
Elevii păstrează întotdeauna
posibilitatea de a exprima
ceea ce le-a plăcut cel mai
mult şi ceea ce ar schimba şi
pentru anul următor.



22. Harta carierei
Obiectivul#2: metode de învăţare
personalizată
Metoda#2: reflecţie şi stabilirea de
obiective
Grupa de vârstă recomandată: 1619 -ani
Ţintă elevi care au nevoie de
educatori sau profesori de sprijin
Subjects: all subject
Cerinţe: hărţi ale minţii(pe ârtie
sau on line)
Durată: S

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

05. ceea ce am experimentat

Descriere

Activităţi grupate pe vârste

Oferiţi structura hărţii
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Această activitate implică lucrul
individual şi apoi partajarea
rezultatelor cu grupul. Furnizaţi
o copie fiecărui elev cu structura
unei hărţi a carierei. Hărţile pot fi
furnizate pe fişele de lucru sau pot
fi partajate prin intermediul unui
software de editor de hartă online.
Domenii esenţiale de investigare
Explicaţi-le cursanţilor importanţa
pe care trebuie să o acorde atunci
când aleg o carieră. În centrul
hărţii se poate găsi numele, sexul,
vârsta, sau chiar „eu”. apoi, vor
exista diferite ramuri care se
îndepărtează de conceptul central
(de la mine).
Pentru a avea o carieră de succes,
ei trebuie să identifice şase lucruri
esenţiale.

01.

Ce ştim să facem: ce
abilităţi avem;

02. ce ne place să facem:

care sunt interesele şi
hobby-urile noastre;

03. cum vrem să obţinem

ceea ce ne dorim: acest
lucru înseamnă, care sunt
valorile noastre morale;

până acum:
înseamnă activităţile
extracurriculare pe care
le-am făcut;

06. unde vrem să atingem:

obiectivul pe care l-am
identificat pentru viaţa
noastră.

Intersecţia lor va duce la ce
carieră ar trebui să aleagă.
Proiectarea şi distribuirea hărţii
Sarcina: fiecare cursant are 15-20
de minute pentru a face o hartă a
minţii a carierei sale, după care îşi
împărtăşesc rezultatele cu grupul.
Reflectare şi comparaţie mai
profundă
Nu este uşor pentru elevi să
aleagă o carieră care să fie în
paralel cu ceea ce au scris în cele
şase concepte ale hărţii, deoarece
ar putea păstra o idee anterioară
diferită de cea pe care au
reflectat-o prin intermediul hărţii.
Prin urmare, petreceţi 10-15 minute
pentru a explica cum să reflectaţi
corect aceste idei şi apoi cereţi-le
cursanţilor să repete harta minţii
de carieră. O discuţie finală despre
diferenţele dintre cele două hărţi
este sugerată.

04. ce am învăţat până acum:
ce educaţie avem (tip,
grad);
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Rezumat

Activităţi grupate pe vârste

Pentru a-i determina pe elevi să
reflecteze asupra obiectivelor lor,
este importantă valoarea pe care
o recunosc pentru procesele şi
practicile de învăţare în care sunt
implicaţi.
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23. Clasa mea la Bienală
Obiectivul#3: metode de învăţare
prin cooperare
Metoda#2: metoda proiectului

Activitatea abordează următoarele
competenţe încrucişate:
comunicare, gândire critică,
antreprenoriat, colaborare,
creativitate curiozitate şi empatie.
Etapa 1 - 4h: brainstorming
Permiteţi-le cursanţilor să
împărtăşească idei şi zone din oraş
folosind imagini de pe Google
Earth şi / sau altele realizate de
cursanţi în timpul unei plimbări de
inspecţie.
Etapa 2 - 4h: inspecţie

Grupa de vârstă recomandată: 1619 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Discipline
practice
Cerinţe: echipamente multimedia,
protocol BYOD
Durată: L
Descriere
Introducere
Rezervaţi o perioadă de 10
săptămâni pentru această
activitate. Rezultatul este un
design grafic pentru regenerarea
unei zone din oraş, care va fi
prezentat într-un concurs în cadrul
unui eveniment / expoziţie / târg
public (în activitatea descrisă,
Bienala de Arhitectură).

Organizaţi o inspecţie pe site-ul
ales. Permiteţi-le cursanţilor să-şi
analizeze problemele cu camere
digitale (sau smartphone-uri),
contoare, interviuri.
Etapa 3 - 2h: întâlneşte un expert
Stabiliţi o întâlnire explicativă
cu un arhitect cu privire la
temele care trebuie dezvoltate şi
participarea la concurs. Alegeţi
videoclipuri motivaţionale şi
imagini cu proiecte realizate
despre sustenabilitatea mediului şi
regenerarea urbană şi prezentaţile cursanţilor.
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Activităţi grupate pe vârste

Etapa 4 - 4h: analiză duală în
perspectivă
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Împărţiţi elevii în grupuri de patru
pentru a analiza zona intervenţiei
din diferite perspective „duale”,
cum ar fi: poluare-durabilitate,
plictiseală-distracţie, apropiere
de distanţă, eficienţă-ineficienţă,
frică-linişte, inegalitate-egalitate,
calm-haos , economisire a
deşeurilor, frumuseţe-urâţenie,
mediocritate-excelenţă. Cereţile să folosească imagini, texte,
informaţii de la cetăţeni prin
interviuri.
Etapa 5 - 8h: explorarea temelor
concursului
Organizaţi o vizită la Bienala de
Arhitectură din Veneţia cu accent
pe temele pentru concurs. Cereţile cursanţilor să facă poze şi note.
Etapa 6 - 10h: design grafic
Împărţiţi elevii în trei grupuri
de lucru cu sarcina de a realiza
unele modele grafice, împreună
cu un raport final, care vor fi
prezentate la concursul final.
Cele trei grupuri sunt împărţite
după temele solicitate de
juriul concursului: „Context şi
probleme”, „Jurnal de lucru” şi
„Propunere / acţiune”. Toate
acestea trebuie să fie prezentate
cu un raport asupra muncii
depuse. Materialele utilizate
în această etapă sunt imagini,

software grafic, instrumente de
analiză a terenurilor, documente
de construcţie a oraşului şi vederi
în aer ale sitului ales.
Etapa 7 - 2h: prezentare şi
ceremonie
Cereţi-le elevilor să îşi prezinte
designul grafic şi să organizeze o
ceremonie de premiere.
Instrument: rubrica de evaluare a
competenţelor încrucişate, care ar
trebui să fie partajată în prealabil
cu elevii, este prezentată în anexă.
Rezumat
O activitate complexă, precum cea
descrisă, ţine împreună un obiectiv
motivant, o lucrare articulată cu
ajutorul unui profesionist şi un
nivel ridicat de cooperare între
cursanţi; prin urmare, va avea un
impact profund asupra anului
şcolar, oferind dovezi utile privind
desfăşurarea multor competenţe.
Competenţele încrucişate a
căror dezvoltare este posibilă
evaluarea cu această activitate
sunt: comunicarea; gândire critică
(în învăţarea a învăţa); iniţiativă
şi antreprenoriat; colaborare,
curiozitate şi empatie; creativitate
(în a învăţa să înveţi).
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24. Evaluare comună

Discuţie în grup

Obiectivul#3: metode de învăţare
prin cooperare
Metoda#4: roluri şi sarcini
atribuite

Urmează o discuţie în plen, în
timpul căreia clasa evaluează
rezultatele întregii clase (nu
ale grupurilor unice) pentru a
îmbunătăţi strategiile de lucru sau
abilităţile de prezentare şi pentru
a judeca dacă un anumit subiect
a fost acoperit în toate aspectele
sale sau nu şi, în consecinţă, să
integreze predarea şi învăţarea.
Evaluarea clasei în ansamblu
trebuie să ţină seama de prezenţa
elevilor cu CES în grupuri şi, de
regulă, de caracteristicile specifice
ale fiecărui elev. După prezentări
şi discuţii în plen, ar trebui să
fie clar că un grup ar fi putut
evidenţia anumite aspecte pe un
anumit subiect, în timp ce clasa în
ansamblu ar fi putut să o acopere
pe toate într-un mod corect.

Grupa de vârstă recomandată: 1619 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Toate
disciplinele
Cerinţe: grile de evaluare
Durată: S
Descriere
Prezentare
Evaluarea comună se poate face
după prezentarea rezultatelor unei
lucrări de grup (vezi activităţile
6, 8 şi 12 pentru exemple de lucru
în grup) într-o plimbare în galerie
(vezi activitatea 9). Fiecare grup
îşi prezintă posterul întregii clase.
În timp ce se prezintă, observatorii
iau note pe o foaie de evaluare
de bază cu criterii diferite pentru
a oferi feedback profesionist
asupra indicatorilor fixaţi, precum
abilităţi de prezentare, conţinut,
capacitatea de a răspunde la
întrebări, grafică.

Rezumat
Evaluarea comună poate fi
utilizată în momentele de
autoevaluare pentru a evidenţia
caracteristicile pozitive şi negative
ale unei lucrări în comparaţie cu
celelalte şi, prin urmare, le oferă
elevilor un feedback util pentru
îmbunătăţirea studiului lor.
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25. Tutoring şi coaching de
la egal la egal în grup

Activităţi grupate pe vârste

Obiectivul#4: elevii se ajută unii
pe alţii
Metoda#1: tutoring şi coaching de
la egal la egal
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Grupa de vârstă recomandată: 1619 ani
Ţintă toţi elevii
Subjects: Discipline practice
Cerinţe: abilităţi sociale
Durată: S
Descriere
Atribuie subiect şi rezultat
Alegeţi un subiect sau activitate
care urmează să fie dezvoltat în
munca de grup cu o prezentare
finală multimedia (PowerPoint)
într-o limbă străină.
Rezultat: design grafic al unei
grădini. Descrierea principalelor
opţiuni: materiale şi plante pe
lângă costul prevăzut. Material de
studiu incomplet.
Cercetarea să fie aprofundată
Oferiţi elevilor materiale de
cercetare insuficiente referitoare
la acest subiect. Elevii trebuie să
efectueze cercetări suplimentare
pentru a putea îndeplini sarcina
într-un mod bun. De exemplu,
cereţi elevilor să completeze
materialele de studiu cu cercetări
asupra plantelor care pot
supravieţui într-un climat specific

necesar şi cu bugetul dat sau
cu un cost specific. Materialul
de cercetare va fi oferit în limba
aleasă.
Formaţi grupuri eterogene
Pe baza cunoştinţelor pe care
le ai cursanţilor în ceea ce
priveşte nivelul competenţelor
şi caracteristicile mai puternice,
formează grupuri eterogene,
fiecare incluzând elevii cu puncte
forte. Un elev cu cunoştinţe bune
de limbi străine, un cursant cu
abilităţi CAD bune, un cursant
cu abilităţi matematice bune
şi alţi cursanţi care sunt puţin
slabi şi pot învăţa de la ceilalţi.
Un profesor a raportat: „Eu
folosesc tutorele de la egal la
nivel informal. Organizaţi elevii
în perechi sau grupuri mici, în
cazul în care un expert mai mare
îl ajută pe elevul mai slab să
se pregătească pentru un test
sau în orele dedicate învăţării
recuperarii."
Rezumat
Organizarea în grupuri eterogene
poate ajuta elevii să se antreneze
reciproc într-un mod informal.
Ei pot învăţa din punctele forte
ale celuilalt şi se pot îmbunătăţi
pe diferite niveluri, cum ar fi
realizări academice superioare,
relaţii îmbunătăţite cu semenii,
dezvoltare personală şi socială
îmbunătăţită, precum şi motivaţie
sporită.
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26. Specimen pentru o tablă
de şah

Activităţi grupate pe vârste

Obiectivul#5: abordări pozitive de
management al comportamentului
Metoda#1: tehnici de comunicare
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Grupa de vârstă recomandată: 1619 ani
Ţintă toţi elevii
Disciplină de studiu: Discipline
practice
Cerinţe: grile de evaluare, spaţii
pentru construcţii/ateliere şi
instrumente
Durată: L

etapelor operaţionale
•

alegerea rezistenţei şi
compresiei adecvate pentru
proiect

•

calcularea şi amestecarea
componentelor betonului în
proporţii corecte

Identificaţi rezultatele pentru
lucrările de laborator
Pentru această activitate pot fi
definite următoarele rezultate:
•

Pregătirea unui exemplar de
fiecare grup; teste mecanice
într-un laborator profesional
şi compilarea unei fişe
tehnice în raport cu tipul de
beton;

•

Redactarea unui raport de
calcul;

•

Realizarea unui videoclip
descriptiv pentru ceilalţi
cursanţi ca audienţă finală.

Descriere
Introducere
Proiectaţi o unitate de învăţare
care are ca scop realizarea de
exemplare din beton care sunt
potrivite pentru pavajarea unei
table de şah în aer liber care să fie
realizată în curtea şcolii. Unitatea
de învăţare este proiectată pe o
perioadă de 16 ore de lecţie (LT).
Identificaţi obiectivele de învăţare
Pentru această activitate pot fi
stabilite următoarele obiective de
învăţare:
•

selecţia materialelor de lucru
în funcţie de utilizarea lor şi
de procesul de lucru

•

definirea şi planificarea

Experienţă în aer liber
Includeţi o experienţă de învăţare
în afara şcolii, cum ar fi o vizită
la un laborator profesionist
specializat în testarea materialelor
de construcţie pentru a studia
instalaţiile şi modalităţile de
testare a betonului într-un
laborator real şi pentru a testa
exemplarele de beton care au fost
realizate anterior.
Metodologii şi instrumente diferite
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Utilizaţi un amestec de diferite
metodologii şi instrumente:
instrucţiuni frontale; lucru de grup;
învăţarea bazată pe probleme;
cercetarea materialelor de studiu;
muncă de laborator; manuale;
prezentări ppt; dispozitive
multimedia; instrumente de
construcţie; instrumente de
laborator.
Etape
Etapa 1: prima activitate - beton
structural şi design de amestec (4
LT).
Etapa 2: a doua activitate laborator de materiale (2 LT).
Etapa 3: vizită tehnică la un
laborator profesional specializat
în testarea materialelor de
construcţie (6 LT).
Etapa 4: realizarea video şi discuţii
despre experienţă (4 LT).
Evaluare

Instrumente: rubrica de evaluare
pentru evaluarea competenţelor
încrucişate şi rubrica de evaluare
pentru evaluarea produsului din
apendice.
Rezumat
Chiar şi la subiecte specifice la
şcoală sau la subiecte strict legate
de practică, cum ar fi construcţia,
puteţi proiecta activităţi care
îmbunătăţesc competenţele
încrucişate, cum ar fi competenţa
personală şi socială şi îmbunătăţi
calitatea generală a comunicării
şi relaţiilor dintre cursanţi. După
cum a raportat un profesor:
„Componentele fiecărui grup
aveau roluri specifice, fiecare grup
avea un coordonator / purtător
de cuvânt care trebuia să apară
în videoclip şi să explice etapele
lucrării. Am încurajat unii elevi
care erau mai introvertiţi sau
mai puţin dispuşi la socializare
să joace acest rol. Lucrarea a
fost parţial analitică şi, în parte,
practică şi, pentru fiecare etapă,
fiecare elev a trebuit să se ocupe
de ceva legat de ceilalţi. ”

Efectuaţi evaluarea printr-o
varietate de forme: observarea
continuă; evaluare formativă
pentru prima activitate (adică
raport scris); evaluarea formativă
pentru a doua activitate (adică
tabelul ştiinţific de completat);
evaluare sumativă folosind o
rubrică pe competenţe încrucişate.
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Evaluarea abilităţilor de
a învăţa să înveţi


INTRODUCERE
Profesorii europeni sunt conştienţi de faptul că, pentru a oferi educaţie
incluzivă, evaluarea, ca o componentă esenţială a predării şi învăţării,
trebuie să fie concepută şi ca incluzivă.
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În ultimele două decenii, Uniunea Europeană a promovat un număr mare
de iniţiative intelectuale şi politice în scopul evaluării incluzive. În 2008,
un pas important a fost marcat cu Recomandările Ciprului privind
evaluarea incluzivă, la care au contribuit peste 150 de participanţi din 29
de ţări. În Recomandarea Ciprului se precizează:
„Reprezentanţii afirmă că în toate ţările… […] Evaluarea poate contribui
sau poate împiedica alternativ procesul de includere. Dezvoltarea
procedurilor de evaluare şi a practicilor incluzive par în general
conectate; [...] În timp ce recunoaşterea rolului diagnosticului în cadrul
procedurilor de evaluare, este necesar să se îndepărteze accentul
evaluării corelate cu SEN de la o dependenţă excesivă de identificare
iniţială legată de diagnostic şi de alocare a resurselor (adesea condusă
de persoane din afara mainstream-ului) şcoală) la evaluarea continuă
realizată de profesori şi alţi profesionişti, care ghidează şi informează
direct predarea şi învăţarea; Este necesar să se dezvolte sisteme
de evaluare formativă continuă, eficiente pentru şcolile obişnuite:
oferirea şcolilor şi profesorilor de clasă instrumente pentru a-şi asuma
responsabilitatea pentru evaluarea învăţării tuturor elevilor, inclusiv a
elevilor cu nevoi educaţionale speciale şi, în plus, identificarea iniţială a
specialităţii nevoile altor elevi.
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Reprezentanţii sunt de acord ... După conceptul de evaluare incluzivă.
O abordare a evaluării în toate mediile educaţionale în care politica şi
practica sunt concepute pentru a promova învăţarea tuturor elevilor, pe
cât posibil; Obiectivul general al evaluării incluzive este acela că toate
politicile şi procedurile de evaluare ar trebui să sprijine şi să sporească
includerea şi participarea cu succes - fizice, sociale şi academice - a
tuturor elevilor, inclusiv a elevilor vulnerabili la excludere şi în special a
elevilor cu nevoi educaţionale speciale ”
În cadrul cercetării vizate a IO1 „All-In Identikit”, profesorii din 5 ţări
ale UE au fost întrebaţi: „Cum evaluaţi şi apoi dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii dvs.?”. Răspunsurile colectate arată următoarea
situaţie.
Belgia: majoritatea cadrelor didactice îşi evaluează elevii înainte, în
timpul şi după lecţii, pentru a detecta şi oferi sprijin acolo unde este
necesar, în funcţie de diferitele stiluri de învăţare ale cursanţilor lor. Puţini
profesori au răspuns că nu au timp să facă acest lucru, deoarece elevii ar
fi trebuit să înveţe principiile „învăţării învăţării deprinderilor” în clasele
lor inferioare în timpul şcolii primare şi se aşteaptă ca acest lucru să fie
stăpânit de către cursanţi în şcoala gimnazială. Prin urmare, nu investesc
timp pentru a evalua sau a susţine elevii în acest sens.
Italia: aproape toţi profesorii care au participat la acest chestionar îşi
evaluează elevii înainte, în timpul şi după lecţii, pentru a detecta şi
oferi asistenţă acolo unde este necesar, în funcţie de diferitele stiluri de
învăţare ale cursanţilor lor.
Spania: cei mai mulţi profesori, 18 din 22 care au completat chestionarul,
evaluează şi ajută la dezvoltarea „abilităţilor de învăţare a învăţării” ale
cursanţilor lor.
Germania şi România: majoritatea profesorilor îşi evaluează elevii şi ajută
la dezvoltarea „abilităţilor lor de învăţare a învăţării”.
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Răspunsurile profesorilor care evaluează şi ajută la dezvoltarea
„abilităţilor de învăţare a învăţării” ale cursanţilor lor pot fi clasificate
în 20 de metode. În acest raport, acestea vor fi denumite metode de
evaluare.
Fiecare metodă de evaluare include:
•

o descriere teoretică;

•

citate ale profesorilor selectate din IO1 „All-In Identikit” cercetare
vizată şi denumite „profesori spun”.
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METODE DE EVALUARE
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1. Sarcini / exerciţii
structurate
Structura sarcinii se referă la un
sistem prin care sarcinile sunt clar
definite şi descrise; una în care
sarcinile mai mari sunt defalcate
în sarcini mai mici, mai uşor de
gestionat. Utilizarea acestui plan
pas cu pas ajută la pregătirea
completă a cursanţilor pentru a-şi
îndeplini sarcinile atribuite întrun mod care foloseşte timpul şi
resursele mai eficient. În multe
cazuri, structura sarcinilor poate fi
setată de la uşor la dificil. Sarcinile
structurate includ instrucţiuni
clare şi planuri pas cu pas care
ajută elevii să fie organizaţi în
munca şi învăţarea lor.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„Evaluez capacitatea de„ a
învăţa să înveţi ”prin descriptori
şi indicatori care traduc nivelul
de competenţă atins într-o
evaluare de la 1 la 10. Stimulez
dezvoltarea acestei competenţe,
oferind sarcini care presupun
colectarea informaţiilor necesare
din diferite surse, pentru a le
selecta în funcţie de priorităţi şi
scopuri; să le organizeze în cadre
de rezumat coerente, inclusiv
diagrame şi hărţi. "
„Prin jocuri şi exerciţii cu diferite
niveluri de complexitate. Le
propun să pregătească
exerciţii pentru colegii
lor. ”
„Structuri fixe, practică
succesivă, apoi predate
elevului, practică, practică,
practică ...”
„Diversitate de metodă foarte
importantă, structuri clare, reguli
şi ritualuri în clase. Lucrează cu
planuri săptămânale ... ”
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2. Învăţăm împreună Activităţi de învăţare prin
cooperare - Învăţare în grup
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A învăţa să înveţi este un set de
abilităţi moi care trebuie verificate
pe modalităţile abordării unei
anumite discipline, pentru a
înţelege în ce mod elevii sunt
capabili să înveţe. Învăţarea prin
cooperare / învăţarea în grup
este o strategie instructivă în
care grupurile de elevi lucrează
împreună la o sarcină comună.
Sarcina poate fi simplă, cum ar
fi rezolvarea unei probleme de
matematică sau complex, precum
proiectarea unei grădini şcolare.
Scopul învăţării în grup / învăţării
prin cooperare este acela de a
face pe fiecare elev din grup
un individ mai puternic. Elevii
învaţă împreună, astfel încât,
ulterior, să poată performa ca
indivizi. „Abilităţile de învăţare a
învăţării” pot fi evaluate în timpul
diferitelor activităţi de învăţare
cooperativă. Pentru a îmbunătăţi
calitatea procesului de învăţare
a fiecărui elev, este esenţial să
creăm momente structurate,
legate de conţinutul momentului
de învăţare în grup, unde elevii
îşi pot dezvolta în mod autonom
sarcinile. Acest lucru îi ajută
pe cursanţi să îşi urmărească
cunoştinţele într-un mod autonom
şi îi ajută să interiorizeze o
metodă.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„În opinia mea, învăţarea
împreună este fundamentală şi
stimulantă pentru toată lumea,
deoarece fiecare elev îşi pune
la dispoziţie abilităţile. Elevul
susţine şi este susţinut. ”
„Învăţarea împreună este
fundamentală şi stimulantă
pentru toată lumea,
deoarece fiecare elev îşi
împărtăşeşte propriile
capacităţi. El sprijină şi
este sprijinit. "
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89

Metacogniţia este o acţiune de auto-reflecţie asupra procesului de
învăţare al unuia, care ajută la concentrarea pe obiectivele, strategiile
şi instrumentele şi motivaţia procesului de învăţare în sine. Ajută la
observarea şi reflectarea asupra „abilităţilor de învăţare a învăţării” şi
la îmbunătăţirea procesului de învăţare în ansamblu. Metacogniţia este
consolidată într-un proces în care autonomia progresivă a cursanţilor
este încurajată. Acest lucru se întâmplă prin solicitarea de către profesor
a unui feedback de încredere la sfârşitul unei activităţi, pentru a colecta
elemente utile pentru a orienta dezvoltarea abilităţilor cursanţilor şi,
astfel, pentru a aborda în mod specific „abilităţile de învăţare a învăţării”.
În acelaşi timp, profesorul le oferă cursanţilor feedback constant asupra
activităţilor pe care le desfăşoară în mod autonom, îi ajută să se dezvolte
şi să înţeleagă care sunt punctele tari şi slabe ale procesului lor de
învăţare.
„Cum evaluaţi şi apoi dezvoltaţi„ studenţii de a învăţa abilităţi
”cu elevii dvs.?”
Profesorii spun:
„Evaluarea este un proces complex care cuprinde diferite tipologii de
teste: scrise, orale, performative. Cred că „învăţarea de a învăţa” poate fi
dezvoltată prin soluţii concrete, dar şi prin meta-cunoaşterea ghidată de
profesor. Cu toate acestea, o abordare concretă nu este posibilă la toate
tipurile de subiecte."
„Învăţarea a învăţa este o abilitate care permite conştientizarea proceselor
de învăţare ale fiecăruia. Această abilitate împuterniceşte persoana să
facă în practică strategiile mai potrivite pentru îndeplinirea nevoilor de
instruire ale unuia. Îi încurajez pe studenţii mei să realizeze această abilitate
şi îi susţin în procese meta-cognitive pe metodologii şi strategii adoptate
de aceştia pentru a realiza abilităţi de ştiri la diferite materii (urmăresc
diferite subiecte de când sunt profesor de sprijin). Într-adevăr, rolul meu
îmi oferă posibilitatea de a ghida studenţii într-un proces de autoevaluare
legat de metodologiile şi strategiile de învăţare care au avut mai
mult succes decât alţii pentru obţinerea rezultatelor aşteptate
(întotdeauna la diferite subiecte)."
„… Sugerez elevilor să folosească strategii metacognitive.
Încerc să implic elevul într-un mod care să-l facă conştient
de propria sa învăţare. ”
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4. Grile de evaluare
Grila de evaluare este un
instrument utilizat pentru
interpretarea şi evaluarea
activităţii cursanţilor după criterii
şi standarde. Rubricile sunt de
obicei structurate folosind o
matrice sau o grilă şi sunt uneori
numite „foi de criterii”, „scheme
de clasificare” sau „ghiduri de
punctare”. Grilele pot fi proiectate
pentru orice domeniu de conţinut.

•

atunci când sunt folosiţi
pentru autoevaluare şi
evaluare de la egal la
egal, faceţi-i pe cursanţi
conştienţi de procesele şi
procedurile de evaluare, să-şi
sporească conştientizarea
meta-cognitivă şi să-şi
îmbunătăţească capacitatea
de a-şi evalua propria
activitate;

•

poate duce la un feedback
mai bogat pentru cursanţi,
oferindu-le o idee mai clară
în cazul în care se aşează
în termenii unei progresii
ordonate către o expertiză
crescută într-un domeniu de
învăţare;

•

prin implicarea echipelor
de personal în conversaţii
bazate pe rubrică despre
calitate, ajută-i să dezvolte
un limbaj comun pentru
a vorbi despre învăţare şi
evaluare;

•

ajutaţi evaluatorii să
interpreteze în mod eficient
şi fiabil şi să evalueze
activitatea cursanţilor;

•

luminează în mod sistematic
lacune şi slăbiciuni în
înţelegerea cursanţilor în
funcţie de criterii particulare,
ajutându-i pe profesori
să ţintească domeniile de
abordare.

Grilele de evaluare5:
•
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•

•

furnizaţi un cadru care
clarifică cerinţele de
evaluare şi standardele de
performanţă pentru diferite
clase. În acest sens, acestea
susţin evaluarea ca învăţare;
elevii pot vedea ce este
important şi unde să-şi
concentreze eforturile de
învăţare;
permiteţi o comunicare
foarte clară şi consecventă
cu elevii despre cerinţele
de evaluare şi despre
modul în care diferite
niveluri de performanţă
obţin note diferite. Acestea
permit evaluatorilor să le
ofere elevilor un feedback
foarte specific cu privire la
performanţa lor;
când elevii sunt implicaţi în
construcţia lor, încurajaţi-i să
îşi asume responsabilitatea
pentru performanţa lor;

5. https://teaching.unsw.edu.au/assessment-rubrics

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Evaluarea abilităților de a învăța să înveți

All-in teacher kit

„Cum evaluaţi şi apoi dezvoltaţi„ studenţii de a învăţa abilităţi
”cu elevii dvs.?”
Profesorii spun:
„Am în vedere subiecte de interes ale acestora şi apoi le evaluez cu ajutorul
unei rubrici, pentru a măsura participarea lor la lucrări de grup sau prin
formulare pentru a evalua munca individuală a acestora.”
„Folosind o didactică pentru abilităţi care au fost studiate şi aprobate
în cadrul instituţiei mele, evaluând cu rubrici de evaluare care iau
în considerare dezvoltarea competenţelor elevilor.”
„… Utilizarea unor rubrici explicite…”
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5. Providing feedback
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Feedback-ul este o parte
importantă a procesului de
evaluare. Are un efect semnificativ
asupra învăţării cursanţilor.
Principalele obiective ale
feedback-ului sunt:
•

justificaţi cursanţilor modul
în care le-a fost obţinută
nota sau nota

•

identificaţi şi răsplătiţi calităţi
specifice în munca elevului

•

îndrumă-i pe studenţi cu
privire la ce măsuri trebuie să
facă pentru a îmbunătăţi

•
•

motivează-i să acţioneze la
evaluarea lor
dezvoltă-le capabilitatea de
a monitoriza, evalua şi regla
propria lor invăţare6

Mai mult, feedback-ul trebuie
să fie constructiv, oportun şi
semnificativ.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„… Încerc să îi determin să
dezvolte această abilitate
reflectând asupra greşelilor
comise.”
„… Lucrând într-un mod
transparent şi oferind feedback
clar”
„… Se primesc şi îşi oferă
reciproc feedback”
„… Le ofer elevilor mei
feedback în acest sens
individual. Până la
urmă, fiecare elev are
propria sa strategie de
învăţare ”

6. Nicol, D. (2010). From monologue to dialogue: improving written feedback processes in mass higher
education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(5), 501-517.
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6. Auto-evaluare
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Autoevaluarea este esenţială
pentru îmbunătăţirea capacităţii
cuiva de a învăţa. Folosirea
rezultatului autoevaluării oferă o
imagine mai exactă a înţelegerii,
deoarece îmbunătăţeşte
capacitatea metacognitivă a
cursanţilor.
Autoevaluarea sau auto-reflecţia
asupra propriei lucrări se face
pentru a verifica calitatea învăţării
după fiecare pas al unei activităţi
structurate. Alternanţa dintre paşi
şi teste îi determină pe cursanţi
să conştientizeze procesul de
învăţare.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„Îi invit pe elevi să se
autoevalueze în lucrările de grup
prin intermediul unor rubrici
comune dedicate ...”
„Folosirea rezultatului
autoevaluării oferă o imagine
mai exactă a înţelegerii,
deoarece îmbunătăţeşte
capacitatea metacognitivă a
corpului studentului. În plus,
autoevaluarea presupune, a
fi conştient şi a cunoaşte în
detaliu obiectivele predării
şi învăţării, ceea ce ajută
la definirea obiectivelor,
capacitatea de
planificare şi alegerea
metodelor de învăţare."
„Să îi facem responsabili
pentru procesul lor
de învăţare. Procesele de
autoevaluare şi lucrările
voluntare care sunt recunoscute
şi recunoscute în procesul lor de
evaluare."
„… În principal învăţarea a învăţa
se întâmplă prin proceduri de
autoevaluare”
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7. Asigurarea asistenţei
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Observarea, evaluarea şi
dezvoltarea „abilităţilor de
învăţare a învăţării” pot fi obţinute
prin acţiuni specifice desfăşurate
de profesor pentru a sprijini
metodic pe cursanţi, cum ar fi
reducerea conţinutului şi atenţia la
nevoile individului.
Sprijinul poate fi oferit sub formă
de informaţii cheie pentru a
dezvolta o cale de învăţare şi
apoi prin observarea dezvoltării
sale, propunerea şi sugestia
modificărilor la calea de învăţare
şi evaluarea finală a progreselor.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”

Profesorii spun:
„… Îmi petrec timp pentru a-şi
dezvolta abilităţile de învăţare
pentru a învăţa, se acordă multă
atenţie în timpul lecţiilor. Elevii
nu pot face acest lucru în mod
independent şi au încă nevoie de
mult sprijin. Diferenţa cu şcoala
primară este prea mare”
„… Elevii mei învaţă la clasă să
se pregătească pentru un test, îi
parcurg prin diferite conţinuturi
de învăţare şi obiectivele
corespunzătoare şi trec
peste diferitele abilităţi
de învăţare”
„… Cred că este foarte
important să acordăm
suficientă atenţie acestui
lucru. Elevii au nevoie de
acest lucru şi, cu siguranţă, nu
pot face acest lucru în mod
independent. Au nevoie de
îndrumări. Împreună cu elevii mei
caut modul în care se pot pregăti
pentru un test sau un examen”
„… Pentru elevii mei este
important ca aceştia să
primească suficient sprijin în
acest sens. Ei nu pot face acest
lucru singuri ”
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8. Instrumente de acordare
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Instrumentele de învăţare sunt
multe şi diferite în ceea ce
priveşte obiectivul, funcţionarea
şi complexitatea lor. Utilitatea
procesului de învăţare este
criteriul care îi ghidează
pe profesori în alegerea
instrumentului potrivit pentru
fiecare elev, iar profesorii trebuie
să ţină cont de faptul că elevii
pot găsi instrumente diferite
utile pentru a susţine dezvoltarea
„abilităţilor lor de a învăţa”. Acest
lucru este valabil pentru toţi
studenţii şi se aplică mai relevant
elevilor cu CES
Elevii devin autonomi în acest
proces, în special atunci când
instrumentele sunt furnizate şi
prezentate ca o reprezentare
concretă şi / sau o extensie
a domeniilor cognitive ale
cursanţilor: amintirea, înţelegerea,
aplicarea, analizarea, evaluarea şi
creare7.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”

11. Jocuri
Profesorii spun:
„Învăţ cum să fac un rezumat
al unui text scris sau cum să
construiesc o hartă conceptuală
pe un subiect.”
„... ofer întotdeauna instrumente
de bază necesare pentru a crea,
învăţa şi raporta în autonomie.”
„Oferirea elevilor cu instrumente
pentru crearea unei motivaţii
suplimentare în sarcina
învăţării. Vor fi capabili
să-şi aleagă singuri
calea cea mai bună.”
„De exemplu, le ofer
elevilor surse (internet,
căsuţă de carte, fişe
de lucru etc.) şi îi sprijin în
activitatea lor de cercetare, ...”

Jocurile au fost utilizate ca
activităţi cheie pentru predare şi
învăţare, atât timp cât au existat
medii de învăţământ. Interacţiunea
necesară pentru jocul de succes
atrage jucătorul să înveţe
interfaţa, să stăpânească ceea ce
face o mişcare adecvată în spaţiu,
să înveţe din eşec şi să exploreze
7. Anderson, Krathwohl, Airasian, Cruikshank, Mayer, Pintrich, Raths, Wittrock, A taxonomy for learning,
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives, 2001.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Evaluarea abilităților de a învăța să înveți

9. Munca independentă
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Dezvoltarea „abilităţilor de
învăţare a învăţării” este adesea
legată de dobândirea autonomiei
de către cursanţi prin forme
independente de muncă. Prin
urmare, profesorii încearcă să-i
stimuleze să se gândească la
strategii de abordare a unei
probleme, dezvoltându-şi astfel
capacitatea de a pune întrebări.
Momentele progresive şi
structurate în care este încurajată
autonomia cursanţilor reprezintă
un mijloc pentru a dezvolta
„abilităţi de învăţare pentru a
învăţa” pentru mulţi profesori.
Uneori, „învăţarea deprinderilor de
a învăţa” este privită ca ceva ce nu
poate fi dobândit, ci independent.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”

Profesorii spun:
„Făcând întrebări anterioare la
care elevii trebuie să răspundă
înainte de a explica lecţia.”
„În clasele 5, 6 şi 7, am lăsat
treptat elevii să-şi exerseze
independenţa în verificarea
proceselor de învăţare cu liste de
verificare,…”
„… Aceasta este o parte foarte
importantă a lecţiilor mele,
elevii primesc întrebări de
probă pentru a studia acasă. De
exemplu, în perioadele de testare
sau examene ”
„... Las locul pentru ca
elevii să greşească,
acest lucru este permis
cu siguranţă în cursul
procesului. Atunci ei
trebuie să caute strategii
de soluţie de unul singur,
împreună cu mine profesorul sau
colegii lor de clasă ”

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Evaluarea abilităților de a învăța să înveți

10. Lucrul în grup
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Profesorii sugerează munca în
grup ca o modalitate eficientă
de a dezvolta „abilităţile de
învăţare a învăţării”. Munca în
grup le permite cursanţilor să fie
independenţi faţă de profesor,
dar în acelaşi timp sunt obligaţi
să compare stilul cognitiv al
celuilalt şi să le asimileze în cele
din urmă. Interacţiunea dintre
abordările eterogene ale învăţării
pare a fi o metodă valoroasă prin
intermediul căreia un elev în parte
îşi autoevaluează „abilităţile de a
învăţa să înveţe”.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”

Profesorii spun:
„Prin muncă în grup, materiale,
cercetare şi elaborare personală
...”
„Lucrul în echipă, învăţarea
reciprocă, naraţiunea comună
a propriei biografii cognitive
a fiecăruia, reelaborarea şi
asimilarea, transferul a ceea ce
este învăţat.”
„Invitez elevii să se autoevalueze
în munca de grup prin rubrici
dedicate şi partajate. De
asemenea, consider că
este foarte importantă
creşterea stimei de
sine a elevilor, aşa că
propun cât mai multe
activităţi de laborator
sau de rezolvare a
problemelor, în care elevii se
pot confrunta cu situaţii „reale”
şi unde pot juca roluri diferite,
atribuite în funcţie de spre
înclinaţiile lor personale. În acest
fel, fiecare poate fi apreciat şi
îşi poate da propria contribuţie
pentru atingerea obiectivului
final. ”
„Grupuri de tabel cu compoziţie
eterogenă.”
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cum să caute ajutor. Fiecare
dintre aceste comportamente
este o caracteristică cheie a
învăţării de succes şi fiecare
este necesar chiar şi în cele mai
umile medii de joc8. Fiecare tip
de joc are un sistem de puncte,
ecusoane, recompense şi tablouri
de clasament, care pot fi replicate
într-un context educaţional,
oferind diferite motivaţii şi nevoi
pentru interacţiune sau autoexprimare pentru cursanţi.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„Prin jocuri şi exerciţii
cu diferite niveluri de
complexitate.”
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8. “Games and Learning”, Rich Halverson & Constance Steinkuehler, Handbook of the Learning Sciences (2nd
Ed.), 2014
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12. Dezvoltarea
raţionamentului
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O reflecţie explicită asupra
raţionamentului dintre cursanţi
şi profesori ajută la dezvoltarea
„abilităţilor de învăţare a învăţării”.
Aceasta se poate face ca o
evaluare a logicii fiecărui elev şi
/ sau prin aplicarea abilităţilor de
învăţare dobândite.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„Îi ajut în dezvoltarea
raţionamentelor care facilitează
memorarea abilităţilor
dobândite.”
„Încerc să simulez
raţionamentul care este
cel mai potrivit pentru
modul său de a folosi
logica ...”
„Reflectă din nou despre
învăţare.”
„Despre portofoliu cu reflecţie şi
feedback.”
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13. Învăţare bazată pe
proiecte (PBL)
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Învăţarea bazată pe proiecte este
utilizată pentru a-i introduce pe
cursanţi să facă cercetări în cadrul
claselor lor obişnuite. Pornind de
la o explorare a ideilor anterioare
în legătură cu un subiect specific,
se formulează o ipoteză care va
trebui validată pe parcursul unui
proces de cercetare. Studenţii sunt
organizaţi în grupuri eterogene
care efectuează cercetarea şi
efectuează analiza datelor. Rolul
profesorului este de a-i ghida pe
cursanţi în munca lor de grup şi
de a oferi sprijin atunci când este
nevoie. În această metodologie,
învăţarea cunoştinţelor are
aceeaşi importanţă ca dobândirea
de abilităţi şi atitudini. Este
important să înţelegem că este
o metodologie şi nu o strategie
instructivă. De asemenea, este
considerată o strategie de
învăţare, în care elevii se confruntă
cu un proiect pe care trebuie să-l
dezvolte. Ea presupune susţinerea
învăţării prin evitarea rolului lor
pasiv şi lucrul de la participarea
lor activă şi critică..

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„De asemenea, cred că învăţarea
bazată pe proiect (PBL) este o
metodologie utilă şi eficientă
pentru a dezvolta capacitatea
de„ a învăţa să înveţi ”, prin
formarea abilităţilor unuia şi prin
experimentarea unor situaţii
concrete de confruntat.”
„… Îi favorizez dezvoltarea
prin activităţi experienţiale ale
proiectului.”
„Zilele proiectului în
lecţiile subiectului.”
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14. Evaluări individualizate
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Dezvoltarea şi evaluarea „abilităţilor de învăţare a învăţării” se realizează
prin stimularea creativităţii individuale a cursanţilor prin utilizarea de
chestionare deschise. Evaluarea trebuie să ţină seama de eforturile
individuale ale cursanţilor şi de nivelul lor de competenţă iniţial, prin
instrumente de evaluare în care se acordă prioritate iniţiativei personale,
atitudinii zilnice, interesului, participării.

„Cum evaluaţi şi apoi dezvoltaţi„ studenţii de a învăţa abilităţi
”cu elevii dvs.?”

Profesorii spun:
„Prin intermediul unei evaluări individualizate, o adaptare a obiectivelor şi
generalizarea acestuia la contextele lor de învăţare.”
„Evaluez luând în considerare trei secţiuni de cunoştinţe (examene, lucrări
etc.), apoi o altă secţiune în care procedurile (lucrare practică, prezentări,
teme) sunt evaluate şi în final atitudinea elevilor în faţa subiectului (nu
comportamentul, dar ca lucrat pe parcursul trimestrului, abilităţi sociale cu
alţi colegi, participare). Pentru a dezvolta învăţarea pentru a învăţa elevul
este învăţată o cunoştinţă prealabilă despre subiectul pe care îl lucrăm şi
apoi trebuie să mergem să căutăm, extindând informaţii prin diverse medii,
deoarece atunci trebuie să le transmiteţi colegilor prin prezentări. Pe tot
parcursul acestui proces, elevul este ghidat să fie autosuficient în munca sa,
ceea ce îl determină să înveţe lucrurile pentru sine. ”
„… Am cărţi de lucru care funcţionează ca portofoliu şi dau
feedback, printre altele, pe fişele de evaluare.”
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15. Observări
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Profesorii din reţeaua de părţi
interesate din proiectul AllInclusive School folosesc rubrici
de observaţie - pe lângă evaluările
scrise - pe care le completează în
funcţie de obiectivele pe care şi
le-au stabilit. Profesorii observă
munca din diferite colţuri şi în
cadrul unor proiecte diferite.
Le oferă libertate de a lucra,
de a observa şi de a consolida
conexiunile cu elevii lor. Zilnic,
fiecare activitate este abordată
cu mare atenţie, iar observarea
directă este un pilon fundamental.
În general, profesorii sunt foarte
mulţumiţi de rezultate. Este greu
să porneşti de la zero, deoarece
profesorul trebuie să pregătească
multe materiale pentru fiecare
conţinut cu care lucrează, dar în
acest fel poate fi sigur că într-un
fel sau altul elevul îl dobândeşte.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„Evaluarea prin observaţie.”
„Este foarte important pentru
mine să-mi respect continuu
cursurile. Scriu tot felul de
indicii pe care elevii mi le oferă
în timpul activităţilor. Evaluarea
mea nu se face doar prin
examene, dar este
continuă zilnic. "
„Prin observaţie
directă ...”
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16. Sfaturi oferite
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„A învăţa să înveţi” este ceva
cu valoare de sfaturi şi exemple
specifice în timpul şi după
activităţile din clasă. Uneori,
profesorii îşi proiectează lecţiile
în paşi care sunt urmaţi de
exemple, alternând astfel părţi ale
procesului de predare / învăţare
care se referă la conţinut mai
teoretic sau universal şi părţi care
se referă la altele mai concrete sau
practice.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„… În clasă trecem printr-o serie
de întrebări, iar elevii primesc şi
sfaturi despre cum să proceseze
materialul”
„… Și majoritatea cadrelor
didactice oferă sfaturi
suplimentare în acest sens”
„… Le voi oferi elevilor sfaturi
în acest sens dacă vor
cere”
„… Ei pot pune
întotdeauna întrebări,
încerc să le dau sfaturi
sau sfaturi”
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17. Propunerea provocărilor
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Provocările sunt văzute ca un
instrument pentru a dezvolta
„abilităţile de învăţare a învăţării”,
deoarece pun elevii în contexte
diferite în ceea ce priveşte
procesele obişnuite de învăţare.
Conţinutul şi abilităţile pe care
le-au dobândit deja sunt astfel
testate prin noi seturi de obiecte
de învăţare şi primesc în schimb
valori şi semnificaţii reînnoite.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”

Profesorii spun:
„Propune elevilor situaţii şi
probleme în care sunt obligaţi
să implementeze cunoştinţele
şi abilităţile învăţate în alte
contexte decât cea propusă.
Verificaţi dacă elevii sunt capabili
să efectueze acest transfer
arată că aceştia au o înţelegere
profundă a ceea ce au învăţat şi
a procesului de învăţare care l-a
făcut posibil. Adică elevii
dezvoltă abilitatea de a
se adapta, de a profita
de cunoştinţele lor
anterioare pentru a
învăţa într-un mod agil
în contexte noi."
„Propunerea provocărilor
pentru a le duce la finalizare.”
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18. Evaluarea procesului
Evaluarea procesului este
preocupată de dovezi de activitate
şi de calitatea implementării.
Se concentrează asupra
procesului de implementare şi
încearcă să determine cât de
cu succes a urmat cursantul
strategiei / instrucţiunilor / etc.
spre deosebire de evaluarea
rezultatelor.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”

Profesorii spun:
„Evaluarea procesului de învăţare
şi a produsului de învăţare,…”
„În etape mici, evaluarea
procesului.”
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19. Auto-articulare
Auto-articularea constă în oferirea
cursanţilor de posibilitatea de
a-şi articula singuri înţelegerile şi
nevoile. Auto-articularea este o
metodă care are un impact pozitiv
asupra „abilităţilor de învăţare
a învăţării”, în măsura în care
ajută la îmbunătăţirea abilităţilor
de comunicare ale cursanţilor.
Această legătură între comunicare
şi învăţare are asemănări cu
relaţia dintre vorbire şi gândire în
conceptul de „vorbire interioară”
înfăţişat de Vygotskij.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”
Profesorii spun:
„… Împreună cu elevii, caut cum
se pot pregăti pentru un test sau
un examen. Nu numai oferindu-le
cu exemple întrebări în avans, ci
şi lăsându-le să-şi articuleze
procesul de gândire şi
să le permită să înveţe
unul de la celălalt ”.
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20. Dă timp
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După unii profesori, timpul este
foarte important. Acordând timp,
nu îi grăbesc pe cursanţi care, prin
urmare, devin mai confortabili
şi se simt susţinuţi de profesor.
Acest lucru este valabil în special
în ceea ce priveşte elevii cu CES.

„Cum evaluaţi şi apoi
dezvoltaţi„ studenţii de a
învăţa abilităţi ”cu elevii
dvs.?”

Profesorii spun:
„... mai întâi corectează fără a
oferi răspunsul corect şi apoi
oferă-le timp pentru a gândi
pentru ei înşişi”
„… Explicând clar obiectivele
elevilor mei la începutul lecţiei şi
oferindu-le timp la sfârşitul clasei
să verifice cu alţi elevi dacă au
înţeles obiectivele de învăţare şi
cum să le atingă. Investesc mult
în interacţiunea dintre elevi ”
„… În timpul lecţiilor,
timpul şi spaţiul sunt
puse la dispoziţia
elevilor pentru a
învăţa cum trebuie
să studieze diferitele
materii”
„… Oferindu-le timp elevilor pe
tot parcursul lecţiei”
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EXEMPLE DE METODE DE EVALUARE A ABILITĂŢILOR DE “A
ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI”
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Cinci exemple de metode de evaluare vor fi prezentate în această
secţiune. Alegerea exemplelor descrise depinde de contribuţia oferită de
profesori şi nu de importanţa sau prioritatea acestora.

Fiecare exemplu este descris în detalii, inclusiv:
•

Se aplică cel mai bine: exemplele pot indica pentru ce grupă de
vârstă este recomandată metoda, pentru care subiecţi este mai
potrivită pentru ea sau în care cazuri metoda este mai eficientă;

•

Necesită: cunoştinţe sau materiale / instrumente necesare pentru
implementarea metodei, aşa cum este prezentată în exemplu;

•

Descriere: indicarea profesorilor pentru implementarea metodei ca
în exemplu. În această secţiune, instrucţiunile se adresează direct
profesorilor.
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Exemplul 1: Sarcini
structurate şi evaluare
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Metoda 1: Sarcini / exerciţii
structurate
Se aplică cel mai bine: atunci
când se potrivesc evaluarea
competenţelor de învăţare pe
tot parcursul vieţii cu sistemele
obişnuite de evaluare.
Necesită: politica şcolară care
permite fuzionarea evaluării
competenţelor de-a lungul vieţii
într-o evaluare finală sau finală
Descriere
Introducere
Dezvoltarea abilităţilor de învăţare
a învăţării este legată de forme de
predare care încurajează:
•

structuri clare precum nivel
sau faze;

•

reguli şi ritualuri;

•

interdisciplinaritate şi
conexiune cu situaţii din
viaţa reală;

•

cercetare şi practică
individuală.

Rubrici şi indicatori
Efectuaţi evaluarea prin
rubrici cu indicatori care arată
corespondenţa dintre stimulul
unor astfel de forme de predare
şi comportamentul real al
cursantului.
Când proiectaţi un curs sau
o unitate de învăţare, luaţi în
considerare indicatorii folosiţi
în rubrica de evaluare a învăţării
pentru a învăţa pentru a dezvolta
structura cursului în detaliu. Prin
urmare, fazele, regulile, ritualurile,
interdisciplinaritatea, conexiunile
şi munca individuală au propria
lor actualizare specifică (prin
comportamentele cursanţilor) în
diferiţii descrişi dispuşi în rubrica.
Instrument: consultaţi exemplul
de grilă de evaluare în secţiunea
Apendice.
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Exemplul 2: grile comune
Se aplică cel mai bine: în
discipline practice sau activităţi
care se încheie cu rezultate
concrete.
Necesită: management excelent al
timpului în clasă. Adaptări pentru
elevii cu CES

a învăţa. Împărtăşiţi anticipat
criteriile de evaluare enumerate în
rubrica dvs.. În acest fel, aceştia
sunt informaţi şi se pot concentra
pe atingerea obiectivelor /
criteriilor stabilite. oglindesc
pe propriile criterii de evaluare
este foarte importantă şi ajută în
evoluţie spre o justă şi evaluare
exhaustivă.

Descriere

De ce?

Cum?

Reflecţia corectă, obiectivă şi
nepărtinitoare prin rubrici vă
oferă o imagine a caracteristicilor
reale ale cursanţilor. Acest lucru
îi ajută să conştientizeze ce fel de
inteligenţă (sau simţuri) utilizează
elevii lor în învăţarea de a învăţa.

Evaluarea abilităților de a învăța să înveți

Metoda 4: grile de evaluare
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Observarea directă a modului în
care lucrează elevii face posibilă
detectarea celor mai importante
şi nu întotdeauna evidente
dificultăţi. Pe baza acestui lucru,
puteţi oferi cursanţilor activităţi
care se potrivesc nevoilor lor întrun mod mai bun. Mai mult, prin
observare, puteţi înţelege mai
bine modul în care elevii aplică
strategiile de învăţare pentru

Instrument: consultaţi exemplul
de grilă de evaluare în secţiunea
Apendice.

Direct
observation

Explicit and shared
rubrics

How students learn
to learn

Reflection of teachers
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Exemplul 3: Credite pentru
activităţi voluntare

Evaluarea abilităților de a învăța să înveți

Metoda 6: Autoevaluare


111

Se aplică cel mai bine: : în
activităţile de învăţare bazate pe
probleme, în situaţii reale şi în
activităţi informale
Cerinţe: profesorii să fie flexibili cu
materialele de studiu şi pregătirea
de a adăuga resurse la materialele
de curs

În orele de literatură engleză sau
franceză: ceea ce indică profesorii
de limbă sunt - de exemplu lecturi voluntare în engleză sau
franceză, piese de teatru sau filme
în limba originală.
Criterii: activităţile ar trebui să
fie disponibile tuturor celor din
clasă şi ar trebui să fie legate de
subiectele studiate. Depinde de
tine să stabileşti relaţiile dintre
cursul tău şi activităţ.

Descriere
Noţiuni din învăţare informală
Credite sub formă de mărci
Pe tot parcursul anului şcolar,
elevii desfăşoară o serie de
activităţi în mod voluntar, aceasta
putând să valoreze până la 20
de credite, în funcţie de calitatea
muncii. 20 de credite (sau orice alt
maxim pe care îl alegeţi) este egal
cu un punct de evaluare.
Activităţi de voluntariat
La orele de ştiinţe sociale: aceste
activităţi pot fi vizite culturale pe
care le indicaţi în blogul său sau în
clasă. Cum ar fi vizitele la expoziţii,
muzee, evenimente culturale,
lecturi, vizionarea de filme sau
documentare.

După finalizarea activităţii, puneţi
cursanţilor un chestionar. În cazul
citirii cărţilor, vizionarea de filme
şi documentare: chestionarul va
viza cercetarea contextului istoric
al cărţii sau al lucrării. În cazul
vizitelor culturale: chestionarul va
investiga experienţa şi impactul
acesteia asupra cursanţilor. Puteţi
afla mai multe despre elevii dvs.
prin reacţiile şi experienţele
lor, în timp ce elevii au şansa
să investească timp în învăţare
în afara orelor de şcoală şi fără
presiuni de performanţă.
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Evaluarea abilităților de a învăța să înveți

Condiţii pentru adăugarea de
credite
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Stabiliţi o bază minimă pentru
aplicarea creditelor în sistemul
dvs. de evaluare: de exemplu,
elevii pot fi nevoiţi să fi înscris
cel puţin un 4/10 la un test de
conţinut legat de subiectul
activităţii. În acest fel, cei cărora
le este dificil de memorat îşi pot
îmbunătăţi notele prin munca
voluntară, în timp ce cele cu
note excepţionale nu au limite să
continue să lucreze.
Întrebările cursanţilor
Unele întrebări pot apărea de
la elevi cu privire la această
activitate. Aceste exemple şi
răspunsurile aferente ar putea
ajuta la clarificarea modului de
organizare.

„În acest Crăciun am fost la Roma,
pot face un loc de muncă pentru
credite?”
Răspunsul este nu, deoarece
creditele trebuie să fie disponibile
pentru toată lumea şi nu toată
lumea are şansa de a merge la
Roma.
„Am un film sau o carte care are
loc într-un moment istoric specific,
dar nu este în blogul profesorului.
Dacă o citesc, am credite?”
Elevii trebuie să vă informeze mai
întâi, astfel încât să puteţi face
cunoştinţă cu lucrarea / cartea
şi dacă este potrivită pentru
subiectele predate, o puteţi
accepta. Lăsaţi activităţile de
voluntariat cât mai deschise.

„Pot să fac toate sarcinile de
credit pe care mi le doresc?
Dacă colectez 200 de credite,
profesorul mă va nota cu 10
puncte?”
În mod normal, elevii participă la
una sau două activităţi voluntare
pe termen, chiar şi atunci când nu
fixaţi o limită, deci nu ar fi cazul.
Dacă vă simţiţi mai confortabil,
puteţi stabili un acord cu cursanţii
cu privire la cantitatea maximă de
puncte care pot fi obţinute.
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Exemplul 4: Autoevaluare

Evaluarea abilităților de a învăța să înveți

Metoda 6: Autoevaluare
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Se aplică cel mai bine: cu elevii cu
o grupă de vârstă de 14-19 ani.
Necesită: Abilitatea de a fi
conştient de sine
Descriere
Introducere
Acest proces permite cursanţilor
să evite să te învinovăţească pe
notele lor mai puţin acceptabile.
Împărtăşiţi responsabilitatea
evaluării prin autoevaluarea
cursanţilor. Studenţii îşi revizuiesc
şi corectează propriile examene cu
direcţia dvs. continuă.
Cum se poate face?
La o zi după examen, cereţi-le
elevilor să folosească materialele
de studiu şi un stilou colorat
pentru a corecta lucrarea. Ei
pot căuta răspunsurile corecte
în materialele lor de studiu
şi pot evalua corectitudinea
răspunsurilor în consecinţă. Oferiţi
o explicaţie a criteriilor de clasare
pentru fiecare întrebare. Dacă
elevii obişnuiesc cu acest tip de
autoevaluare, puteţi împărtăşi o
rubrică de evaluare cu criteriile

de evaluare necesare. După
efectuarea autoevaluării, elevii
sunt chemaţi să vă „viziteze”
pentru a vă împărtăşi şi revizui
nota finală.
În funcţie de vârsta elevilor, notele
ar putea fi setate ca mai mari sau
mai mici, dar pentru cei mai mulţi
sunt foarte apropiaţe de ceea ce
le-aţi oferi.


Exemplul 5: Evaluare
formativă şi sumativă
Metoda 15: Observaţii

Se aplică cel mai bine: cu elevii
cu dificultăţi uşoare până la mari
în îndeplinirea obiectivelor de
învăţare
Necesită: Politica şcolară privind
evaluarea formativă care permite
fuziunea celor două tipuri de
evaluare într-o notă finală sau
evaluare
Descriere
Evaluări complementare
Evaluările sunt teste şi formative
teste care să evalueze modul în
care cineva este de învăţare pe tot
parcursul unui curs.
În clasă, înseamnă că evaluările
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formative au loc în timpul unui
curs, iar evaluările rezumative
sunt evaluările finale la sfârşitul
cursului. Reţineţi că evaluarea nu
este doar sfârşitul unui curs, ci
procesul prin care elevii învaţă
şi îndeplinesc obiectivele de
învăţare. Procentul de evaluare
poate fi împărţit între evaluări
sumative şi formative, astfel încât
acestea se completează reciproc,
de ex. 40% şi 60% ca valori
pentru evaluarea finală. În acest
fel, şcoala oferă o evaluare mai
realistă a elevilor.
Evaluările formative sunt evaluări
ale progresului învăţării cuiva
într-o sală de clasă. Evaluările
sumative sunt axate pe o învăţare
mai formală şi tradiţională şi au loc
prin examene, prezentări, misiuni.
Evaluările formative obişnuite
includ: învăţarea prin dobândirea
de competenţe şi competenţe,
cum ar fi „Învăţarea de a învăţa”
şi alte valori precum atitudinea,
efortul şi responsabilitatea elevilor

Instrumente de evaluare
Instrumente utile care ajuta la
evaluarea sau evaluarea elevilor
cu dificultăţi de învăţare sau nevoi
într-un mod formativ sunt:
•

Teste

•

Jocuri

•

Proiecte

•

Prezentări

•

Activităţi de grup

Sfaturi pentru evaluări formative
•

Funcţionează cel mai bine
dacă este făcut regulat.
Săptămânal, de exemplu
în fiecare luni şi joi sau
programat în planul lecţiei,
de exemplu la sfârşitul
fiecărei unităţi;

•

Flexibilitate: jocuri, prezentări
de grup şi activităţi practice;

•

Utilizarea evaluării stilului de
grup, cum ar fi jocurile;

•

Evaluări individuale, cum ar fi
chestionare;

•

Oferă o mai bună înţelegere
a modului în care elevii
învaţă;

•

Aceasta ajuta la proiectarea
evaluarea dvs. de clasă la
locul de muncă pentru cât
mai mulţi elevi posibil.
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INTRODUCERE 9
Ce este All-In Social Book?
Social Books Creator (SBC) este al treilea rezultat intelectual gândit şi
proiectat în cadrul proiectului ALL INCLUSIVE SCHOOL.
După cum am menţionat, este o aplicaţie web, care urmăreşte să fie un
instrument de susţinere pentru activităţile pe care profesorii europeni le
desfăşoară şi le dezvoltă în sala de clasă, cu elevii lor.


115

Social Books Creator este o aplicaţie web care permite utilizatorilor
să creeze Social Books, adică resurse digitale colaborative lansate sub
licenţă Creative Commons şi produse într-o clasă prin colaborarea
dintre elevi şi profesori; ei devin autori ai cunoştinţelor lor. Crearea
Cărţilor Sociale mobilizează un schimb productiv în interiorul şi în afara
comunităţii şcolare. SBC încurajează principiile şi standardele educaţiei
deschise, conjugându-le cu siguranţa necesară în mediul şcolar.

9. Bruner (The culture of education 1996)
Gardner (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983)
Olson (Linguaggi, media e processi educativi 1979)
Martinelli P., Politi F., Apprendimento cooperativo e cittadinanza digitale: il caso di Social Book Creator
in Vol 8 (2019): Learning, Competencies and Human Resurse. Extended Abstracts from Multiconference
EMEMITALIA 2019 Foggia, 9-11 September 2019, Editors: Marina RUI, Tommaso MINERVA ISBN: 978-88-9881901-0 (Volume in preparazione).
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Tehnologia educaţiei şi educaţia deschisă oferă rezultate perturbatoare
asupra succesului academic al elevilor, ţinând cont în principal de
îmbunătăţirea participării şi a interesului lor lpentru activităţile
didactice10. Resursele educaţionale deschise au obţinut virtutea
personalizării şi individualizării, ceea ce înseamnă că profesorii pot
remodela şi modifica conţinutul , structura şi dispunerea unei resurse
digitale, în funcţie de stilul de învăţare cognitiv al elevilor. Mai mult,
pentru unii educatori, OER-urile par să aibă un impact în reducerea
fenomenului de abandon şcolar timpuriu, în special pentru reducerea
costurilor materialelor de studiu şi uşurinţa accesului la acestea11.
Pentru cine este creatorul de cărţi sociale?
Social Books Creator este disponibil gratuit pentru profesorii şi
educatorii care doresc să utilizeze şi să experimenteze un instrument
digital menit să promoveze incluziunea.
Nu poate fi identificat strict ca un instrument digital sau ca o tehnologie
de asistenţă, dezvoltată doar pentru un anumit grup ţintă de elevi, chiar
dacă a fost proiectată mişcându-se prin necesitatea de a fi adecvat
pentru elevii cu handicap intelectual uşor, aşa cum este indicat în
introducerea All-In Teacher Kit12. Dar, datorită caracteristicilor sale, SBC
se potriveşte cu diversitatea nevoilor educaţionale şi permite profesorilor
şi educatorilor să lucreze cu acesta, în ciuda compoziţiei eterogene a
unei clase comune.
Methodology
Social Books Creator este o metodologie de învăţare, bazată pe un
cadru pedagogic care reuneşte practicile de învăţare prin cooperare
cu competenţe digitale pentru a obţine rezultate de învăţare mai
incluzive şi semnificative. Acest cadru răspunde extrem de mult timpului
inovaţiei digitale şi se referă la acele teorii ale învăţării axate pe utilizarea
aplicaţiilor web în scopuri de predare şi învăţare.

10. http://oermap.org
11. Weller, de los Arcos, Farrow, Pitt, McAndrew, 2015; Hilton 2019.
12. Vezi pag. 3
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În spatele ideii de All-In Social Book există convingerea că contextul
de învăţare, atât formal cât şi informal, trebuie să pună la dispoziţie o
ofertă educaţională care să se ocupe de dimensiunea interconectată a
indivizilor. Învăţăm mai bine când învăţăm împreună într-o comunitate
colaborativă în care fiecare susţine şi îi stimulează pe ceilalţi.
Diversificarea instrumentelor şi metodologiilor educaţionale este o
modalitate de a răspunde nevoii de design universal pentru învăţare, care
permite exprimarea diversităţii modalităţilor de învăţare ale elevilor.

Social Books Creator

Cum funcţionează creatorul cărţilor sociale?
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SBC prezintă două domenii de lucru principale:

01.

Un depozit online de manuale digitale extrem de accesibil, numit
Social Books Cooperative Press.
Social Books Cooperative Press este o bibliotecă online
care conţine conţinut digital clasificat de utilizatori cu
etichete. Conţinutul poate fi filtrat după subiect, autor, date
şi caracteristici editoriale de accesibilitate. A putea comanda
rezultatele unei cercetări pe baza gradului de accesibilitate
înseamnă că puteţi selecta doar documentele cu hărţi
conceptuale, adică numai documentele create pentru dizabilităţi
cognitive.

02. Un editor de ebooks online pentru crearea cooperativă de

conţinut digital deschis şi accesibil, numit Social Books Editor.
Cu Social Books Editor, utilizatorii au posibilitatea să adapteze
interfaţa în funcţie de stilul lor cognitiv folosind un şablon dat.
Dar pot fi ghidaţi şi cu instrucţiuni sau tutorial în definirea unui
format personalizat pentru cărţile electronice. Accesibilitatea
editorului este garantată şi de integrarea instrumentelor
compensatorii digitale, precum un software pentru hărţi
conceptuale.
Social Books editor is optimized to create digital textbooks,
available on most devices, with particular attention to mobile
devices and eReaders, more common among learners.

Toate caracteristicile şi activităţile pe care le puteţi efectua cu Social
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Books Creator sunt descrise în detaliu în Manualul disponibil pe webapp.
SBC oferă un sistem de partajare a cărţilor electronice, cu un număr
nedeterminat de colaboratori. Editorul şi depozitul sunt disponibile
în cele cinci limbi comunitare ale ţărilor partenere: italiană, spaniolă,
olandeză, română, germană, plus engleza.

Social Books Creator

ÎNREGISTRARE
Pentru a accesa Social Books Creator, înregistrarea este obligatorie. Este
necesară o adresă de e-mail validă şi o parolă aleasă.
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EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI CU CREATORUL DE CĂRŢI SOCIALE
Două observaţii înainte de a începe cu descrierea posibilelor utilizări
individuale şi de colaborare ale SBC: aceste exemple nu epuizează gama
de utilizări pe care le oferă aplicaţia web.
Acestea trebuie considerate sfaturi pentru o abordare iniţială a unui nou
instrument, confirmând natura operaţională a kitului All-In Teacher.
Este recomandat să citiţi toate opţiunile şi apoi să luaţi o decizie cu
privire la care să gestionaţi, deoarece unele secvenţe de operaţii sunt
comune sau pot fi implementate cu fiecare activitate.
A1: Profesorul scrie singur.
A2: Profesorul creează un grup cu alţi profesori.
A3: Profesorul creează un grup cu elevii clasei.
Primele două activităţi nu necesită implicarea elevilor; ele sunt
considerate lucrări preliminare pe care profesorii le desfăşoară în afara
clasei, dar rezultatele acestor activităţi trebuie adresate elevilor lor.
Activitatea 1 este cea mai puţin structurată, deoarece constă în
scrierea unui manual digital conceput de profesor ca fiind mai adecvat
caracteristicilor clasei şi mai potrivit pentru ideea lui de dezvoltare a
conţinuturilor disciplinare.
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Activitatea 2 implică, cel puţin la început, doar profesori ai unor
discipline specifice, dar poate fi, de asemenea, reproiectată ca o scriere
de colaborare între profesorii de diferite discipline, pentru a planifica o
unitate interdisciplinară.

Social Books Creator

Activitatea 3 poate fi considerată expresia maximă a potenţialităţii
SBC ca o metodologie adecvată. În această formă de scriere în
colaborare, profesorul îşi schimbă rolul de mediator al cunoştinţelor şi de
coordonator al cercetării şi creaţiei colective.
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Planificarea duratei activităţilor nu este uşor de prevăzut: în toate
cazurile, depinde de extinderea subiectului / profesorilor care se ocupă.
De exemplu, a treia activitate poate acoperi întreaga durată a anului
şcolar, dacă profesorul doreşte să construiască cu elevii săi conţinutul
curriculumului disciplinar predat. În acest caz, crearea unei cărţi sociale
devine o lucrare continuă în curs de finalizare la sfârşitul anului şcolar, ca
urmare a lucrărilor de colaborare anuală. Pe de altă parte, o carte socială
poate conţine o cotă de argumente referitoare la o porţiune specifică
din programa disciplinară. Profesorilor le revine sarcina de a planifica,
organiza şi adapta extensia subiectelor.
Noile Cărţi Sociale publicate vor fi la dispoziţia întregii comunităţi şcolare
şi a tuturor utilizatorilor aparţinând comunităţii Creatoare de Cărţi
Sociale.
În ceea ce priveşte evaluarea activităţilor implementate cu elevii,
principalele referinţe sunt domeniile incluse în documentul Digcomp 2.1
(Vezi secţiunea de evaluare).
Fiecare activitate este descrisă în detaliu, inclusiv:
•

Se potriveşte cel mai bine pentru: indică grupuri ţintă directe şi
indirecte pentru care este recomandată activitatea; poate indica, de
asemenea, pentru ce nivel de şcoală este recomandată activitatea;

•

Necesită: instrumente, interacţiuni de materiale cu specialişti
speciali care sunt necesari pentru implementarea metodei, ca în
exemplul respectiv;

•

Descrierea: indicarea profesorilor pentru implementarea activităţii.
În această secţiune, instrucţiunile se adresează direct profesorilor.
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Activitatea 1: „Cartea pe
care mi-aș dori-o ...”

Social Books Creator

Se potriveşte cel mai bine pentru
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Această activitate poate fi
desfăşurată de profesori de
fiecare ordine şi nivel, atât
profesori generali, cât şi profesori
de sprijin, individual, fără restricţii
disciplinare. Grupul ţintă indirect
sunt elevii clasei, odată ce
editarea manualului digital a fost
finalizată.
Necesită
Dispozitive digitale (notebook,
tabletă sau smartphone),
conexiune la internet.
Pentru această activitate, se
recomandă consultarea cu un
profesor de sprijin, dacă se află în
grupul de profesori din clasă, să
adopte măsurile compensatorii
adecvate adresate elevilor cu CES.

Ipoteză: în clasă, există 22 de
cursanţi, unul dintre ei având o
dizabilitate intelectuală uşoară, 2
au dizabilităţi de învăţare severe
şi 4 studenţi cu un context de
migraţie, prin urmare, cunoaşterea
limbii oficiale este destul de slabă.
Având în vedere această situaţie,
planificaţi ce conţinut şi măsuri
grafice sunt necesare pentru
a obţine o carte electronică
accesibilă şi inclusivă. Este
posibil să favorizaţi referinţele
vizuale frecvente şi nu un flux
continuu de text scris. Paragrafe
scurte intercalate cu imagini sau
videoclipuri importate de pe web
sau încărcate dintr-un depozit
local.
În această etapă, puteţi defini,
de asemenea, setările generale
(contrast UI şi stilul tipografic
atât pentru copertă, cât şi pentru
textul intern).
Faza 2: Cercetare

Descriere
Faza 1: proiect
Identificaţi un subiect sau un set
de subiecte şi proiectaţi cum să le
dezvoltaţi în cadrul Social Books
Creator. În această fază, este
important să se ia în considerare
compoziţia clasei, pentru a alege
un aspect adecvat pentru cărţile
electronice.

După ce aţi prevăzut setările
generale şi o schiţă a machetei
ebook, puteţi începe cercetarea.
Până în acest moment, eforturile
vor fi direcţionate către selecţia
resurselor multimedia şi scrise,
digitale sau tipărite. Acordaţi
atenţie şi reţineţi caracteristicile
clasei menţionate mai sus şi
colectaţi materialele de studiu pe
care să le introduceţi în ebook.
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Faza 3: Organizare şi structură

Faza 4: scriere

După această selecţie şi colectare,
organizaţi diferite materiale de
studiu şi transformaţi-le într-o
compoziţie organică. Suportul
valabil este oferit de două
instrumente interne SBC. Dacă
aveţi deja o idee clară a secvenţei
subiectelor, puteţi construi în
primul rând structura capitolelor şi
subcapitolelor şi apoi transpuneţi
dezvoltarea fiecărui argument
într-o hartă conceptuală la
începutul fiecărui capitol, dar în
secţiunea Editor. Această hartă
are două funcţii importante: vă
va sprijini în procesul de creare
(ca un fel de brainstorming
individual), dar va fi foarte utilă
şi pentru cursanţi. O schemă sau
o hartă conceptuală la începutul
unui text are funcţia a ceea ce în
educaţie se numeşte „organizator
avansat”, un mediator didactic
care pregăteşte atenţia cursanţilor
şi îşi activează cunoştinţele
anterioare, sporindu-le implicarea
şi interesul.

Este timpul să scrieţi, să
compuneţi şi să introduceţi
conţinut extern multimedia.
Uşor de descris, dar acesta va
fi probabil pasul care va dura o
parte importantă din timpul tău.
Domnule profesor, nu-i pasă de
asta! Vei fi cu siguranţă răsplătit
de entuziasmul elevilor tăi.
Faza 5: prezentare
Prezentarea versiunii finale a
cărţii electronice la clasă trebuie
considerată parte integrantă a
procesului de creaţie şi reprezintă
o oportunitate de discuţie cu
elevii.
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Activitatea 2: „Cunoaștere
fără frontiere”

Social Books Creator

Se potriveşte cel mai bine pentru


122

Această activitate poate fi
desfăşurată de profesori de fiecare
ordine şi nivel, atât profesori
generali, cât şi profesori de sprijin,
fără restricţii disciplinare. Grupul
ţintă indirect sunt elevii clasei,
odată ce editarea manualului
digital a fost finalizată.
Necesită
Dispozitive digitale (notebook,
tabletă sau smartphone),
conexiune la internet.
Pentru această activitate
este necesară, de asemenea,
o colaborare reciprocă între
profesorii generali şi profesorii de
sprijin pentru a identifica măsurile
necesare pentru conceperea unei
cărţi sociale incluzive.

Exemplu: Subiectele alese
sunt Matematică şi literatură.
Argumentul general este o
imagine de ansamblu a utilizărilor
metaforelor geometrice în
literatura medievală.
Faza 2: co-proiectare
Cadrele didactice realizează
distribuirea conţinutului, o schiţă a
machetei şi planifică o structură a
unităţii interdisciplinare. Acordaţi
o atenţie deosebită co-designului
conţinutului şi aspectului, în
conformitate cu indicaţiile
profesorului asistent.
Faza 3: Cercetare şi partajare
Ambii profesori încep cercetarea
şi selectează materialele audiovizuale, linkurile şi alte materiale
de citire. Pot partaja aceste
rezultate într-un folder dintr-un
serviciu cloud (Drive, Dropbox,
iCloud ...).
Faza 4: comparaţi şi proiectaţi

Descriere
Faza 1: Subiect şi obiective
Profesorii identifică un subiect
general şi se concentrează pe
posibile conexiuni interdisciplinare.
De asemenea, îşi dau seama de
obiectivele unităţii.

La sfârşitul colectării şi selectării
materialelor, începeţi operaţiunile
de asamblare: comparaţi resursele,
definiţi prioritatea şi ordonaţi şi
proiectaţi o secvenţă logică a
conexiunilor dintre subiecţi. Ca
şi în activitatea 1, puteţi profita
de caracteristicile SBC, precum
structura capitolelor şi hărţile
conceptuale.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Faza 5: scriere
Este timpul să scrieţi, să
compuneţi şi să introduceţi
conţinut extern multimedia.
Uşor de descris, dar acesta va fi
probabil pasul care va lua o parte
importantă din timpul profesorilor.

a ajunge la o soluţie partajată
care, în final, trebuie să fie
aprobată de proprietarul grupului.
Se presupune că această activitate
de mediere este organizată în
afara WebApp şi folosind alte
canale (e-mailuri, chat, dezbateri).

Social Books Creator

Faza 6: prezentare
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De remarcat: scrierea în
colaborare necesită crearea unui
grup pe Social Books Creator
de către unul dintre profesorii
implicaţi. În timpul scrisului, dacă
un membru al grupului doreşte
să aducă modificări manualului
digital de colaborare, aceste
modificări trebuie să fie aprobate
de proprietarul grupului până
când devin definitive. Proprietarul
grupului va fi înştiinţat cu
modificările propuse şi, din acest
moment, coautorii se pot discuta
şi se vor confrunta reciproc pentru

Prezentarea versiunii finale a
cărţii electronice la clasă trebuie
considerată parte integrantă a
procesului de creaţie şi reprezintă
o oportunitate de discuţie între
profesori şi cursanţi. Ar putea fi
utilă prognoza primei lecţii de coprezenţă în timpul căreia echipa
de profesori care au lucrat pentru
realizarea Cărţii sociale introduc
în clasă motivele şi obiectivele
unităţii interdisciplinare.
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Activitatea 3: "putem fi
autori!"
Se potriveşte cel mai bine pentru

Social Books Creator

Această activitate poate fi
realizată de profesori (profesori
generali şi de sprijin, fără restricţii
disciplinare) şi elevi de gimnaziu şi
liceu.
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Necesită
Dispozitive digitale (notebook,
tabletă sau smartphone),
conexiune la internet. Un
dispozitiv pe elev sau, dacă
activitatea va fi implementată în
grupuri mici, un dispozitiv pe grup
pentru sarcinile care urmează să
fie efectuate în clasă.
Această activitate va dura mai
mult timp pentru pregătire decât
celelalte, în funcţie de extinderea
subiectului care va fi tratat.
Descriere

disciplinare). Oferă câteva
alternative posibile la clasă sau
ilustrează un subiect stabilit
anterior; apoi, decideţi împreună
cu elevii care sunt obiectivele
finale ale activităţii.
Faza 2: Împărţiţi elevii în grupuri
După alegerea subiectului,
împărţiţi elevii în grupuri mici.
Criteriul distribuţiei în grup se
poate baza pe stilul de învăţare
al elevilor: de exemplu, un grup
va căuta fişiere de imagini şi
videoclipuri, un alt grup se va
concentra pe resurse scrise şi
aşa mai departe. Cercetarea
materialelor poate fi realizată
la curs sau acasă de către elevi,
depinde de nivelul de autonomie
al elevilor şi, în consecinţă, de
vârsta lor. Dacă este cazul, elevii
însoţiţi de un profesor de sprijin
vor lucra la clasă în cadrul grupului
lor. Materialele colectate pot fi
partajate într-un folder dintr-un
serviciu cloud (Drive, Dropbox,
iCloud ...)

Faza 1: Subiect şi obiective
În primul pas, alegeţi cu elevii
subiectul Cărţilor sociale (ar putea
fi întregul program al disciplinei
predate sau doar câteva module
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Faza 3: selectarea materialelor

Faza 4: Proiect şi structură

Odată colectate toate materialele
din clasă, faceţi o selecţie a
ceea ce trebuie păstrat şi apoi
transpuneţi în Cărţile sociale cu
elevii. În această fază (sau în faza
2) se recomandă, de asemenea,
introducerea unei discuţii despre
licenţele conţinuturilor descărcate
de pe web şi posibilele reutilizări
sau modificări ale acestora13.

La sfârşitul selecţiei materialelor,
începeţi operaţiunile de asamblare
cu elevii dvs.: definiţi-le prioritatea
şi ordinea, proiectaţi o secvenţă
accesibilă a conexiunilor dintre
materiale, ipotezaţi un indice de
argumente. Ca şi în Activitatea 1,
puteţi profita de caracteristicile
SBC, precum structura capitolelor
şi hărţile conceptuale.

De remarcat: este foarte
recomandat să vă ocupaţi deja
de elevi pe tema de cercetare
a conţinutului de pe web: în
special elevii trebuie să fie
capabili să utilizeze canale de
cercetare adecvate, să distingă un
document valabil ştiinţific de unul
mai puţin, să opereze o critică
selectare a articolelor furnizate
de un browser comun şi aşa mai
departe. În caz contrar, dacă nu
sunt, sunteţi responsabil pentru
a găsi conţinuturi accesibile deja
filtrate.

Faza 5: scriere
Este timpul să scrieţi, să
compuneţi şi să introduceţi
conţinut extern multimedia. Se
produce în continuare în divizarea
în grupuri, dar nu neapărat pe
baza aceluiaşi criteriu al celui
utilizat în faza 2.
Creaţi „grupul de autori” şi
invitaţi-i pe cursanţi să participe la
el.

13. Pentru o analiză aprofundată a licen¥elor §i a resurselor educa¥ionale deschise (OER), a se vedea:
https://creativecommons.org/
https://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html#DocumentationLicenses
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free-content_licenses
https://en.unesco.org/themes/ict-education/oer
https://ec.europa.eu/jrc/en/open-education/oer
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Fiecărui grup trebuie să li
se atribuie un capitol sau un
subcapitol, apoi încep să lucreze
în autonomie la dezvoltarea părţii
lor, cu supravegherea profesorului
general şi a profesorului de sprijin
(dacă există).

Ar putea fi interesant să observaţi
şi să evaluaţi capacitatea
cursanţilor dvs. în gestionarea
scrisului colaborativ, care este un
exemplu de învăţare cooperativă..

Dacă un membru al grupului
doreşte să aducă modificări
manualului digital colaborativ,
aceste modificări trebuie să fie
aprobate de către proprietarul
grupului până când acestea devin
definitive. Proprietarul grupului
va fi înştiinţat cu modificările
propuse şi, din acest moment,
coautorii se pot discuta şi se
vor confrunta reciproc pentru a
ajunge la o soluţie partajată care,
în final, trebuie să fie aprobată
de proprietarul grupului. Se
presupune că această activitate
de mediere se desfăşoară în
afara SBC şi folosind alte canale
(e-mailuri, chat, dezbateri în
clasă).

Prezentarea versiunii finale a cărţii
electronice la clasă trebuie să fie
considerată o parte integrantă
a procesului de creaţie şi este
o oportunitate de discuţie între
elevi.

Faza 6: prezentare

EVALUARE
În secţiunea Apendice puteţi să
consultaţi câteva tabele pentru
evaluarea activităţilor desfăşurate
cu Social Books Creator.
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Appendix


În această secţiune puteţi să consultaţi tabele şi instrumente legate de
cele trei secţiuni ale trusei pentru profesori:

01. Organizarea învăţării;
02. Evaluare;
03. Social Books Creator.
Fiecare tabel şi instrument se referă la o activitate sau metodă specifică
descrise în secţiunea corespondentă.
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1. Organizarea învăţării


Activităţi grupate pe vârstă
Activitatea #12 Cooperare la lucru
Următorul tabel poate fi adoptat pentru evaluarea activităţii.

Indicatori

Nivell 1
(insuficient)
Puncte 0

Nivel 2
(suficient)
Puncte 1

Nivel 3 (good)
Puncte 2

Nivel 4
(excelent)
Puncte 3

1

Originalitatea
lucrarii(rezultat)

Lucrarea
urmăreşte
îndeaproape
predarea sau
manualele
fără nicio
originalitate.

Lucrarea
urmăreşte
îndeaproape
predarea sau
manualele
cu încercări
de a adăuga
câteva aspecte
originale.

Lucrarea
respectă
multitudinea
de informatii
primite şi
prezintă
aspecte
originale
privind alegerea
modalitatii de
învăţare.

Lucrarea
prezintă o
originalitate
remarcabilă
care apare
într-o utilizare
consistenta a
cunoştinţelor
dobândite.

2

Organizarea
continuturilor
(poster/
prezentare)

Afişul sau
prezentarea
conţine
doar câteva
informaţii
raportate întrun mod confuz.

Afişul sau
prezentarea nu
conţine toate
informaţiile
principale sau
expunerea lor
nu este clară.

Afişul sau
prezentarea
conţine toate
informaţiile
principale, dar
expunerea
lor nu este
întotdeauna
clară sau
concisă .

Afişul sau
prezentarea
conţine toate
informaţiile
principale,
expuse clar şi
concis.

3

Utilizarea
timpului şi a
informaţiilor
primite
(pentru a
finaliza o
sarcină dată)

Elevul este
incapabil
să termine
sarcina dată în
timpul stabilit,
deoarece
nu foloseşte
informaţiile
primite.

Elevul / elevii
are/au nevoie
de timp
suplimentar
şi îndrumare
pentru a finaliza
sarcina dată.

Elevul / elevii
este/sunt
capabil(i) să
finalizeze în
mod autonom
sarcina în
timpul stabilit.

Elevul / elevii
utilizează
într-un mod
excelent
timpul stabilit
şi informaţiile
primite.
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4

Cooperare

Atitudinea de
a coopera este
inadecvată
sau chiar nulă.
Predominanta
comportamentelor individualiste.

Cooperarea
este discontinuă
şi / sau nu este
întotdeauna
eficientă.

Cooperarea este
constructivă
şi, chiar
dacă nu este
întotdeauna
continuă, duce
la rezultate
tangibile.

Cooperarea
este excelentă
şi permite
atingerea
obiectivului
într-un mod
eficient.

5

Ascultarea

Elevii tind să
monopolizeze
discuţia şi / sau
să se izoleze şi
/ sau să nu se
asculte între ei.

În grup există
eleci care
vorbesc şi elevi
care se izolează,
dar există
discuţii. Măsura
ascultării
efective a
celuilalt este
încă inadecvată.

Elevii se ascultă
unul pe celălalt,
sunt capabili
să-şi comunice
propriile idei şi
să le înţeleagă
pe cele ale
celorlalţi.

Elevii se ascultă
cu atenţie unul
pe celălalt
şi dezvoltă
ideile celorlalţi
pentru a ajunge
la o sinteză
împărtăşită,
formată
din toate
informatiile.

6

Participarea

Elevii nu
participă
spontan la
activităţi.
Participarea
trebuie
solicitată
permanent.

Elevii participă
la activităţile
propuse, dar
trebuie să fie
atentionaţi
frecvent
pentru a urma
indicaţiile
şi modelele
operative
furnizate.

Elevii participă
spontan şi
cu interes la
activităţile
propuse.
Urmează
indicaţiile
şi modelele
operative
furnizate.

Elevii participă
spontan şi cu un
interes ridicat.
Urmează
modelele
operative
furnizate
reproiectândule într-o manieră
creativă.

7

Abilitatea
de a lucra in
perechi sau in
grupuri mici

Elevii refuză
să lucreze în
pereche sau în
grup mic, nu
contribuie, nu
îşi asumă responsabilitatea,
deranjează şi
împiedică.

Elevii
cooperează
şi contribuie
doar dacă sunt
atentionati.
Aceştia
îşi asumă
responsabilitate
limitată şi
lucrează numai
dacă sunt
solicitaţi.

Elevii
cooperează
chiar dacă nu
există o sincronizare completă.
Ei îşi asumă responsabilitatea
şi lucrează la
sarcinile date.

Elevii
cooperează şi
contribuie într-un mod activ
şi competent.
Ei îşi asumă
responsabilitatea necesară
şi se stimulează
reciproc.
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Următorul tabel reprezintă un exemplu de utilizare a grilei într-o clasă

Indicator

Cauzele

Prognozele
anilor
urmatori

Migranti
climtici

1

2

2

1

2

1

1

3

2

4

Biocarburanti

Decarbonizarea

Agenda
2030

Istoria
climatelor

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

5

2

2

2

2

1

2

2

6

3

3

2

3

2

3

3

7

3

3

2

3

2

3

3

Total

15

15

12

17

13

16

14

Mark

7

7

6

8

6

7,5

6,5
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Activity#23 Clasa mea la Bienală
The following table is a cross competencies assessment rubric, which
should be shared with students before starting the activity
Descriptor

Evaluare

SUPERIOR

Ascultă, înţelege, contextualizează şi produce mesaje
în diferitele registre de limbă, interacţionează eficient
într-un mediu profesionist şi comunică folosind
limbaje specifice.

1,8 - 2

INTERMEDIAR

Ascultă, înţelege, contextualizează şi produce mesaje
în diferitele registre de limbă, interacţionează întrun mediu profesionist şi comunică folosind limbaje
specifice.

1,4-1,6

BASIC

Ascultă, înţelege, contextualizează şi produce
mesaje doar în anumite registre de limbi, dacă este
indrumat, interacţionează într-un mediu profesionist şi
comunică folosind limbaje specifice

1,2

INSUFICIENT

Are dificultăţi în contextualizarea şi în producerea
de mesaje chiar şi atunci când se folosesc registre
simple de limbaj. Nu foloseşte corect chiar şi limbaje
specifice simple.

1

GANDIRE CRITICA
(INVATA SA INVETI)

COMUNICARE

Competente

Nivel

SUPERIOR

Reflects on what has learnt and on the work done
fully grasping the personal process done, that affords
in a critical way.
Looks for mistakes, inconsistencies, weaknesses in the
system, formulates answers and finds valid solutions
related to the activities to perform.

1,8 - 2

INTERMEDIAR

Reflecteaza asupra a ceea ce a învăţat şi asupra
lucrărilor realizate, analizand in mod critic progresul
personal realizat. Cauta greşeli, neconcordanţe,
slăbiciuni în sistem, formulează răspunsuri şi găseşte
soluţii valide legate de activităţile de efectuat.

1,4-1,6

BASIC

Reflecteaza numai dacă este ghidat asupra a ceea ce
a învăţat şi asupra muncii depuse înţelegând unele
aspecte ale progresului personal făcut.
Cauta greşeli, neconcordanţe, puncte slabe ale
sistemului dacă este solicitat, formulează răspunsuri
simple şi găseşte soluţii simple legate de activităţile
de efectuat.

1,2

INSUFICIENT

Are dificultăţi în a reflecta asupra a ceea ce a învăţat,
în a găsi greşeli, inconsistenţe, slăbiciuni în sistem, în a
formula chiar şi soluţii simple legate de activităţile de
efectuat.

1
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SUPERIOR

Întotdeauna isi asuma sarcini în gestionarea
activităţilor, foloseşte informaţii noi pentru a gândi
creativ şi pentru a rezolva eficient problemele.

1,8 - 2

INTERMEDIAR

Îşi asumă sarcinile în gestionarea activităţilor,
foloseşte frecvent informaţii noi pentru a gândi
creativ şi pentru a rezolva problemele.

1,4-1,6

BASIC

Dacă este solicitat isi asuma sarcini în gestionarea
activităţilor, uneori foloseşte informaţii pentru a
rezolva problemele.

1,2

INSUFICIENT

Nu îşi asumă sarcinile în gestionarea activităţilor şi
nu aplică informaţii pentru rezolvarea problemelor.

1

SUPERIOR

În grupul de lucru este disponibil pentru a coopera,
îşi asumă voluntar noi sarcini, colaborează la
realizarea proceselor productive, doreşte să se
îmbogăţească cu idei noi în rutina zilnică, încercând
să implice pe deplin toţi factorii interesati.

1,8 - 2

INTERMEDIAR

În grupul de lucru este disponibil pentru a coopera,
adesea îşi asumă noi sarcini, colaborează în
realizarea proceselor productive, foloseşte idei noi
în rutina zilnică, încercând să implice diferiţi actori.

1,4-1,6

BASIC

Dacă este implicat, este disponibil să coopereze,
să îşi asume sarcini noi, să colaboreze în realizarea
proceselor productive şi să utilizeze idei noi în
rutina zilnică.

1,2

INSUFICIENT

Nu este disponibil să coopereze, să îşi asume noi
sarcini, să colaboreze în realizarea proceselor
productive şi să utilizeze idei noi în rutina zilnică.

1

SUPERIOR

Este capabil să găsească noi strategii în realizarea
sarcinilor de lucru.

1,8 - 2

INTERMEDIAR

Adesea găseşte noi strategii în realizarea sarcinilor
de lucru.

1,4-1,6

BASIC

Daca este indrumat, găseşte noi strategii în
realizarea sarcinilor de lucru.

1,2

INSUFICIENT

Are dificultăţi în a găsi noi strategii în realizarea
sarcinilor de lucru.

1

TOTAL
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Activitatea #26 Specimen pentru o tablă de şah
Următorul tabel este o grilă de evaluare a competenţelor crosscurriculare la lucrul pe grupe.

Nivele
Competente

1

2

3

4

Participare si
colaborare

Face mai puţin
decât ceilalţi.
Participă pasiv şi
rareori manifestă
interes pentru
lucru.

Lucreaza aproape
la fel ca ceilalţi.
Este convins să
participe de catre
ceilalţi colegi
sau de catre
profesor. Prezintă
un interes limitat
pentru lucru.

Realizează în mod
corespunzător
partea sa din
lucrare. Lucrează
în concordanta cu
ceilalţi membri.
Participă la
discuţia pe
această temă.
Încurajează alţi
membri.

Realizează
complet lucrarea
alocată. Are
iniţiativă în
sprijinirea
organizării
grupului. Oferă
multe idei pentru
dezvoltarea
lucrarii. Asistă alţi
membri.

Comunicare si
socializare (cu
colegii de clasa
si cu adultii)

Intervine
ignorand
contribuţia altora
sau a adulţilor şi
/ sau se opune
ferm ideilor
susţinute de alţii.
Nu este disponibil
pentru a ajuta sau
pentru a primi
ajutor. Tinde să
creeze situaţii de
conflict.

Încearcă să
comunice corect
cu colegii de
grup şi cu adulţii,
dar uneori îi
ironizeaza pe
ceilalţi. Nu este
întotdeauna
capabil să
negocieze soluţii
în situaţii de
conflict. Este
disponibil să
colaboreze doar
în anumite situaţii
sau atunci când
este solicitat.

Comunică
constructiv
atât cu colegii
de grup, cât
şi cu adulţii.
Este capabil să
exprime şi să
înţeleagă diferite
puncte de vedere
şi să negocieze
soluţii în situaţii
de conflict. În
general, este
disponibil pentru
a colabora.

Comunică
constructiv
atât cu colegii
de grup, cât
şi cu adulţii.
Este capabil să
exprime şi să
înţeleagă diferite
puncte de vedere
şi să negocieze
soluţii în situaţii
de conflict. Este
disponibil pentru
a colabora fără
solicitări.

Respectarea
regulilor şi
materialelor

Adesea uită
materialele
necesare şi
îndeplineşte rar
sarcinile. Are
multe dificultăţi
in a respecta
regulile.

În general are
materialele
necesare, dar
uneori nu este
punctual si nu-si
face temele la
timp. În general
acceptă regulile,
dar uneori trebuie
solicitat să le
respecte.

Are materialele
necesare şi
este ordonat şi
punctual la şcoala
şi cu temele.
Cunoaşte şi
respectă regulile.

Are materialele
necesare
activităţilor
de învăţare
şi efectuează
cu precizie şi
regularitate
sarcinile date.
Cunoaşte regulile
şi se comportă
adecvat.
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Cercetare şi
management
informaţional

Elevul are un
comportament
discontinu în
cercetarea
informaţiilor şi nu
are metode de
lucru.

Elevul se
limitează la
cercetarea
informaţiilor
de bază, la
colectarea şi
organizarea lor
într-o manieră
suficientă.

Cercetează,
colectează şi
organizează
informaţiile cu
o metodă bună.
Poate reutiliza
informaţiile atunci
când este nevoie,
oferind adesea
o interpretare
personală a
acesteia.

Cercetează,
colectează şi
organizează
informaţiile
metodic.
Poate reutiliza
şi interpreta
informaţiile atunci
când este nevoie.

Autonomie in
lucru si studiu

Elevul nu prezintă
o metodă
personală de
lucru şi de multe
ori rezultatul nu
este atins.

Elevul nu este
întotdeauna
organizat;
urmăreşte
obtinerea
rezultatului
incercand
strategii.

Elevul este
organizat şi alege
strategii pentru a
obţine constient
rezultatul.

Elevul este
organizat şi alege
strategii pentru a
obţine constient
rezultatul.
Motivează
obiectiv alegerile
făcute.

Grilă pentru evaluarea produsului.
Nivele
Competente

1

2

3

4

Utilizarea
proceselor

Construcţia
produsului a
fost făcută cu
o precizie şi
acuratete slabă,
fără a urma
etapele de lucru.

Construcţia
produsului a
fost făcută cu
exactitate şi
precizie adecvată,
fara sa urmeze
întotdeauna
etapele de lucru.

Construcţia
produsului a
fost realizată cu
o precizie şi o
acuratete bună,
urmând corect
etapele de lucru.

Construcţia
produsului a
fost realizată
cu o precizie
şi o acuratete
excelente,
urmând perfect
etapele de lucru.

Utilizarea
instrumentelor

Elevul a folosit
un număr limitat
de materiale şi nu
a utilizat corect
instrumentele
pentru realizarea
produsului.

Elevul a folosit un
număr suficient
de materiale
şi a utilizat în
mod adecvat
instrumentele
pentru realizarea
produsului.

Elevul a folosit un
număr adecvat
de materiale
şi a utilizat în
mod adecvat
instrumentele
pentru realizarea
produsului.

Elevul a folosit
o varietate mare
de materiale şi
a folosit corect
instrumentele
pentru a realiza
produsul.
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Planul de lucru
si organizarea

Elevul nu este
autonom în
planificarea
etapelor de lucru.
În organizare
trebuie îndrumat
permanent.

Elevul prezintă
o capacitate
adecvată de
planificare a
lucrării chiar dacă
nu întotdeauna
în mod autonom.
Este capabil
să organizeze
informaţii, dar
uneori are nevoie
de ajutorul altora.

Elevul prezintă o
bună autonomie
în planificarea
lucrării. Are un
nivel bun de
organizare şi
gestionare a
informaţiilor pe
care le foloseşte
la realizarea
produsului.

Este pe deplin
autonom în
planificarea
lucrărilor. Prezintă
o organizare
excelentă a
informaţiilor pe
care le foloseşte
la realizarea
produsului.

Utilizarea
cunostintelor

Elevul a selectat
un număr mic de
informaţii utile
şi dovedeşte că
nu a dobândit
cunostinte
adecvate pentru
a le utiliza.

Elevul a selectat
un număr
adecvat de
informaţii utile şi
a aplicat suficient
cunostintele
dobândite,
chiar dacă nu
întotdeauna în
mod autonom.

Elevul a selectat
majoritatea
informaţiilor utile
şi a aplicat în
mod autonom
cunostintele
dobândite.

Elevul a fost
capabil să
selecteze
informaţiile
utile şi să
aplice noţiunile
dobândite corect
şi autonom.

Prezentarea
video

Prezentarea video
este superficială,
incompletă în
ceea ce priveşte
informaţiile şi /
sau cu conţinut
irelevant

Prezentarea
video evidentiaza
unele neclaritati,
dar cuprinde un
număr adecvat de
informaţii.

Prezentarea video
este bună în ceea
ce priveşte forma
şi corectă în
conţinut. Include
toate informaţiile
necesare.

Prezentarea
video este
foarte precisă şi
cuprinde toate
informaţiile
necesare.
Afişează
informaţii
suplimentare.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

2. Evaluarea abilităţilor de
a învăţa să înveţi


Example de metode de evaluare a abilităţilor de a învăţa să
înveţi
Exemplul 1: Sarcini structurate si evaluarea lor
Următorul tabel este un exemplu de grilă de evaluare care ar putea fi
utilizată pentru această metodă.

Indicatori

Descriptori

Puncte

ABILITATEA DE A CREA
LEGĂTURI ŢI CONEXIUNI CU
CUNOŢTINŢELE ANTERIOARE

PreZent

1,5-2

Parţial

0,5-1

Absent

0

bINE

3

AcceptabIL

2

Superficial

1,5

Absent

0

CAPABILITATEA DE A
INTEGRA CE ESTE ÎNVĂŢAT CU
INFORMAŢII DIN ALTE SURSE
SAU AGENŢI EDUCAŢIONALI
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DISPOZIŢIA/MOTIVAŢIA DE
A SCHIMBA PERSPECTIVA,
DE A VARIA OBIȘNUINŢE
INTELECTUALE SAU STILUL
COGNITIV

EVALUARE AUTONOMĂ
ȘI CRITICĂ ASUPRA
ALFABETIZĂRII INFORMATICE
PERSONALE

bINE

3

AcceptabIL

2

Superficial

1,5

absent

0

present

2

partial

0,5-1

absent

0

.../10
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Exemplul 2: Grile partajate
Următorul tabel reprezintă un exemple de grilă de evaluare

AUTONOMIE
ȘI INIȚIATIVĂ
PERSONALĂ
Organizare

Excellent
4

Elevii încep
să lucreze
immediate şi
termină repede
Elevii îşi
folosesc corect
jurnalul.

Bine
3

Normal
2

Slab
1

Elevii încep să
lucreze cu suficient
timp, dar la sfârşit
se concentrează
mai mult asupra
muncii

În mod obişnuit,
elevii se
întârzie şi uită
să folosească
jurnalul.

Elevii amână
întotdeauna
şi întârzie de
obicei.
Elevii îşi
folosesc rareori
jurnalul.

Elevii îşi folosesc
corect jurnalul.

Idei proprii

Elevii ştiu
să planifice
proiectele şi o
fac într-o
mod realist,
generând idei
bazate pe
cunoştinţe noi

Elevii sunt capabili
să lege între ele
noi cunoştinţe şi să
propună obiective
accesibile.

Elevii înţeleg
unele cunoştinţe
noi şi au câteva
idei despre
propunerea de
noi obiective,
dar nu sunt
capabili să le
îndeplinească.

Elevii nu au nici
obiective, nici
idei. Învaţă pe
de rost fără să
înţeleagă

Îşi recunosc
propriile lor
capacităţi şi
abilităţi

Elevii îşi cunosc abilităţile,
le acceptă şi
vor să le îmbunătăţească.

Elevii îşi cunosc
abilităţile, dar le
acceptă cu greu

Elevii recunosc
unele dintre
abilităţile lor.

Elevii depind de
opinia altcuiva.

Încredere

De obicei, elevii
se simt suficient
de încrezători
încât să
vorbească liber
şi să îşi expună
ideile.

Uneori, elevii îşi
depăşesc propria
jenă sau alte
temeri.

În unele aspecte,
elevii depind de
opiniile altcuiva.

Elevii au nevoie
de aprobarea
altcuiva

Autoevaluare

Elevii ştiu
să-şi evalueze
acţiunile şi
obiectivele, au
un plan realist
de îmbunătăţire
şi încearcă să le
îndeplinească.

Elevii ştiu să-şi
evalueze acţiunile
şi obiectivele. Nu
au un plan realist
de îmbunătăţire.

Elevii nu se
gândesc
de obicei la
punctele lor
slabe.

Elevii nu se
gândesc
de obicei la
punctele lor
slabe sau au
pur şi simplu
o percepţie
greşită despre
ei înşişi.

Realizează
auto-modificări, autoevaluează,
îşi evaluează
propriile acte,
proiecte ...
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Corectarea
greşelilor

Elevii rezolvă
dificultăţile
şi au unele
strategii pentru
a le folosi încă
o dată. Sunt
încrezători să
ceară sfaturi
şi să aibă
încredere.

Elevii încearcă
să rezolve
dificultăţi, deşi nu
au întotdeauna
succes. Ei cer
sfaturi atunci când
nu există altă
soluţie ...

Elevii îşi
recunosc
greşelile şi
necesităţile, dar
nu ştiu unde să
meargă sau pe
cine să întrebe

Elevii nu îşi
recunosc
greşelile, este
întotdeauna
vina altcuiva.
Nu permit
nimănui
să-i ajute
sau resping
autoritatea.

Elevii analizează
diferite
posibilităţi,
valorifică
diferite puncte
de vedere. Sunt
responsabili şi
termină ceea ce
încep

Elevii analizeaza
propriile şanse,
recunosc diferite
puncte de vedere,
dar odată ce
începe proiectul,
aceste puncte
de vedere nu
sunt luate în
considerare.

Elevii nu sunt
responsabili.
Ei îşi recunosc
acţiunile impulsive, dar nu le
pot controla. Ei
ascultă ce spune
restul, dar nu îşi
modifică comportamentul

Iresponsabili,
elevii
acţionează
impulsiv şi nu
sunt implicaţi

Emoţii

Elevii sunt
capabili să-şi
identifice şi
să-şi analizeze
emoţiile în
diferite situaţii.
Îşi controlează
emoţiile şi îşi
îmbunătăţesc
comportamentul.

Elevii recunosc şi
analizează corect
unele emoţii. Ei
controlează unele
dintre ele.

Elevii nu îşi
pot identifica
emoţiile şi nu
pot oferi explicaţii iraţionale
comportamentului lor.

Elevii nu sunt
conştienţi sau
emoţiile sunt
scăpate de sub
control.

Decizii

Elevii iau decizii
cu abilitate,
apreciază ideile
altcuiva şi ştiu
ce să facă.

Elevii sunt capabili
să ia decizii şi să
valorizeze doar
câteva idei ale altor
colegi de clasă.

Elevii decid,
urmând
gandirea
grupului

Elevii nu
asculta, nici nu
apreciaza ideile
altora

Fac faţă
problemelor,
învaţă din ele,
cer sfaturi.

Responsabilitate
Flexibilitate,
responsibilitate asumarea
riscurilor

Proprii sau ale
altora
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3. Social books creator


Evaluare
Următoarele tabele prezintă un instrument pentru evaluarea activităţilor
desfăşurate cu Social Books Creator. Aşa cum am spus deja,
competenţele supuse evaluării sunt cele indicate de Centrul comun de
cercetare (JRC), serviciul ştiinţific şi de cunoştinţe al Comisiei Europene
în documentul numit DigiComp.
Pentru această ocazie, am adoptat şi adaptat ultima versiune a cadrului,
DigiComp 2.1, alegând o parte din descriptori pentru fiecare domeniu
de competenţă şi definind un prag al nivelului de competenţă care se
presupune că va fi atins de către elevi, luând în considerare abilităţile şi
competenţele pe care Social Books Creator şi-a propus să le dezvolte.


140

Tabelele sunt împărţite în patru domenii de competenţă:
•

Tabelul 1: Informarea şi alfabetizarea datelor

•

Tabelul 2: Crearea de conţinut digital

•

Tabelul 3: Comunicare şi colaborare + Rezolvarea problemelor

Pentru a garanta posibilitatea de a corela această scară de evaluare cu
fiecare sistem de evaluare naţional, oferim structura scării şi explicaţii
posibile despre ceea ce un elev ar trebui să poată face la un anumit nivel
de competenţă. Profesorii pot lua o notă de la ei.
Vă sugerăm să nu convertiţi la o evaluare numerică nivelul de
competenţă, ci să folosiţi fiecare nivel cu scopul de a sensibiliza
înţelegerea de către elevi a competenţelor lor digitale.
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Navigare, căutare, filtrare de date,
informaţii şi conţinut digital

DESCRIPTORI

Aria de competență: informații and alfabetizarea datelor
ÎNCEPĂTOR

INTERMEDIAR

AVANSAT

Nivelul de
competenţă 1

Nivelul de
competenţă 2

Nivelul de
competenţă 3

Nivelul de
competenţă 4

Nivelul de
competenţă 5

Acest nivel
implică domeniul cognitiv al amintirii.
Elevul este
capabil să
îndeplinească
sarcini simple,
cu un ghid

Acest nivel
implică
domeniul
cognitiv al
amintirii.
Elevul este
capabil să
îndeplinească
sarcini simple,
în mod
autonom
sau cu o
îndrumare
acolo unde
este nevoie

Acest nivel
implică domeniul cognitiv
al înţelegerii.
Elevul este
capabil să
efectueze sarcini bine definite
şi de rutină şi să
rezolve probleme simple, în
mod autonom

Acest nivel
implică domeniul
cognitiv al
înţelegerii. Elevul
este capabil să
îndeplinească
sarcini şi
probleme
bine definite
şi care nu
sunt de rutină,
independent
şi în funcţie de
nevoile sale

Acest nivel
implică domeniul
de aplicare.
Elevul este
capabil să
îndeplinească
diferite sarcini
şi probleme,
îndrumându-i pe
ceilalţi.

Elevul este
capabil să
răsfoiască,
să caute, să
filtreze date,
informaţii
şi conţinuturi digitale
într-un mediu
online foarte
familiar,
sugerat de
manual sau
de un ghid
principal
(profesor, coleg de clasă,
adult de
referinţă).

Elevul este
capabil să
răsfoiască,
să caute şi să
filtreze date,
informaţii şi
conţinuturi
digitale în
diferite medii
online despre
un subiect
simplu şi
limitat, fără
o mediere
didactică a
profesorului
care intervine
doar în caz de
nevoie.

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
autonom este
capabil să
se orienteze
şi să facă o
selecţie de
date, informaţii
şi conţinuturi
digitale.

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
este capabil să
răsfoiască şi
să caute prin
medii online
necunoscute
(bloguri, siteuri web, bază
de date) şi să
filtreze date,
informaţii şi
conţinut digital,
după cum este
necesar.

Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil
să-şi recunoască
competenţele
utile pentru
efectuarea
cercetării şi
să selecteze
conţinuturi
digitale. Prin
aceasta, este
capabil să
conducă alţi
colegi de clasă ca
ghid.
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Elevul este
capabil să
evalueze
fiabilitatea,
relevanţa şi
autenticitatea
informaţiilor
într-un mediu
online foarte
familiar şi
sugerat de
manual sau
de un ghid
(profesor,
coleg de
clasă, adult
de referinţă)

Elevul este
capabil să
evalueze
fiabilitatea,
relevanţa şi
autenticitatea
informaţiilor
despre un
subiect simplu
şi limitat în
diferite medii
online, fără
o mediere
didactică a
profesorului
care intervine
dacă este
nevoie.

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
în autonomie
este capabil
să evalueze
fiabilitatea,
relevanţa şi
autenticitatea
informaţiilor
colectate prin
diferite medii
online.

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
poate evalua
fiabilitatea,
relevanţa şi
autenticitatea
informaţiilor
colectate printrun mediu online
necunoscut
(bloguri, siteuri web, bază
de date), în
conformitate cu
nevoile sale.

Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil
să-şi recunoască
competenţele
utile pentru
elaborarea
criteriului general
de selectare
şi evaluare a
informaţiilor
prin medii online
necunoscute.
Prin aceasta,
este capabil să
conducă alţi
colegi de clasă ca
ghid.

Elevul este
capabil să
organizeze
conţinutul
digital
colectat
într-un mod
organic,
consistent
şi adecvat
pentru o
sarcină uşor
de îndeplinit,
cu un ghid
(profesor,
coleg de
clasă, adult
de referinţă)

Elevul este
capabil să
organizeze
conţinutul
digital
colectat
într-un mod
organic,
consecvent
şi adecvat
pentru o
sarcină uşor
de îndeplinit,
fără nici o
mediere
didactică a
profesorului
care intervine
dacă este
nevoie

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
în autonomie
este capabil
să organizeze
conţinutul
digital colectat
într-un mod
organic,
consistent şi
adecvat pentru
îndeplinirea
sarcinilor de
rutină.

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
este capabil
să organizeze
conţinutul digital
colectat întrun organism
organic,
consistent,
adecvat pentru a
face faţă situaţiei
date.

Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil
să-şi recunoască
competenţele
utile pentru
elaborarea
criteriului general
de organizare
a conţinutului
digital într-un
organism organic,
consistent,
adecvat pentru
a face faţă
problemelor.
Prin aceasta,
este capabil să
conducă alţi
colegi de clasă ca
ghid.
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Dezvoltare de conţinut digital

DESCRIPTORI

Aria de competență: crearea de conținut digital
INCEPĂTOR

INTERMEDIAR

AVANSAT

Nivelul de
competenţă 1

Nivelul de
competenţă 2

Nivelul de
competenţă 3

Nivelul de
competenţă 4

Nivelul de
competenţă 5

Acest nivel
implică
domeniul
cognitiv al
amintirii.
Elevul este
capabil să
îndeplinească
sarcini simple,
cu un ghid

Acest nivel
implică
domeniul
cognitiv al
amintirii.
Elevul este
capabil să
îndeplinească
sarcini simple,
în mod
autonom
sau cu o
îndrumare
acolo unde
este nevoie

Acest nivel
implică
domeniul
cognitiv al
înţelegerii.
Elevul este
capabil să
efectueze
sarcini bine
definite şi
de rutină şi
să rezolve
probleme
simple, în mod
autonom

Acest nivel
implică domeniul
cognitiv al
înţelegerii. Elevul
este capabil să
îndeplinească
sarcini şi
probleme
bine definite
şi care nu
sunt de rutină,
independent
şi în funcţie de
nevoile sale

Acest nivel
implică domeniul
de aplicare.
Elevul este
capabil să
îndeplinească
diferite sarcini
şi să rezolve
probleme,
îndrumându-i pe
ceilalţi.

Elevul este
capabil să
creeze şi
să dezvolte
conţinut
digital
folosind
editori
obişnuiţi
(text, imagini,
video şi
audio), cu un
ghid principal
(profesor,
coleg de
clasă şi adult
de referinţă)

Elevul este
capabil să
creeze şi
să dezvolte
conţinut
digital
folosind
editori
obişnuiţi (text,
imagini, video
şi audio), fără
o mediere
didactică a
profesorului
care intervine
în caz de
nevoie

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
în autonomie
este capabil
să creeze şi
să dezvolte
conţinut
digital folosind
programe
software şi
platforme
adecvate
sarcinii atribuite

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
este capabil
să creeze şi
să dezvolte
conţinut
digital folosind
programe
software şi
platforme
adecvate fiecărei
bucăţi şi în final
să le recompună
într-un corp
organic

Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil
să-şi recunoască
competenţele
utile pentru a
crea şi dezvolta
conţinut digital.
Prin urmare,
este capabil să
aleagă softwareuri şi platforme
adecvate sarcinii
atribuite. Prin
aceasta, este
capabil să
conducă alţi
colegi de clasă ca
ghid.
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Elevul este
capabil să
îmbogăţească
cu integrări
şi elaborari
conţinuturi digitale
create de alţii,
folosind editori obişnuiţi
(text, imagine, audio,
video), cu
un ghid de
conducere
(profesor, coleg de clasă,
adult de
referinţă).

Elevul este
capabil să
îmbogăţească
cu integrări
şi elaborari
conţinuturi digitale
create de alţii,
folosind editori obişnuiţi
(text, imagine,
audio, video),
fără nici o mediere didactică a profesorului care
intervine, dacă
este nevoie

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
în autonomie
este capabil să
îmbogăţească
cu integrări
şi elaborari
conţinuturi
digitale
create de alţii,
folosind softuri
şi platforme
adecvate
sarcinii atribuite

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
este capabil să
se îmbogăţească
cu integrări
şi elaborari
conţinuturi
digitale create
de alţii, folosind
softuri şi
platforme pentru
variabilitatea
situaţiei care nu
este de rutină.

Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil să
îşi recunoască
competenţele
utile pentru
a îmbogăţi
cu integrări
şi elaborari
conţinuturi
digitale create de
alţii. Prin urmare,
este capabil să
aleagă softwareuri şi platforme
adecvate
pentru a rezolva
problema. Prin
aceasta, este
capabil să
conducă alţi
colegi de clasă ca
ghid.

Elevul este
capabil să
distingă între
resursele
digitale cele
protejate de
drepturi de
autor şi este
capabil să le
utilizeze în
conformitate
cu licenţele
de eliberare,
cu ajutorul
unui ghid
(profesor,
coleg de
clasă, adult
de referinţă)

Elevul este
capabil să
distingă între
resursele
digitale cele
protejate de
drepturi de
autor şi este
capabil să le
utilizeze în
conformitate
cu licenţele
de eliberare,
fără o mediere
didactică a
profesorului
care intervine
în caz de
nevoie

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
în autonomie
este capabil
să distingă
între resursele
digitale cele
protejate de
drepturi de
autor şi este
capabil să le
utilizeze în
conformitate
cu licenţele de
eliberare.

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
este capabil
să evalueze
posibilele
utilizări ale unui
conţinut digital
în conformitate
cu legea
drepturilor de
autor şi licenţele
de eliberare, în
conformitate cu
nevoile sale.

Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil să
îşi recunoască
competenţele
utile pentru
a îmbogăţi
cu integrări
şi elaborari
conţinuturi
digitale create de
alţii. Prin urmare,
este capabil să
aleagă softwareuri şi platforme
adecvate
pentru a rezolva
problema. Prin
aceasta, este
capabil să
conducă alţi
colegi de clasă ca
ghid.
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Partajare prin tehnologii digitale

DESCRIPTORI

Aria de competență: communicare și colaborare
INCEPĂTOR

INTERMEDIAR

AVANSAT

Nivelul de
competenţă 1

Nivelul de
competenţă 2

Nivelul de
competenţă 3

Nivelul de
competenţă 4

Nivelul de
competenţă 5

Acest nivel
implică
domeniul
cognitiv al
amintirii. Elevul
este capabil să
îndeplinească
sarcini simple,
cu un ghid

Acest nivel
implică
domeniul
cognitiv al
amintirii. Elevul
este capabil să
îndeplinească
sarcini simple,
în mod
autonom sau
cu o îndrumare
acolo unde este
nevoie

Acest nivel
implică domeniul
cognitiv al
înţelegerii. Elevul
este capabil să
efectueze sarcini
bine definite
şi de rutină
şi să rezolve
probleme
simple, în mod
autonom

Acest nivel
implică domeniul
cognitiv al
înţelegerii. Elevul
este capabil să
îndeplinească
sarcini şi
probleme bine
definite şi care
nu sunt de rutină,
independent şi în
funcţie de nevoile
sale

Acest nivel
implică
domeniul de
aplicare. Elevul
este capabil să
îndeplinească
diferite sarcini
şi să rezolve
probleme,
îndrumându-i
pe ceilalţi.

Elevul este
capabil să
utilizeze
principalele
instrumente
de comunicare
şi să
împărtăşească
informaţii
online şi
conţinut
digital, cu un
ghid principal
(profesor,
coleg de
clasă, adult de
referinţă)

Elevul este
capabil să
utilizeze
principalele
instrumente de
comunicare şi să
împărtăşească
informaţii online
şi conţinut
digital, fără
o mediere
didactică a
profesorului
care intervine
dacă este
nevoie

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
în autonomie
este capabil
să aleagă
instrumentele
de comunicare
adecvate şi să
împărtăşească
informaţii online
şi conţinut
digital

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
este capabil
să aleagă
instrumentele
de comunicare
adecvate şi
să partajeze
informaţii online
şi conţinut digital

Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil să
îşi recunoască
competenţele
utile pentru
a elabora un
criteriu general
pentru a alege
instrumentele
de comunicare
adecvate
şi pentru a
împărtăşi
informaţii
online şi
conţinut
digital. Prin
aceasta, este
capabil să
conducă alţi
colegi de clasă
ca ghid.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

Colaborarea prin tehnologii digitale

All-in teacher kit

Elevul este
capabil să
efectueze
sarcini uşoare
colaborând
prin
tehnologii
digitale cu
un ghid de
conducere
(profesor,
coleg de
clasă, adult
de referinţă)

Elevul este
capabil să
îndeplinească
sarcini uşoare
colaborând
prin tehnologii
digitale, fără
o mediere
didactică a
profesorului
care intervine
dacă este
nevoie

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
în autonomie
este capabil
să colaboreze
prin tehnologii
digitale şi să
organizeze
această
colaborare

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
este capabil
să colaboreze
prin intermediul
tehnologiilor
digitale şi să
organizeze
această
colaborare.

Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil
să-şi recunoască
competenţele
utile pentru
gestionarea
grupurilor de
colaborare,
definirea rolurilor
şi distribuirea
sarcinilor. Prin
urmare, este
capabil să
coordoneze
colaborarea
prin intermediul
tehnologiilor
digitale. Prin
aceasta, este
capabil să
conducă alţi
colegi de clasă ca
ghid.

Folosirea creativă a tehnologiilor digitale

Aria de competență: rezolvarea problemelor
Elevul este
capabil să
aleagă şi
să utilizeze
tehnologii
digitale
pentru a
rezolva o
problemă
de bază, în
prezenţa
unui ghid
(profesor,
coleg de
clasă, adult
de referinţă).

Elevul este
capabil să
aleagă şi
să utilizeze
tehnologii
digitale pentru
a rezolva o
problemă
de bază fără
o mediere
didactică a
profesorului
care intervine
în caz de
nevoie

Abordând
o sarcină
structurată
articulată în
indicaţii bine
definite, elevul
în autonomie
este capabil
să aleagă şi
să utilizeze
tehnologii
digitale
adecvate
pentru a rezolva
o problemă.

Abordând o
situaţie practică
şi non-rutină,
elevul este
capabil să
descompună
problema în
bucăţi mai mici
pentru a face
faţă, conform
unui criteriu de
relevanţă. Prin
urmare, elevul
este capabil
să utilizeze
tehnologii
digitale adecvate
pentru a rezolva
variabilitatea
situaţiei care nu
este de rutină.
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Elevul este
capabil să
identifice
problemele, să
le descompună
în elementele
lor esenţiale.
De asemenea,
este capabil să
îşi recunoască
competenţele
utile pentru
a îmbogăţi
cu integrări
şi elaborari
conţinuturi
digitale create
de alţii. Prin
urmare, este
capabil să aleagă
şi să utilizeze
în mod creativ
tehnologiile
digitale pentru a
rezolva problema.
Prin aceasta,
este capabil să
conducă alţi
colegi de clasă ca
ghid.
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Resurse


Pentru a redacta prezentul kit de profesori, autorul şi colaboratorii săi
s-au bazat pe diferite tipuri de resurse: resurse create de partenerii
proiectului „All Inclusive School”; publicaţii ale agenţiilor Uniunii
Europene; lucrări ale unor experţi academici şi altor experţi. Aici
resursele sunt grupate în categoriile menţionate mai sus şi prezentate în
ordinea apariţiei în text.
Resursele partenerilor „All Inclusive School”
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Kit-ul All-In Teacher este structurat pe diferitele categorii de cercetări
vizate, efectuate într-o etapă anterioară a proiectului, şi anume pentru
IO1 All-In Identikit, disponibil aici https://allinclusiveschool.eu/all-inidentikit/
Pentru mai multe informaţii despre Social Books Creator, consultaţi:
Martinelli P., Politi F., Apprendimento cooperativo e cittadinanza digital:
il case di Social Book Creator în Vol. 8 (2019): învăţare, competenţe şi
resurse umane. Rezumate extinse din multiconferinţa EMEMITALIA 2019
Foggia, 9-11 septembrie 2019, editori: Marina RUI, Tommaso MINERVA
ISBN: 978-88-98819-01-0 (editat în cursul anului 2020).
Publicaţiile UE
Unul dintre obiectivele IO1 All-In Identikit a fost acela de a cartografia
„abilităţile, competenţele şi practicile bazate pe„ profilul profesorului
inclusiv ”, model care se regăseşte în: Agenţia Europeană pentru
Dezvoltare în Educaţia cu Nevoi Speciale (2012) , Profilul profesorilor
incluzivi, Odense, Danemarca: Agenţia Europeană pentru Dezvoltare în
Educaţia cu Nevoi Speciale.
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În ceea ce priveşte secţiunea Evaluarea abilităţilor de a învăţa să înveţi,
resursele includ: Agenţia Europeană pentru Dezvoltare în Educaţia
cu Nevoi Speciale (2004), Educaţie Incluzivă şi Practică în clasă în
Învăţământul Secundar, Revista literaturii, Odense, Danemarca: Agenţia
Europeană pentru Dezvoltare în Educaţia cu Nevoi Speciale . Mai ales,
citatul Feyerer, E. (4/1997), Behindern Behinderte? şi Vierlinger, V.
(1/1995), Die Kollektivnorm unterminiert das pädagogische Teren, ambele
aflate în revista Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Bd
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Conceptul de „Competenţă personală, socială şi de învăţare a
învăţării” provine din Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018
privind competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2018 / C 189/01), a cărui legătură
permanentă este https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG
Mai multe informaţii despre Clasificarea standard internaţională a
educaţiei (ISCED) sunt disponibile aici https://ec.europa.eu/education/
international-standard-classification-of-education-isced_en
Recomandările Ciprului privind evaluarea incluzivă (2008) sunt
disponibile aici https://www.european-agency.org/resources/
publications/cyprus-recommendations-inclusive-assessment
Resurse academice şi alţi experţi
Pentru conceptul de „dizabilitate intelectuală uşoară”, autorul se referă
la: American Psychiatric Association (2013), Manual de diagnostic şi
statistic al tulburărilor mintale, ediţia a V-a: DSM-5, American Psychiatric
Publishing.
Termenul „predare de grup cooperatist” este preluat de la Mitchell, D.
(2007), Ceea ce funcţionează într-adevăr în educaţia specială şi incluzivă:
folosind strategii de predare bazate pe dovezi, Routledge.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385

All-in teacher kit

Pentru „rubrici de evaluare”, exemplul din kit se referă la articolul
Utilizarea rubricilor de evaluare, pe site-ul web al Universităţii din New
South Wales:
https://teaching.unsw.edu.au/assessment-rubrics.
Pentru „furnizarea de feedback”, punctele sunt luate de la Nicol,
D. (2010). De la monolog la dialog: îmbunătăţirea proceselor de
feedback scris în învăţământul superior de masă. Evaluare şi evaluare în
învăţământul superior, 35 (5), 501-517.
https://doi.org/10.1080/02602931003786559

Resurse

Despre importanţa jocurilor pentru învăţare, consultaţi articolul Jocuri
şi învăţare, Rich Halverson & Constance Steinkuehler, Manualul ştiinţelor
învăţării (ediţia a II-a), 2014.
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Domeniile cognitive sunt menţionate aşa cum apar în revizuirea
Taxonomiei lui Bloom din Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.),
Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., &
Wittrock, M.C. (2001), O taxonomie pentru învăţare, predare şi evaluare:
O revizuire a Taxonomiei obiectivelor educaţionale ale Bloom (ediţie
completă), New York: Longman.
Pentru impactul resurselor deschise asupra educaţiei, autorul se referă
la: Harta de impact OER, site-ul http://oermap.org/; Weller, Martin &
Arcos, Bea & Farrow, Robert & Pitt, Rebecca & Mcandrew, Patrick. (2015),
Impactul OER asupra practicii de predare şi învăţare, Praxis deschis.
7. 351-361. 10.5944 / openpraxis.7.4.227; Hilton, J. (2019), Resurse
educaţionale deschise, eficacitatea elevilor şi percepţii ale utilizatorilor:
o sinteză a cercetărilor publicate între 2015 şi 2018. Education Tech
Research Dev.
https://doi.org/10.1007/s11423-019-09700-4.
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În ceea ce priveşte psihologia lui Vygotskij, a se vedea Robert W.
Rieber, Aaron S. Carton (1987), Lucrările colectate ale lui L. S. Vygotsky:
Probleme de psihologie generală, inclusiv volumul Gândirea şi discursul,
Springer S.U.A.
Pentru conceptul „învăţării descoperirii”, a se vedea Bruner, J. S. (1961)
Actul descoperirii, în Harvard Educational Review, 31 (1): 21–32.
Pentru teoriile lui Olson, autorul se referă la Olson, D. R. (1994) The world
on paper: The conceptual and cognitive implications of writing and
reading, Cambridge, Cambridge University Press.

Resurse

Teoria lui Gardner despre inteligenţele multiple poate fi găsită în Gardner,
H. (1983), Frames of Mind: Theory of Multiple Intelligences, Basic Books.
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