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I. Introducere    

 Proiectul Erasmus+ SOCIRES aduce în atenţie o temă actuală şi de interes: dezvoltarea 

competenţelor sociale şi civice -  competenţe cheie propuse de Comisia Europeană şi fundamentale 

în cadrul unei societăţi bazate pe cunoaştere. 

 Aceste competenţe – în special cele civice- au fost prezente în programele şcolare de ani de 

zile- în special la clasele III-IV şi VII-VIII, iar începând cu anul scolar  2017-2018 elevii clasei a V-

a  (şi apoi  treptat până în clasa a VIII-a) studiază Educaţia Socială. 

 Totuşi, în ultimele decenii au avut loc schimbări importante: trăim într-o societate 

informaţională cu o economie globală în care descoperirile tehnologice au loc de la o zi la alta. 

Internetul, telefonia mobilă, reţelele de socializare au evoluat enorm, iar fluxul informaţional 

depăşeşte orice limită imaginată. O nouă eră a apărut: era digitală. 

 Ea a schimbat radical lumea şi societatea în care trăim. Copiii şi tinerii din ziua de azi 

trăiesc interactiv, petrec ore întregi pe telefon, fac parte din comunităţi virtuale, caută soluţii online 

la problemele întâlnite. Ei sunt cetăţenii epocii digitale numiţi de specialişti generaţia Z (părinţii lor 

făceau parte din generaţia Y, iar bunicii din generaţia X). 

 Odată cu aparţia acestei noi etape în istoria omenirii şi competenţele social-civice necesare 

noilor cetăţeni trebuie actualizate. Diferenţele dintre motivare şi manipulare au devenit din ce în ce 

mai neclare; empatia, prietenia, solidaritatea şi alte componente ale educaţiei social-civice primesc 

o nouă perspectivă. Unele chiar au dispărut sau au primit noi valenţe şi altele tocmai au fost 

inventate. 

 În plus, dacă era digitală a adus cu ea noi provocări pentru elevii noştri, ea a creat de 

asemenea bariere mai greu de trecut între profesori (generaţia Y) şi elevi (generaţia Z). De cele mai 

multe ori însă, pentru a putea preda elevilor noile competenţe social-civice trebuie ca profesorul să 

le înveţe el prima dată. În epoca digitală, mulţi copii se descurcă mult mai bine cu noile dispozitive 

decât părinţii lor şi chiar decât profesorii lor. Din acest motiv, echipa proiectului a decis elaborarea 

unui suport de curs/manual pentru elevi, dar şi a unui ghid pentru profesori. Proiectul Socires va 

pregăti astfel atât elevii cât şi profesorii prin intermediul temelor selectate în dezvoltarea 

competenţelor social-civice. 

 Aceste teme nu au fost clar stabilite înainte de depunerea proiectului. Echipa de proiect a 

dorit să dea o şansă profesorilor să propună teme şi idei în concordanţă cu obiectivele proiectului şi 



propriile nevoi. Chiar şi elevii au participat la selecţia temelor. Astfel, mai mult de 100 de profesori 

şi zeci de elevi din toate ţările partenere au participat la selecţia temelor propuse; fapt ce conferă 

partenerilor de proiect o siguranţă asupra conceptelor şi conţinuturilor prezentate. 

 

 

II. Evaluarea situaţiei educaţionale actuale în ţările partenere 

 

II.1 Programe, conţinuturi, activităţi 

 Educaţia social-civică este parte din programa şcolară în toate ţările partenere, dar sunt şi 

unele diferenţe importante. În Grecia, Ungaria, Romania şi Slovacia ea este o materie separată cu 

un anumit număr de ore pe săptămână, în timp ce în Cehia şi Italia educaţia civică este predată 

interdisciplinar sau în cadrul orelor de istorie. Totuşi,  în toate ţările partenere este evidentă nevoia 

de a creşte timpul alocat dezvoltării competenţelor sociale şi civice. 

 

 Cehia 

  În 2004 a avut loc o reformă a sistemului educaţional  formându-se astfel un 

nou Program Educaţional Cadru pentru Învăţământul Gimnazial. Competenţele vizate în acest 

proiect Erasmus+  sunt şi competenţe ce fac parte din disciplina  Educaţie civică.Omul şi 

societatea. Temele abordate sunt împăţite în două: Om şi societate (şcoală, localitate, regiune, ţără, 

viaţă culturală, societatea civilă, relaţii interpersonale, drepturi şi obligaţii, drepturile omului etc.)  

şi Statul şi legea (autorităţi locale, administraţie, principiile democraţiei, sistemul legislativ, 

sistemul electoral, luarea deciziilor, principii de funcţionare a democraţiei etc.). 

 Competenţele cheie importante pentru dezvoltarea personală  sunt  a)competenţe sociale şi 

personale (cooperare şi lucru în echipă, înţelegerea nevoii de a coopera eficient pentru îndeplinirea 

unei sarcini de lucru,  respectarea unor opinii diferite, crearea unei imagini de sine pozitive etc.) şi  

b) competenţe civice (a fi capabil de empatie, a respinge violenţa sau tratamentul abuziv,  a înţelege 

şi respecta drepturile şi obligaţiile şcolare şi nu numai, a te comporta responsabil în situaţii de criză 

etc.). Temele cross-curriculare dezbat probleme actuale ale societăţii contemporane şi sunt o parte 

importantă şi indispensabilă în educaţie. Printre ele sunt:  educaţia morală, dezvoltarea personală şi 

educaţia socială ( imaginea de sine,  relaţii interpersonale, rezolvarea de probleme, luarea 

deciziilor), educaţie pentru democraţie (societatea civilă,  moduri de aplicare ale principiilor 

democratice, participarea elevilor la viaţa comunităţii etc.).  

 Program Educaţional Cadru  a fost introdus gradual şi la toate clasele învăţământului  

secundar  cu mici diferenţe.  Totuşi, întotdeauna sunt incluse competenţele cheie şi temele cross-

curriculare corespunzătoare vârstei. 



 

 Grecia 

 Sistemul educaţional din Grecia se caracterizează prin apariţia a numeroase legi 

şi decrete ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cultelor. În ceea ce priveşte educaţia civică, 

programele naţionale, atât cele pentru învăţământul primar cât şi cele pentru învăţământul secundar, 

sunt organizate în jurul a trei piloni interdependenţi: a) menţinerea dezbaterii publice pentru 

promovarea şi apărarea binelui comun, b) instruirea tinerilor în vederea înţelegerii conceptelor 

legate de identitate, toleranţă, reciprocitate, c) folosirea de către elevi, într-o manieră asertivă, a 

oportunităţilor oferite de instituţiile democratice. 

 În învăţământul primar şi gimnazial, educaţia civică este predată cross-curricular, dar este şi 

o materie separată. În al treilea an al învăţământului secudar inferior, educatia social-civică este 

predată de două ori pe săptămână. Mai târziu se face o introducere în sistemul legislativ şi 

instituţiile democratice. 

 Sunt vizate competenţe precum: rezolvarea de conflicte, responsabilitate civică, stabilirea de 

relaţii pozitive, respingerea violenţei şi a opresiunii, luarea de decizii etc. Se încearcă astfel 

adoptarea unor modele de predare eficiente care se axează mai mult pe cercetare, cooperare şi 

acţiune. 

 

 Ungaria 

 Sistemul educaţional maghiar a urmat modelul Prusiei de cel puţin un secol. Se 

pune accent mai mult pe fapte şi cunoştinţe şi mai puţin pe dezvoltarea de competenţe. Deşi sunt 

multe discuţii  despre nevoia de a trece la o predare orientată spre formarea de competenţe, 

schimbările nu sunt atât de vizibile. 

 Educaţia social-civică este predată în cadrul orelor de istorie în clasa a VIII-a. Sunt 42 de 

lecţii în total, iar partea de civică este predată de la 31 la 37- aproximativ 10% din toată materia. În 

plus, ea este predată la sfârşitul anului şcolar când atenţia elevilor scade. În concluzie, eficienţa este 

scăzută şi materia nu are o continuitate în învăţământul liceal. 

 Temele abordate curprind: democraţia, partidele, sistemul de votare, constituţia etc. Aceste 

teme apar  şi în clasele a V-a şi a VI-a în cadrul orelor de Educaţie socială, civică şi economică. 

 În clasa a XII-a  educaţia civică face parte din cadrul orelor de istorie într-o proporţie 

asemănătoare cu clasa a VIII-a. Există în plus un 'caiet de lucru' care încearcă să  îmbunătăţească 

dezvoltarea competenţelor social-civice. Astfel, elevii de nivel liceal primesc mai multă informaţie 

în ceea ce priveşte această temă. O problemă a sistemului educaţional maghiar este cea legată de 

ocuparea posturilor cu specialişti.  În prezent acestea sunt ocupate de profesionişti în proportie de 

79%. 



 

 Italia 

 Curriculumul  naţional  stabileşte că elevii de 6-14 ani, dar şi cei de 15- 19 ani 

vor dobândi competenţe social-civice în cadrul orelor de istorie, geografie sau ştiinţe sociale.  

Pentru a asigura cunostinţele legate de pluralism se vor studia şi statutul regiunilor autonome. În 

programele educaţionale ale Provinciei Autonome Trento se prevede ca toate şcolile să cuprindă 

activităţi de educare şi implicare civică activă. 

 Competenţele civice şi sociale sunt considerate de către sistemul educaţional italian ca fiind 

activităţi cross-curriculare: nu există o materie separată şi toate disciplinele trebuie să contribuie la 

formarea acestor competenţe.        

                   

 Romania 

 Curriculumul naţional prevede formarea de competenţe, abilităţi, valori şi 

atitudini pentru   dezvoltare personală şi socială.  La nivelul învăţământului primar educaţia/cultura 

civică se predă în clasele a III-a şi a IV-a, o oră pe săptămână.  

 La nivel gimnazial au avut loc schimbări esenţiale. Înainte de anul 2017  educaţia/cultura 

civică se preda doar la clasa a VII-a şi a VIII-a. Pentru a aduce o nouă perspectivă şi pentru a 

îmbunătăţi formarea competenţelor cheie, Educaţia socială a fost introdusă începând cu clasa a V-a 

şi treptat-în următorii ani şcolari- până în clasa a VIII-a.  Ea cuprinde aspecte legate de: dezvoltarea 

spiritului critic, drepturile copilului, educaţie interculturală, educaţie pentru cetăţenie democratică, 

educaţie financiară  etc. Noua materie aparţine ariei curriculare Om şi societate şi este predată de 

obicei de profesorii de istorie. 

 

 Slovacia 

 Educatia civică este predată la nivel primar şi secundar. Temele abordate ajută 

elevii să înţeleagă istoria şi structura instituţiilor, dar îi şi stimulează în a participa la viaţa social-

politică promovând valorile de bază ale societăţii actuale. 

 Alte teme cuprind noţiuni legate de familie, şcoală, localitate, regiune, Uniunea Europeană, 

democraţie, drepturi şi responsabilităţi, noţiuni de bază despre legile şi economia ţării. 

 

II. 2 Bune practici 

 Toate ţările partenere doresc şi pot adopta metode de predare activ participative pentru a 

forma competenţe social-civice. Strategiile de predare sunt centrate pe elev şi implică o participare 

directă la viaţa socială a comunităţii din care fac parte. Cu cât este mai autentică activitatea de 

învăţare, cu atât mai trainică şi mai folositoare va fi ea pentru viitorii cetăţeni ai epocii digitale. 



                                                                      

 Cehia 

 Printre metodele folosite frecvent în educarea responsabilităţii social-civice 

amintim dezbaterile şi proiectele. Folosind metoda proiectelor se doreşte stabilirea unei conexiuni 

între cunoştinţele  obţinute în cadrul unor materii şcolare diferite. Proiectul este o activitate 

complexă în care elevul trebuie să găsească soluţia la o anumită problemă concretă legată de viaţa 

reală. 

 

 Grecia 

 Metodele folosite sunt cele prezente în programele şcolare. Un instrument 

important este  dezbaterea unor probleme politice şi sociale. Modul în care au loc aceste dezbateri 

este esenţial în conştientizarea atitudinii sociale pe care un elev o poate adopta- participarea activă 

sau nu la diferite activităţi şcolare, luarea iniţiativei, obţinerea unei poziţii de 'putere' în cadrul 

grupului etc.- toate făcând parte din aşa numitul curriculum ascuns. 

 

 Ungaria                                                                                                                               

 Înţelegând nevoia de a se axa pe metode activ participative, profesorii folosesc 

o metodologie specifică care dă o mai mare libertate şi independenţă activităţilor de învăţare. Este o 

caracteristică prezentă mai ales la nivelul primar, dar şi la nivelul secundar superior. Printre 

metodele folosite se numară: dezbateri, scurte expuneri în ppt. realizate de elevi sau profesori, 

munca prin cooperare, scrierea de eseuri etc. 

 Totusi, chiar şi profesorii ar avea nevoie de o formare în ceea ce priveşte dezvoltarea 

competenţelor social-civice în era digitală.  Elevii folosesc tehnologia  mai mult decât profesorii lor 

şi există o discrepanţă majoră între generaţia Z- elevi şi generaţia X-părinţi şi profesori.   

 

 Italia 

 Toate şcolile din Italia trebuie să realizeze proiecte şi activităţi menite să 

promoveze formarea competenţelor civice iar elevii să acumuleze cunoştinţe legate de instituţii 

regionale, naţionale şi europene. O activitate extrem de interesantă are loc la nivel liceal unde elevii 

sunt implicaţi în acţiuni civice prin formarea Consiliului elevilor ce are diferite responsabilităţi şi 

propune măsuri pentru rezolvarea problemelor elevilor. În plus, şi numai în provincia autonomă 

Trento, un alt consiliu al elevilor – Consiliul tinerilor din provincie- a fost stabilit pentru a propune 

măsuri legate de interesele şi nevoile tinerilor din regiune. Proiectele care doresc conştientizarea de 

către elevi a necesităţii cunoaşterii drepturilor şi a responsabilităţilor sociale sunt: The global 

school-Provincia Autonoma Trento; Educaţie pentru cetăţeni-Provicia Varese, Conferinţa 



“Convieţuirea în secolul 21- ce poate face şcoala?”- asociaţia TreeLLLe. 

 

 România 

 Cele mai bune practici şi abordări folosite de profesori la toate nivelurile de 

învăţământ sunt cele legate de: înţelegerea conceptelor cheie, legarea teoriei de activităţile de zi cu 

zi, respectarea opiniei celorlalţi, promovarea spiritului critic, cunoaşterea valorilor şi principiilor 

democraţiei, cunoaştrea şi dezbaterea unor fapte/evenimente din viaţa reală, promovarea toleranţei 

ca un obiectiv valoros al unei societăţi democratice, respectarea drepturilor omului, asumarea 

responsabilităţii, participarea la luarea deciziilor etc. 

 

 Slovacia 

 Cele mai bune practici sunt: înţelegerea importanţei fiecărui individ în 

societate, legarea teoriei de practică, participarea la viaţa comunităţii, folosirea informaţiilor 

verbale şi non verbale, cunoaşterea valorilor democraţiei, respectarea drepturilor omului etc. 

 

II.3 Aspecte legate de modul în care elevii învaţă, cunosc, acceptă şi 

practică drepturile şi responsabilităţile sociale 

  

 Generaţiile actuale, deşi conştiente de importanţa individului într-o societate, cunosc foarte 

puţin despre importanţa competenţelor social-civice.  Toate şcolile partenere recunosc necesitatea 

legării aspectelor teoretice de cele practice pentru a dezvolta o atitudine civică profundă în rândul 

tinerilor. 

 

 Cehia 

 Fiecare elev trebuie să înţeleagă faptul că este protejat de drepturile 

omului/copilului şi trebuie să lupte pentru respectarea lor. Pentru a face asta, trebuie în primul rând 

să le cunoască mai bine, să le înteleagă natura şi caracteristicile. 

 

 Grecia 

 Doar implicându-i pe elevi în procesele de luare a deciziilor putem într-adevar 

să îi facem să înţeleagă şi să aplice competenţele social-civice. Tocmai de aceea şcoala noastră 

urmăreşte să îi integreze cât mai mult în luarea deciziilor- sub supravegherea profesorilor şi 

conform regulamentelor. 

 



 

 

 Ungaria 

 Predată la sfârsitul anului şcolar, în clasa a VIII-a, elevii manifestă interes 

scăzut faţă de educaţia civică.  În liceu, activităţile civice au loc în cadrul orelor de  istorie, iar 

elevii dobândesc cunoştinţe mai aprofundate. Totusi, în general, competenţele social-civice stârnesc 

prea puţin interesul elevilor- şi chiar al adulţilor. 

 

 Italia 

 Deşi sistemul şcolar prevede măsuri clare legate de învăţarea principiilor 

fundamentale ale democraţiei, implicarea elevilor este de multe ori inegală. În general, ei practică şi 

respectă drepturile cetăţeneşti, dar de multe ori îşi manifestă prea puţin interesul pentru înţelegerea 

lor profundă. 

 

 România 

 Competenţele sociale se pot dezvolta doar prin practică. Implicarea elevilor 

trebuie să înceapă de la o vârstă cât mai fragedă pentru a ajunge mai târziu la înţelegerea şi 

respectarea valorilor democraţiei. 

 În anul şcolar precedent, toţi elevii şcolii au participat la un proiect naţional- Let's get green. 

Elevii au fost implicaţi în activităţi de voluntariat, în procesul de luare a deciziilor legate de 

implementarea proiectului şi au învăţat şi aplicat drepturi şi responsabilităţi sociale. 

 

 Slovacia 

 Tinerii sunt de acord că un cetăţean bun este o persoană care respectă legea, 

care are responsabilităţi şi îndatoriri. Prea puţini însă sunt cei care ar dori să participe la viata 

politică. Sunt totuşi interesaţi de acţiunile caritabile şi cred că organizaţiile civice pot îmbunătăţii 

unele aspecte ale societăţii. 

 

II.4 Materiale suport 

 În niciuna dintre ţările partenere nu există materiale specifice de predare a resposabilităţii 

sociale; într-adevăr profesorii fac referire la programe şi documente şcolare care dau sugestii şi 

recomandări. Totusi, asta nu înseamnă că nu există deloc materiale suport pentru profesori. O 

bibliografie va fi creată şi ataşată la sfârsitul  ghidului pentru profesori. 

 

 



 

 

 Cehia  

 Nu există materiale suport specifice pentru dezvoltarea responsabilităţii sociale. 

Se pot găsi diferite publicaţii legate de responsabilitatea socială a organizaţiilor şi a altor instituţii.  

 

 Grecia 

 Bibliografia existentă nu este specifică. Profesorii urmează principiile generale 

şi sfaturile oferite de Ministerul Educaţiei folosind manualele şi alte materiale auxiliare încercând 

să le predea elevilor despre conflicte şi rezolvarea lor, să-i implice în dezbateri şi să promoveze 

necesitatea dialogului. 

 

 Ungaria 

 Există câteva în limba engleză de autori precum Dr. Linda Metcalf,  Jim Taylor, 

Paul Ginnis  etc. Acestea sunt însă cărţi, nu manuale sau materiale specifice de predare. 

 

 Italia 

 Documetele fundamentale pentru profesori sunt Curriculumul naţional şi alte 

documente legislative şi directive pentru diferite niveluri de învătământ. 

 

 Romania 

 Documentele şi materialele suport  folosite de către profesori sunt: programele 

şcolare pentru educaţie civică, educaţie socială, dezvoltare personală, statisticile institutului 

naţional, declaraţia drepturilor omului, manuale şi resurse online. Manualele diferă şi sunt în 

prezent selectate de o comisie naţională. 

 

 Slovacia 

 Lista bibliografică va fi inlusă în ghidul profesorului. 

 

 

II.5 Metode de predare 

 Există o mare varietate de metode de predare în toate ţările partenere. Deşi metodele 

tradiţionale par a fi cele mai folosite, schimbările tehnologice şi sociale ce au avut loc în ultimii 

ani au grăbit pasul spre folosirea metodelor inovatoare. Mai precis, două abordari sunt majoritare: 

introducerea activităţilor centrate pe elev şi folosirea regulată a noilor tehnologii TIC. 



 

 

 Cehia 

 Conform ultimelor sondaje, cele mai folosite metode de predare sunt explicaţia, 

expunerea şi demostraţia. Profesorii folosesc pe lângă manuale şi auxiliare specifice.  Activitaţile 

frontale sunt foarte importante şi des folosite. 

 

 Grecia 

 Cele mai des folosite metode sunt  munca în grup, jocul de rol,  studiul de caz, 

analiza pe text, predarea frontală etc. 

 

 Ungaria 

 Activităţile frontale sunt încă mult folosite în cadrul orelor. Deşi se doreşte 

schimbarea acestei metode, lucrurile nu evoluează prea repede. Profesorii sunt suprasolicitaţi şi nu 

au suficient timp şi energie pentru a aplica frecvent metode moderne/inovative. 

 

 Italia 

 Metodele de predare din Italia se bazează încă  pe activităţi frontale. În ultimii 

zece ani, sistemul educaţional şi profesorii au făcut gradual trecerea spre introducerea unor metode 

inovative, activităţi în laborator, flipped  classroom, integrarea noilor tehnologii în activităţile de 

predare etc. 

 

 Romania 

 Metodele de predare folosite pentru dezvoltarea competenţelor civice sunt: 

dezbaterea, proiectul, eseul, joc de rol, brainstorming, studiu de caz, analiza de text. 

 

 Slovacia 

 Printre metodele de predare amintim:discutii, proiectul, vizite, joc de rol etc. 

 

II. 6 Utilizarea tehnologiei în procesul de predare-învăţare 

  

 Folosirea TIC în predare este des întâlnită în toate ţările partenere. Totusi, chiar dacă elevii 

se simt în largul lor, instrumentele TIC nu fac parte din lecţiile de zi cu zi. Potenţialul oferit este 

enorm  iar unele ţări -Italia- au implemetat folosirea regulată conform directivelor UE. 

 



 

 

 Cehia 

 Recent, folosirea tehnologiei în cadrul orelor este din ce în ce mai frecventă: 

whiteboards, e-beam, tablete, smart phone; profesorii crează conţinut digital pentru a facilita 

învăţarea şi fac schimb de idei pe platforme specifice. 

 

 Grecia 

 Instrumentele TIC au fost folosite în procesul educativ pentru prima dată în 

Grecia în 1990. Principalul scop a fost dobândirea de noi abilităţi (profesori şi elevi). Acum, o 

varietate de instrumente sunt folosite: whiteboards, prezentări power point, platforme moodle, 

tablete, fişiere video etc. 

 

 Ungaria 

 Desi Ungaria a fost între primele ţări care au folosit tehnica electronică în 

predare, mai puţin de 50% dintre profesori folosesc regulat mijloace electronice. Cel mai adesea se 

folosesc prezentările power point. Doar 5% dintre profesori folosesc telefonul mobil în predare. Se 

doreşte îmbunătaţirea acestui procent. 

 

 Italia 

 Statul a investit enorm în introducerea noilor tehnologii în procesul educaţional. 

În 2015 a fost implementat un Plan Naţional  pentru Scoala Digitală- plan implementat şi în 

provincia Trento. Acesta are ca obiective: îmbunătaţirea competenţelor digitale, formarea 

profesorilor, crearea unui post de “consilier/expert digital” în fiecare şcoală, extinderea broadband 

etc. 

 

 Romania 

 În anul 2014 Eurostat a măsurat numărul diferitelor activităţi pe computer 

efectuate de tineri.  Doar 14% dintre adolescenţii cu vârste cuprinse între 16 si 19 ani au folosit 

computerul pentru mai mult de 4 activităţi diferite, în comparaţie cu cei din restul Uniunii 

Europene- 41%. Într-un studiu realizat de Microsoft Parteners in Learning,  3 din 5 profesori 

folosesc instrumentele TIC în predare şi 2 din 5 elevi pentru învăţare. Există încă o nevoie clară de 

integrare eficientă şi frecventă a instrumentelor TIC în procesul instructiv educativ şi o nevoie de 

formare a profesorilor.   

 



 

 Slovacia 

 TIC este predat atât la nivel primar cât şi secundar. Este alcătuit din două părţi: 

prima este legată de formarea competenţelor digitale şi a doua de folosirea instrumetelor TIC 

pentru rezolvarea de probleme, exprimarea opiniei etc. 

 

II.7 Folosirea telefonelor smart în predare şi învăţare 

 

 Folosirea telefoanelor smart în predare este aproape inexistentă în ţările partenere. Unele 

dintre ele le interzic- Grecia şi Ungaria, altele încă dezbat dacă pot sau nu fi folosite în activităţile 

şcolare (Italia), iar altele le folosesc ocazional (Cehia, Romania, Slovacia). Din aceste motive,  

este necesară conştientizarea faptului că aceste dispozitive au devenit o parte esenţială a vieţii 

tinerilor- chiar mai importantă decât computerul sau tableta. 

 

 Cehia 

 Folosirea telefoanelor în predare abia a început în Cehia. Aplicaţiile de învăţare 

se dezvoltă încet, iar folosirea lor depinde şi de factori financiari. 

 

 Grecia 

 Folosirea telefoanelor mobile este interzisă în Grecia. Dar oare nu ar trebui să le 

folosim în activităţile educative? Folosite corespunzător ele pot oferi acces la materiale educative 

variate şi atractive. 

 

 Ungaria 

 Până acum telefoanele mobile au fost interzise în şcoli.  Sunt însă câteva cazuri 

izolate, lucrări scrise  şi lecţii demostrative în unele şcoli. Procentul de folosire a lor este oricum 

sub 5% în ciuda faptului că elevii ştiu să le folosesca mult mai bine decât profesorii sau părinţii lor. 

 

 Italia 

 În Italia idea de folosire a telefonelor mobile în scopuri didactice este încă în 

dezbatere. Până acum nu există reguli clare  şi fiecare şcoală poate lua măsurile pe care le consideră 

necesare. Folosirea lor în procesul educaţional este însă aproape de zero. 

 

 România 

 În general, introducerea telefoanelor smart în predare este ceva nou şi 



discutabil.  Acum 2 ani, şcoala noastră a participat la un proiect Erasmus + care a inclus şi folosirea 

telefoanelor smart în predare. Profesorii şi elevii au folosit pentru prima dată propriile telefoane în 

timpul orelor, iar feedbackul a fost unul pozitiv. Unul dintre profesorii din şcoală scrie o lucrare 

ştiintifică ce îşi doreşte să demostreze eficienţa acestei metode inovative. 

 

 Slovacia 

 În prezent şcoala noastră nu foloseşte telefoanele mobile în procesul de 

predare-învăţare. 

 

 

II.8 Folosirea unor metode inovative 

 

 Cercetările metodologice pe această temă sunt răspândite în toate ţările partenere. 

Profesorii caută mereu metode de predare eficiente şi inovative  pentru a implica activ elevii  şi a 

obţine rezultatele dorite. Sarcini din viaţa de zi cu zi, învăţare prin activităţi practice, dezvoltarea 

spiritului critic, rezolvarea de probleme sunt metode des folosite. 

 

 Cehia 

 Profesorii învaţă să folosească materiale creative pentru smartboard, prezentări 

powerpoint, caută aplicaţii educaţionale, metode de dezvolare a spiritului critic etc. 

 

 Grecia 

 Metode precum jocurile de rol, proiecte, educaţie prin teatru, brainstorming, 

metoda ciorchinelui, dileme etice etc. facilitează dezvoltarea competenţelor dorite şi consolidează 

cunoştineţele. 

 

 Ungaria 

 Pe de o parte, există un număr mare de materiale educative interesante cu 

metode şi soluţii inovative, dar, pe de altă parte, datorită suprasolicitării profesorilor, aceştia nu au 

suficient timp să le aplice. Metode precum, munca în grup, proiectul, brainstorming sunt metode 

cunoscute, dar nu sunt aplicate fecvent. 

 

 Italia 

 Recent, iniţiativele de introducere a unor metode inovatie au dat roade. Astfel, 

elevii lucrează în laboratoare – nu numai la ştiinte, se foloseşte metoda flipped classroom (elevul 



are un rol mult mai mare în activitatea de învăţare şi îşi pregăteşte lecţia acasă prima dată) sau  

metoda CLIL- foarte folosită în provincia Trento, învăţarea prin cooperare etc. 

 

 

 România 

 Învăţarea prin cooperare şi analiza media sunt metode inovative eficiente, dar 

rar folosite. Alte metode inovative mai des folosite: pălăriile gânditoare, simularea unei proceduri 

democratice,  metoda mozaic. Învăţarea prin proiecte, dezbateri ale unor probleme locale curente 

sunt de asemenea metode potrivite pentru tema acestui proiect. 

 

 Slovacia 

 Este necesară folosirea unor metode inovative pentru stimularea spiritului critic 

şi a gândirii creative. 

 

 

II.9 Opinii, propuneri referitoare la competenţele social-civice alte 

tinerilor şi adulţilor  

 

 Toate ţările participante la acest proiect au exprimat necesitatea implementării unor proiecte 

ce vor duce la dezvoltarea şi consolidarea competenţelor social-civice.  Într-o lume în viteză, cu o 

perspectivă globală şi foarte influenţată media, aceste competenţe sunt fără tăgadă  cele mai 

importante competenţe pe care fiecare dintre noi ar trebui să le deţinem  pentru a putea face faţă 

provocarilor secolului 21. 

 Cehia: dezvoltarea competenţelor social-civice este considerată o parte esenţială a 

învăţământului modern. 

 Grecia: este vital ca atât tinerii cât şi adulţii să deţină aceste competenţe, iar sistemul 

educaţional trebuie să asigure dezvoltarea lor; ele trebuie să aibă şi un caracter cross-curricular. 

 Ungaria:nivelul cunostinţelor este mai degrabă scăzut, iar competenţele nu sunt bine 

dezvoltate. 

 Italia: situaţia variază de la o regiune la alta, dar în general tinerii nu manifestă un interes 

crescut; totuşi, an de an, competenţele sociale se îmbunătăţesc chiar dacă mediul familiar sau cel 

social joacă un rol important. 

 România: formarea profesorilor în primul rând pentru a putea dezvolta la rândul lor aceste 

competenţe rămâne esenţială deoarece există un interes scăzut faţă de disciplinele care duc la 

formarea competentelor civice. 



 Slovacia: importanţa disciplinei educaţie civică începe să crească, deşi era cosiderată în 

trecut o materie 'secundară'. 

 

 

II.10 Materiale de predare legate de formarea competenţelor social-civice 

în era digitală (cetăţenie digitală) 

 

 Materialele specifice de predare găsite în şcoli sunt puţine. Există resurse online, dar nu 

neapărat create pentru scopuri didactice. 

 Cehia: în prezent sunt prea puţine cărţi despre această temă. 

 Grecia: totul pare să fie lăsat la iniţiativa profesorului; există materiale pentru anumite teme 

separate, dar nu exact pentru tema proiectului nostru. 

 Ungaria: până acum nu sunt materiale de predare legate de aceasta temă; există unele teze 

de doctorat, dar nu materiale de predare. 

 Italia: în perioada 2007- 2013 prin intermediul Fondului social european INDRE a fost 

creat un suport de curs pentru a promova cetăţenia digitală în cadrul orelor de curs. Materialele sunt 

în limba italiană. Alte surse: Opencoesione, Orizzonte scuola. 

 Romania: există numeroase materiale separate legate de epoca digitală şi despre educaţia 

civică, dar acestea nu sunt corelate. Alte surse: DQSkills 

 Slovacia: în prezent nu există materiale de predare pe acestă temă. 

 

II.11 Rezumatul evaluării 

 

 Analizând situaţia  educaţională prezentă în ţările partenere am ajuns la următoarele 

concluzii: 

1. Predarea se face aproximativ la fel în ţările partenere- un aspect foarte important care face 

posibilă elaborarea unor materiale de predare folositoare în toate ţările partenere. 

 

2. Tema abordată nu este foarte dezvoltată în cadrul programelor şcolare actuale, astfel 

materialele elaborate vor fi o sursă importantă de informare atât pentru elevi, cât şi pentru 

profesori. 

 

3. Predarea frontală este încă o metodă des folosită în ţările participante la proiect; astfel 

manualul elaborat va fi un suport informativ util în predare. 



 

4. Instrumentele TIC sunt din ce în ce mai des folosite în procesul educativ, în special 

prezentările power point. Astfel, echipa de proiect va elabora prezentări power point pentru a 

uşura predarea temelor abordate. 

 

5. Rezultatele arată că folosirea telefonului smart în predare va fi o metoda inovativă şi 

atractivă pentru elevi. 

 

6. Metodele inovative sunt în general similare în ţările partenere, deci propunerile noastre vor 

fi familiare şi uşor de pus în practică. 

 

III. Alegerea temelor proiectului 

 

III.1 Propunerile partenerilor 

 Partenerilor li s-a cerut să vină cu idei, teme şi module de predare pentru manualul elaborat 

în cadrul proiectului SOCIRES. Astfel, au fost propuse 151 de teme- fapt ce demostrează interesul 

sporit pentru proiect şi necesitatea evidentă de a ajuta profesorii şi elevii în dezvoltarea 

competenţelor social-civice. 

Propunerile sunt listate în Anexa A- varianta completă în limba engleză. 

 

III.2 Rezumat al propunerilor- selecţia lor 

 Toate temele propuse de către parteneri fac parte din educaţia social-civică. Este evident 

faptul că nu toate temele propuse vor fi selectate; numărul lor depăşeste limita de timp şi scopul 

acestui proiect. Este necesară astfel o selecţie atentă a acestora, dar şi o creştere a numărul de ore de 

muncă cu 50%: astfel fiecare temă va avea 3 subteme/module şi nu două; aşa cum a fost iniţial 

prevăzut în aplicaţie. Vor fi elaborate 24 de module pentru nivelul gimnazial şi 24 de module pentru 

nivelul liceal; 48 de module în total (o treime din numărul temelor propuse). 

 În procesul de selecţie au fost propuse în prima fază 10 teme x 3 module x 2 grupe de 

vârstă= 60 de module. Din acestea 8 teme generale au fost alese de către profesori, dar şi de către 

elevi. Două, cele mai puţin importante, teme vor fi eliminate. 

Cele 10 teme propuse iniţial sunt următoarele: 

Nivel gimnazial (12-14 ani) 

 1. Era digitală 

  a. tehnologia digitală 



  b. informaţia şi carateristicile comunicării 

  c. părinţi şi copii: generatia X şi generatia Z 

 2. Drepturi şi responsabilităţi în era digitală 

  a. obligaţii, responsabilităţi şi drepturi 

  b. echilibrul dintre drepturi şi responsabilităţi 

  c. prioritatea drepturilor şi a responsabilităţilor 

 3.Societate, coeziune şi solidaritate în epoca digitală 

  a. coeziune 

  b.solidaritate 

  c.diversitate şi toleranţă 

 4.Cetăţeni sociali 

  a. empatie, flexibilitate şi adaptabilitate 

  b.responsabilitate 

  c.participare şi implicare 

 5. Convieţuirea în era digitală 

  a. cooperare şi munca în echipă 

  b. abilitatea de a interacţiona respectuos, adecvat şi eficient 

  c. abilitatea de a-ţi apăra drepturile, interesele şi nevoile 

 6.Mass-media şi opinia publică în era digitală 

  a. caracteristici ale mass-mediei şi influenţa sa 

  b. competenţe media 

  c. societatea virtuală, realitatea alternativă 

 7. O societate digitală sănătoasă 

             a. caracteristicile societăţii 

  b. moralitatea şi etica  

  c.dezvoltarea societăţii digitale 

 8. Responsabilitate socială în şi pentru viitor  

  a. dezvoltare durabilă 

  b. protecţia mediului înconjurător 

  c.lupta cu schimbările climatice 

 9.  Dezvoltare socială personală 

  a. cunoaşterea de sine şi abilităţile sociale 

  b. înţelegerea nevoilor şi a intereselor 

  c. diferenţe între motivare şi manipulare 

 10. Liberalism şi iliberalism în epoca digitală 



  a. liberalism şi iliberalism 

  b. control şi echilibru 

  c. diviziunea puterii. 

 Nivel liceal (15-18 ani) 

 1. Societatea informaţională 

  a. caracteristici şi structura societăţii 

  b. era digitală 

  c. fragmentarea societăţii 

 2. De la cunoştinţe la competenţe specifice erei digitale 

  a. cunoştinţe şi competenţe 

  b. cunostinţele în era digitală 

  c. competenţa digitală 

 3. Gândirea critică în era digitală 

  a. competenţe media; fapte vs.opinii; libertatea de exprimare 

  b. gândirea critică şi imaginea de sine 

  c. gândirea critică şi lumea 

 4. Luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor în era digitală 

  a. luarea deciziilor, rezolvarea problemelor 

  b. abilitatea de a revolva un conflict 

  c. problemele-un motor al dezvoltării 

 5. Inteligenţa emoţională în era digitală 

  a. inteligenţa emoţională 

  b. comunicarea directă şi comunicarea electronică în era digitală 

  c. motivare şi manipulare 

 6. Înţelegerea problemelor globale în era digitală 

  a. lumea: atunci şi acum 

  b. societatea digitală globală 

  c. cetăţenie şi atitudine globală 

 7. Demnitatea umană şi drepturile omului în era digitală 

  a. respectul diversităţii; toleranţa 

  b.valori personale, de grup şi naţionale 

  c. valori europene, valori globale 

 8. Competenţe interculturale în era digitală 

  a. diversitate culturală: atunci şi acum 

  b. înţelegere interculturală 



  c. lupta contra rasismului, intoleranţei si xenofobiei 

 

 9. Democraţia, justiţia, corectitudinea, egalitatea şi legea în era digitală 

  a. democraţia, controlul şi echilibrul 

  b. corectitudine şi echitate 

  c. legea 

 10.RSC în era digitală 

  a. responsabilitatea socială a cetăţenilor 

  b. responsabilitatea socială corporativă 

  c. responsabilitatea socială a comunităţii. 

 

III.3 Scurtă descriere  a temelor  şi a modulelor abordate 

( vezi versiunea completă a conceptelor în limba engleză) 

 

IV. Metodologia aplicată în vederea selecţiei temelor 

 

 IV.1 Obiective pentru evaluare: elevi şi profesori 

 Materialele sunt elaborate pentru două grupe de vârstă: 12-14 ani şi 15-18 ani, dar şi pentru 

profesorii care predau acestor elevi. Astfel, când se aleg temele şi modulele ce urmează a fi 

elaborate, profesorii sunt primii întrebaţi, dar trebuie să oferim şi elevilor şansa de a-şi exprima 

părerea. 

 A fost foarte important să determinăm dacă există o suprapunere a opiniei elevilor cu cea a 

profesorilor. Concret, opinia profesorilor a fost cea care a contat mai mult, dar dacă ar fi fost 

discrepanţe prea mari între cei doi poli, ar fi trebuit aleasă o altă metodă de selecţie a temelor. 

Rezultatul a fost însă unul concludent: există o bună corelare între profesori şi elevi. 

                                  Exemplu grafic de corelare: 

 

 

  

 

 

 

 

 



   Opiniile profesorilor şi ale elevilor au fost analizate prin minim 5 chestionare 

anonime pentru ţările Cehia, Ungaria şi România. Atât profesorii cât şi elevii au răspuns la aceleaşi 

întrebări (întrebările chestionarului se găsesc în anexa C- varianta completă în limba engleză). 

 

 IV.2 Evaluarea importanţei temei: rezultatele matricei de preferinţe 

 În vederea selecţiei temelor propuse a fost folosită matricea de preferinţe (vezi anexa B-

varianta completă în limba engleză). 

 Au fost sesizate următoarele probleme: 

1. Unii elevi, dar şi profesori, nu au înţeles clar modul de completare al matricei sau nu au fost 

suficient de atenţi. 

2. Unele răspunsuri ale elevilor au fost copiate. 

3. Chiar şi cei care au fost atenti au greşit completarea matricei. 

Datorită acestor probleme întâmpinate, putem spune cu o oarecare probabilitate că cele mai puţin 

importante teme pentru cele două grupe de vârstă sunt: 

  12-14 ani Liberalism şi iliberalism 

                                        Cetăţeni sociali 

  15-18 ani: RSC 

         Abilităţi interculturale 

 Aceste rezultate au fost confirmate şi de chestionarele aplicate. 

 

V. Rezultatele evaluării 

 

V.1 Evaluarea rezultatelor şi observaţii 

 În ciuda problemelor întâmpinate, putem concluziona următoarele: 

 1.Cel mai important rezultat este faptul că există o foarte bună corelare între opiniile 

partenerilor şi ale şcolilor în care predau. Partenerii proiectului pot elabora materiale potrivite, 

valoroase şi folositoare pentru toate ţările participante, şi, extrapoland, pentru toate ţările Uniunii 

Europene. 

 2. Opiniile partenerilor sunt în concordanţă relativă în ceea ce priveşte selecţia temelor; 

concret, eliminarea celor două teme s-a facut cu acordul tuturor partenerilor. 

 3.  Opiniile profesorilor sunt în concordaţă cu cele ale elevilor în ceea ce priveste selecţia 

temelor mai importante. 

 4. Chestionarele au verificat şi familiaritatea profesorilor şi a elevilor cu anumite teme ce 

vor fi abordate.  Rezultatele ar fi putut influenţa alegerea temelor dacă erau mai numeroase  pentru 

„absolut nefamiliar” sau “total familiar”. Dar, media răspunsurilor arată din nou o suprapunere 



între ţările participante la proiect indicându-se un nivel de familiaritate “suficient” până la “bun” 

pentru teme alese. 

 5. Partenerii au luat în discutie şi următorul aspect: temele la care s-a renunţat conţineau 

submodule care au primit (individual) punctaj mare, iar alte submodule din teme acceptate aveau 

punctaj individual mai mic. Astfel , după discuţii prealabile, au fost făcute următoarele modificări: 

    12-14 ani 

    a. Modulul “Interacţiuni respectuoase şi eficiente” a fost înlocuit de 

“Separaţia puterilor” 

   b. Modulul “Nevoi şi interese” a fost înlocuit de “Empatie, 

flexibilitate şi adaptabilitate” 

 

    15-18 ani 

       Modulul “Cetaţenie şi atitudine globală” a fost înlocuit de   

       „Lupta contra rasismului, intoleranţei şi xenofobiei”. 

 

Toate celelate module au rămas neschimbate. 

 

V.2 Lista temelor şi a subtemelor (modulelor) finale 

 

Nivel gimnazial (12-14 ani) 

 1. Caracteristici ale erei digitale 

  a. tehnologia digitală 

  b. informaţia şi comunicarea în era digitală 

  c. părinţi şi copii în era digitală 

 2. Drepturi şi responsabilităţi în era digitală 

  a. obligaţii, responsabilităţi şi drepturi 

  b. echilibrul dintre drepturi şi responsabilităţi 

  c. prioritatea drepturilor şi a responsabilităţilor 

 3.Societate, coeziune şi solidaritate în epoca digitată 

  a. coeziune în era digitală 

  b. solidaritate în era digitală 

  c. diversitate şi toleranţă în era digitală 

 4. Convieţuirea în era digitală 

  a. cooperare şi munca în echipă 

  b. separaţia puterilor  



  c. abilitatea de a-ţi apăra drepturile, interesele şi nevoile 

 5.Mass-media şi opinia publică în era digitală 

  a. caracteristici ale mass-mediei şi influenţa sa 

  b. competenţe media 

  c. societatea virtuală, realitatea alternativă 

 6. O societate digitală sănătoasă 

             a. caracteristicile societăţii 

  b. moralitatea şi etica  

  c.dezvoltarea societăţii digitale 

 7. Responsabilitate socială în şi pentru viitor  

  a. dezvoltarea durabilă a societăţii 

  b. protecţia mediului înconjurator 

  c.lupta cu schimbările climatice 

 8.  Dezvoltare socială personală în era digitală 

  a. cunoaşterea de sine şi abilităţile sociale 

  b. empatie, flexibilitate şi adaptabilitate în era digitală 

  c. diferenţe între motivare şi manipulare. 

  

 Nivel liceal (15-18 ani) 

 1. Societatea informaţională 

  a. caracteristici şi structura societăţii 

  b. era digitală 

  c. fragmentarea societăţii 

 2. De la cunoştinţe la competenţe  

  a. cunoştinţe şi competenţe 

  b. cunostinţele în era digitală 

  c. competenţa digitală 

 3. Gândirea critică în era digitală 

  a. competenţe media; fapte vs.opinii; libertatea de exprimare 

  b. gândirea critică şi imaginea de sine 

  c. gândirea critică şi lumea 

 4. Luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor în era digitală 

  a. luarea deciziilor, rezolvarea problemelor 

  b. abilitatea de a revolva un conflict 

  c. problemele-un motor al dezvoltării 



 5. Inteligenţa emoţională în era digitală 

  a. inteligenţa emoţională 

  b. comunicarea directă şi comunicarea electronică  

  c. motivare şi manipulare 

 6. Înţelegerea problemelor globale în era digitală 

  a. lumea: atunci şi acum 

  b. societatea digitală globală 

  c. lupta contra rasismului, intoleranţei şi xenofobiei 

 7. Demnitatea umană şi drepturile omului în era digitală 

  a. respectul diversităţii; toleranţa 

  b.valori personale, de grup şi naţionale 

  c. valori europene, valori globale 

 8.Democraţia, justiţia, corectitudinea, egalitatea şi legea în era digitală 

  a. democraţia, controlul şi echilibrul 

  b. corectitudine şi echitate 

  c. legea în era digitală 

  

VI. Consideraţii metodologice 

 

VI.1 Metodologia generală  

 Aşa cum a rezultat din cercetările făcute de partenerii de proiect, metoda frontală este încă 

des folosită în procesul de predare-învăţare. De asemenea, se folosec din ce în ce mai mult 

instrumente TIC şi metodele inovative. 

Astfel, materiale de predare concepute de echipa de proiect trebuie să respecte aceste trei 

caracteristici: 

* să poată fi folosite în predarea frontală; 

* să conţină o variantă electronică  a conţinuturilor predate; 

* să ajute profesorii în folosirea metodelor inovative. 

 Materiale scrise (temele şi subtemele). Se va elabora un manual pentru fiecare grupă de 

vârstă şi, fiindcă temele abordate sunt noi chiar şi pentru profesor, echipa de lucru va elabora câte 

un ghid al profesorilor pentru fiecare manual. 

 Modulele elaborate trebuie să poată fi predate într-o singură oră (45-50min).  Mai mult, 

pentru a nu suprasolicita elevii, textul nu va fi mai lung de 3 pagini A4 (plus poze, grafice etc.). 

Fiecare modul trebuie să cuprindă 5 întrebări de control. Elevii trebuie să poată răspunde la aceste 



întrebări pe baza conţinutului din manual la modulul respectiv. Întrebările de control vor fi folosite 

şi  pentru aplicaţia pe telefonul smart. 

  În plus, se poate adăuga un text pentru lecturare individuală (nu este obligatoriu). Acesta nu 

trebuie să fie mai mult de o pagina A4. Materialele scrise trebuie să fie în procent de 95% originale- 

inserţiile din alte surse, cu excepţia definiţiilor, nu sunt permise. 

 Versiunea electronică a materialelor scrise este de fapt  o prezentare power point a 

modulului.  Dat fiind faptul că slide-urile sunt concepute doar în limba engleză, textul scris va fi cât 

mai puţin prezent în slide-uri. Se pot folosi şi alte prezentări- Prezi -de exemplu şi inserţii de link-

uri You tube sau animaţie. 

 

 VI.2 Metode non-standard- cosideraţii şi sugestii 

 Instrumentele inovative sunt din ce în ce mai folosite în predare în ţările partenere. Scopul 

lor principal este de a motiva elevul, de a-l implica  activ cât mai mult în procesul de predare. Orice 

astfel de metodă trebuie încurajată! 

 Implicarea elevilor în procesul de predare-învăţare va fi încadrată în două categorii: 

 activităţi individuale 

 activităţi de grup (într-o măsura mai mare) 

Următoarele metode sunt sugerate: 

 prezentarea individuală şi personalizată a unei teme date 

 elaborarea individuală a unei teme- scrierea unui eseu sau  reportaj 

 dezbateri  şi discutii în grupul de lucru; joc de rol; brainstorming 

 simularea unui proces; studii de caz şi rezolvarea de probleme 

 orice altă metoda modernă adecvată clasei şi temei proiectului. 

 

VI.3 Proiectul de lectie 

 

 Partenerii vor elabora şi proiecte de lecţie concrete. Structura şi conţinutul lor sunt mai 

degrabă simple sugestii de abordare la clasă a temelor propuse. Proiectul de lecţie depinde foarte 

mult de metodologia aleasă şi de caracteristicile clasei. 

 Un proiect de lecţie model apare în varianta completă în limba engleză. 

 

 

 

 



VII. Consideraţii legate de materialele elaborate 

 

VII.1 Materialele scrise 

 Materialele scrise sunt de două tipuri: 

 

 manuale/suport de curs – conţin 8 teme pentru fiecare grupă de vârstă cu 3 

subteme/module fiecare. Un modul se poate preda într-o singură oră (45-50 min) şi nu 

trebuie să fie mai mult de trei pagini A4 (în plus se pot adăuga imagini, grafice). Fiecare 

modul trebuie să conţină întrebări de control la care elevii să poată răspunde pe baza celor 

citite. Se poate adăuga un text suplimentar pentru lecturare individuală; nu mai mult de o 

pagină.  În cazul textului suplimentar se pot insera părţi din alte documente, cărti, legi etc. 

cu menţionarea sursei desigur. Manualul trebuie să fie 95% original. Se permite doar 

copierea definiţiilor, cu menţionarea sursei. 

 ghidul profesorului- conţine informaţii suplimentare care aprofundează tema dată, dar şi 

alte materiale care vor ajuta profesorii în predare (vezi punctul VIII). Volumul unui modul 

din ghid nu este limitat. 

 Este foarte important de reţinut faptul că modulele elaborate vor fi semi-independente; 

profesorul poate alege ce temă să predea şi când să o predea. Chiar dacă există între ele o legătură 

evidentă profesorul nu este obligat, de exemplu, să predea toate cele trei module de la o temă sau 

exact în ordinea apariţiei lor. 

 Un rezumat al materialelor scrise va fi elaborat în fiecare limbă naţională a ţărilor 

participante. 

 

VII.2 Varianta electronică 

 

 Conţinutul prezentărilor power point va urma îndeaproape materialele scrise, deşi nu se 

exclude introducerea unor informaţii suplimentare care ar uşura procesul de predare-învăţare. 

Prezentările vor fi folosite de către profesori în cadrul lecţiilor pentru a facilita consolidarea 

noţiunilor. Slide-uile vor fi introduse în Ghidul profesorului şi vor avea un spaţiu special conceput 

pentru notiţele profesorului. În plus, manualul, ghidul profesorului şi prezentările vor fi toate 

copiate pe un Cd şi fiecare versiune printată va conţine un Cd ataşat. La decizia partenerului care 

scrie o anumită temă se pot adăuga şi alte surse electronice care sunt relevante (you tube de 

exemplu). Aşa cum şi modulele sunt semi-independente, aşa sunt şi prezentările propuse. Unele 

slide-uri pot fi înlocuite sau pur şi simplu eliminate.Versiunea electronică va rămâne doar în limba 



engleză şi de aceea se recomandă folosirea în slide-uri a imaginilor, graficelor, diagramelor, 

conceptelor şi cât mai puţin a textului scris. 

 

VII. 3 Versiunea mobilă- aplicaţia pe smartphone 

 Folosirea telefoanelor smart în predare este mai degrabă o noutate în ţările partenere, dar şi 

în toată Europa.  Se ştie foarte bine faptul că elevii le folosesc excesiv- multe ore pe zi. În câteva 

ţări, folosirea telefoanelor mobile la ore este chiar interzisă. Suntem de părere ca interzicerea lor va 

duce la rezultate negative- nu ar trebui să încercăm să oprim ceea ce nu poate fi oprit. Elevii sunt 

obişnuiţi deja cu ideea de a schimba informaţii şi idei prin intermediul telefonului mobil. 

 În ciuda faptului că nu sunt statistici foarte actuale, credem că la ora actuală  aproape toţi 

elevii deţin sau au acces la un smartphone. Se vând 1.5 miliarde de telefoane în fiecare an şi 

majoritatea sunt smartphone.  Având în vedere folosirea internetului, a Facebook-ului sau a altor 

reţele de socializare suntem siguri că majoritatea elevilor au acces la diferite dispozitive smart. 

 O primă caracteristică a acestor dispozitive este faptul ca acestea sunt personale- pot fi 

folosite de către un singur elev. Astfel, în elaborarea versiunii pentru smartphone se va ţine cont şi 

de acest aspect. 

 O altă caracteristică importantă este aceea că pot fi folosite oriunde, dar nu sunt potrivite 

pentru citirea unor texte lungi. Astfel, materialele vor fi  structurate pe module,  vor fi uşor de citit 

şi scurte, cu cerinte clare şi răspunsuri scurte.  

 Elaborarea unei aplicaţii noi pentru smartphone ar depăsi limitele de timp şi scopul 

proiectului, de aceea echipa de proiect a stabilit folosirea unor aplicaţii existente deja. S-a decis 

folosirea aplicatiei Socrative. Profesorii pot crea întrebări cu răspuns multiplu, întrebări cu da sau 

nu, întrebari de tip adevărat sau fals, întrebări cu răspuns deschis. 

 Prin urmare pentru fiecare modul se vor elabora: 

 10 întrebări cu răspuns multiplu - 3 răspunsuri posibile, dintre care doar unul este corect; 

evaluarea se face automat; 

 5 întrebări întrebări de tip da sau nu; evaluarea se face automat; 

 5 întrebări de tip adevărat/fals; evaluarea se face automat; 

 5 întrebări cu răspuns deschis; evaluarea se face de către profesor. 

 Prin intermediul acestei aplicaţii 25 de întrebări vor fi elaborate pentru fiecare modul şi în 

total 8x3x25= 600 de întrebari prin care profesorii vor putea evalua însuşirea temelor predate. 

Răspunsurile la întrebări vor fi incluse în ghidul profesorului şi în versiunea naţională a 

materialelor elaborate de parteneri. 

 

 



 VIII. Ghidul profesorului- observaţii 

 Aşa cum a aratat rezultatul chestionarelor, temele şi modulele propuse sunt doar 

aproximativ familiare profesorilor. Tocmai de aceea s-a decis elaborarea unor materiale suport şi 

pentru profesori pentru a întelege mai bine tema dată sau pentru a avea o perspectivă mai largă. 

1. Ghidul urmează temele şi subtemele din manual 

2. Un ghid separat se va realiza pentru fiecare grupă de vârstă 

3. Volumul ghidului nu este limitat 

4. Ghidul va cuprinde materiale suport pentru manual; se pot introduce texte din documente sau 

legi cu menţionarea sursei 

5. Ghidul poate cuprinde răspunsul la întrebările de control 

6. Ghidul trebuie să cuprindă toate slide-urile pentru toate modulele din manual şi va permite 

profesorului să facă adnotări 

   7. Ghidul trebuie să cuprindă întrebările pentru aplicaţia smatphone şi răspunsurile lor 

   8. Ghidul trebuie să cuprindă indicaţii referitoare la jocul strategic propus de echipa de proiect 

   9.Ghidul trebuie să cuprindă exemple de proiecte de lecţie pentru fiecare modul 

 10. Ghidul trebuie să cuprindă o listă bibliografică folosită, dar şi una recomandată. 

 

IX. Alte consideraţii 

 

 Materiale de predare vor fi elaborate în limba engleză. Totuţi, pentru a uşura munca 

profesorilor, partenerii vor pregăti  variante suplimentare  în limba naţională. Acestea nu sunt  

neapărat o traducere.  Sunt variante mai scurte decât cele din limba engleză,  variante ajutătoare, de 

aceea : 

1.ele pot conţine părţi specifice şi necesare predării fiecarui modul ce nu apar în modulul original 

2.graficele, diagramele pot fi schimbate cu altele specifice ţării de predare 

3. se pot face referinţe la varianta în limba engleză 

4. întrebările de control trebuie traduse 

5. versiunea electronică rămâne doar în limba engleză 

6. materialele pentru aplicaţia smartphone se vor traduce 

7. variantele în limba naţională sunt responsabilitatea partenerilor (pregătire şi printare). 

 

ANEXA  A- Lista temelor propuse de către toţi partenerii (vezi varianta completă în limba engleză) 

ANEXA  B- Matricele de preferinţă  (vezi varianta completă în limba engleză) 

ANEXA  C- Chestionarele aplicate  (vezi varianta completă în limba engleză) 

ANEXA  D- Corelaţii  (vezi varianta completă în limba engleză) 



ANEXA  E- Prezentările power point vs alte prezentări  (vezi varianta completă în limba engleză) 

ANEXA  F- Comparţie între aplicaţii pe smartphone(vezi varianta completă în limba engleză). 


