II. PREDAREA ONLINE: OPORTUNITATE
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HISTORY LESSONS IN THE PANDEMIC TIME
(Abstract)
The transformations of the last 20 years in science and technology changed
the role and place of education in the school environment. The strategy known as
flipped classroom provides the possibility of transmitting content online, creating
"mirror classroom". Thus, students can collaborate and socialize with colleagues
from home or from class on a specific subject of History, after becoming familiar
with the new content outside the classroom. This strategy was useful during the
pandemic, allowing the move of the teaching activity into the virtual environment.
Starting with March 2020, students and teachers applied knowledge in teaching and
learning History, proving the ability to use new digital tools and applications, as
well as digital platforms. The exchange of ideas, the experiential learning carried out
by students and teachers in collaboration are positive aspects of learning History in
the virtual environment. Acquiring specific skills using the new digital tools provides
the possibility of cooperative learning in the virtual space, the conduct of learning
activities with an applicative role, and the organisation of personalized learning
pathways facilitating students' access to verified data proposed by the teacher.
Difficulties in the use of technology and lack of real empathy and communication are
the main drawbacks of online learning.
Keywords: online history lessons; XXI century; modern strategies; ICT tools;
digital learning platforms.

Şcoala reprezintă mediul favorabil în care se dezvoltă şi evoluează tinerii
făcând faţă provocărilor şi schimbărilor rapide din secolul al XXI-lea. După
Comenius, educaţia nu reprezintă doar pregătirea copilului acasă1 de la o vârstă
fragedă, continuată apoi în şcoală, ci este un adevărat proces care influenţează viaţa
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adultului, cu provocările cărora trebuie să le răspundă cu succes zi de zi. Transformările din ultimii 20 de ani la nivel tehnologic, descoperirile din ştiinţă au determinat
şi modificări privind rolul şi locul educaţiei în mediul şcolar. De-a lungul timpului,
mai cu seamă după 1990, au avut loc importante prefaceri la nivelul sistemului de
învăţământ românesc, atât în ceea ce priveşte legislaţia şcolii, cât şi măsuri reformatoare privind finalităţile învăţământului obligatoriu, formarea profesională a
cadrelor didactice, structura anului şcolar, curriculum-ul naţional2, statutul elevului,
evaluarea cunoştinţelor, etc.
Începând cu anul 2000, preocupările la nivel naţional şi european privind
domeniul educaţiei prin introducerea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (TIC)
în curriculum-ul şcolar au crescut. De asemenea, interesul cadrelor didactice pentru a
gestiona şi crea situaţii de învăţare, de cooperare, s-a manifestat tot mai pregnant
între copiii nativi digitali (adică a celor din secolul XXI care se nasc cu abilitatea de a
utiliza instrumente digitale: telefonul mamei, jocuri video, etc) şi instituţia în care
atât profesorii, cât şi elevii apelează din ce în ce mai mult la TIC pentru informare
sau prelucrare de date3. Astfel, creşte rolul profesorului în a direcţiona documentarea
elevilor pe Internet. Utilizarea TIC este completată de aportul cadrului didactic care
identifică sursele de informare cu rol educativ şi emoţional corelate cu obiectivele
propuse, care vor fi apoi aşezate în contextul de învăţare prestabilit.
Potrivit specialiştilor, învăţarea la distanţă impune un anumit grad de artificializare. Această nouă abordare presupune şi necesită asumare şi responsabilitate din
partea tinerilor. Mai mult, este dificil de adaptat vârstelor mici, receptarea mesajelor
nefiind întotdeauna cea dorită4. Educaţia la distanţă înseamnă şi tineri motivaţi, care
convinşi că fac ce doresc, se implică în procesul de construire a cunoaşterii personale. Folosirea noilor tehnologii digitale, online permite stocarea în orice calculator, laptop sau mobil a materialelor, resurselor, activităţilor oriunde şi oricând.
O strategie care oferă posibilitatea transmiterii conţinuturilor în online, creând
„sala de clasă oglindă” este definită de Cynthia Brame, în articolul Flipping the
classroom5. Astfel, elevii pot vizualiza de acasă, orele de curs, pot colabora şi socializa cu colegii pe tema de Istorie propusă, după ce s-au familiarizat cu noul conţinut
în afara clasei. Profesorii pot înregistra ora de curs pentru a o face accesibilă elevilor,
indiferent unde s-ar afla aceştia. Strategia presupune pregătirea prealabilă, stabilirea
unui plan, alocarea unor resurse, înregistrarea lecţiei şi prezentarea lecţiei elevilor.
Conţinuturile sunt transmise cu ajutorul tutorialelor, iar după primirea lor, elevii le
parcurg în ritm propriu, şi pot relua secvenţe din filmul înregistrat. Acest model de
învăţare, „clasa inversată”, prezintă o serie de avantaje, precum: posibilitatea
adaptării nevoilor de învăţare ale fiecărui elev şi ale fiecărei clase; profesorul nu mai
reprezintă sursa primară de informare, fiind necesară doar definirea într-un mod
specific a conţinuturilor ce vor fi explorate; elevul devine participant activ la propria
învăţare, analizează în profunzime tematica abordată; se maximizează timpul de
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lucru în clasă şi se adoptă modele de învăţare active, profesorul regândeşte conţinuturile abordate şi explorate de elevi. Utilizarea noilor tehnologii digitale permite
stocarea în orice calculator sau mobil a materialelor, resurselor, activităţilor în orice
condiţii. Elevul beneficiază de îndrumări, de orientare şi control din partea profesorului, dar nu se află sub o observaţie permanentă a profesorului. În cazul strategiei
precizate se disting trei paşi: planificarea lecţiei, selectarea şi crearea resurselor
digitale şi aplicarea strategiei de învăţare, analiza opiniilor elevilor la finalul orei de
curs. Astăzi, există platforme online care sprijină învăţarea punând la dispoziţie
instrumente pentru a crea conţinuturi, care pot fi folosite în „clasa inversată”,
precum: Wikispaces, AEL, Moodle, eTwinning, Blackboard6, etc.
În contextul provocărilor pandemiei anului 2020, şcoala şi instituţiile cu profil
cultural au fost nevoite să-şi adapteze activităţile pentru spaţiul virtual. Astfel, cartea
în format digital a devenit accesibilă unui număr mult mai mare de cititori, precum şi
exponatele din muzee mai multor vizitatori. Oportunităţile oferite ar trebui privite cu
deschidere de către tineri, ca o posibilitate de a analiza critic şi autonom orice informaţie din spaţiul online. Trebuie avută în vedere însă, şi evitarea capcanelor precum
refugierea exclusiv în lumea virtuală ori însingurarea. Mediul virtual poate valorifica
creativitatea tinerilor, dar şi responsabiliza cu privire la importanţa siguranţei în
spaţiul virtual. Analizele realizate în această perioadă, au demonstrat că este în egală
măsură la fel de important să înveţi să scrii, ori să citeşti şi să interacţionezi cu
calculatorul7.
În România, conform Ordinului nr. 5545 din 10 septembrie 20208 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul
tehnologiei şi al internetului, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal, s-a
stabilit o nouă strategie didactică care presupune derularea unor activităţi ce implică
organizarea procesului didactic de predare–învăţare–evaluare cu ajutorul platformelor digitale şi al unor resurse educaţionale deschise (de tip imagine, text, video), a
lecţiilor, a videoconferinţelor.
Încă din anii `90, documentele diferitelor instituţii europene au avut un rol
esenţial, în încercarea de a identifica aspecte comune privind predarea istoriei în
şcoală. Recomandările la nivel european se adresează sistemelor educaţionale,
încercându-se un proces de compatibilizare, cu privire la formarea de competenţe în
vederea adaptării tinerilor absolvenţi la piaţa muncii. Consiliul Europei şi-a adus
contribuţia la trasarea unor direcţii privind predarea–învăţarea istoriei în secolul al
XXI-lea, ce se referă la: formarea unor tineri activi şi responsabili, care să respecte
moştenirea istorică şi culturală comună şi diversitatea, să manifeste obiectivitate în
analiza surselor şi să fie capabili să analizeze evenimente controversate, să dezvolte
puncte de vedere diferite, să folosească abordări multidisciplinare şi multiperspectivitatea. În cadrul conferinţei internaţionale din 1999, de la Visby din Suedia,
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privind predarea-învăţarea Istoriei s-au conturat obiective precum: convieţuirea
alături de ceilalţi, educaţia pentru pluralism, dezvoltarea competenţei media a
tinerilor, dezvoltarea competenţelor de a înţelege şi selecta informaţii inclusiv din
surse digitale, dar şi din lucrări ştiinţifice digitalizate, ofertă curriculară care să
prevadă posibilitatea abordării lecţiilor din perspectivă personală, încurajând
creativitatea profesorilor şi elevilor. Acestea au fost reluate şi completate în
Recomandarea 15/2001 care esenţializa politicile Uniunii Europene privind educaţia,
construcţia europeană şi moştenirea culturală comună, sporirea dimensiunii civice,
accentuarea aspectelor practice ale predării istoriei, învăţarea centrată pe elev,
autonomia în învăţare şi formarea de competenţe civice, digitale.
Desigur că schimbările actuale din educaţie au la bază Raportul Comisiei
Comunităţilor Europene privind Educaţia din 31 ianuarie 2001, cu privire la creşterea
calităţii învăţării, accesul deschis la educaţie al tuturor copiilor proveniţi din medii
diferite, achiziţia de competenţe cheie, cetăţenie activă şi integrare socială.
Pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană a propus pentru creşterea
calităţii educaţiei în Europa un Plan de Acţiune pentru Educaţia Digitală, calitativ şi
simplu de pus în practică. În vara anului 2020, Comisia a trimis în spaţiul virtual un
chestionar ce putea fi accesat şi completat de către toţi factorii interesaţi persoane
particulare, cât şi instituţii pentru a împărtăşi opinii privind experienţa din primăvara
2020. Consultarea publică realizată de Comisia Europeană9 a demonstrat că 60%
dintre persoanele chestionate nu folosiseră instrumente de învăţare la distanţă, şi nici
pentru a transmite conţinuturi specifice. O consecinţă a acestei acţiuni, a fost trecerea
de urgenţă la aplicarea Planului de acţiune pentru educaţie digitală. Dintre ţintele
propuse amintim: realizarea unui spaţiu european de schimb şi utilizarea unor
platforme educaţionale comune, dar şi susţinerea cadrelor didactice pentru aprofundarea pedagogiei digitale şi instrumentelor de autoevaluare pentru profesori.
Acest plan de acţiune împreună cu studiul OCDE din 2018, demonstrează că
aproximativ 40% dintre cadrele didactice europene sunt pregătite pentru a întrebuinţa
tehnologii digitale în predare-învăţare-evaluare.
După 2019 în cadrul proiectului CRED – Curriculum relevant, educaţie
deschisă pentru toţi10, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020, au fost susţinute demersurile unor cadre
didactice care utilizează în cadrul activităţilor la clasă, la disciplina Istorie, în mod
creativ metode şi strategii didactice interactive, inovative, resurse educaţionale
deschise pentru a dezvolta competenţe-cheie, de literaţie (de înţelegere a textului citit
şi scris) facilitând accesul la educaţie al copiilor, reducând riscul eşecului şcolar. Prin
urmare, noile demersuri la nivel european şi naţional demonstrează preocuparea
pentru adaptarea la nou, în vederea predării noului curriculum de la gimnaziu şi a
viitorului curriculum de la liceu, de către cadrele didactice ce predau disciplina
Istorie.
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Momentul care a necesitat un efort sporit şi o adaptare rapidă la predarea –
învăţarea în mediul virtual a venit în luna martie 2020 pentru toţi profesorii din
România. În noile condiţii, profesorii au fost nevoiţi să îşi regândească lecţiile de
Istorie, să caute strategii didactice pentru a capta interesul, să le transforme în lecţii
antrenante în procesul de învăţare pentru copii şi tineri cu vârste diferite. Cadrele
didactice au fost obligate să facă faţă unor provocări precum: lipsa unor cunoştinţe
privind utilizarea calculatoarelor/tabletelor/laptopurilor de către profesori şi elevi, a
utilizării platformelor online, existenţa mai multor copii în aceeaşi familie şi a unui
singur dispozitiv. La început, fiecare profesor a încercat cu instrumentele cunoscute
(Skype, Whattsapp, Messenger, email, etc,) să păstreze legătura cu elevii săi, sperând
într-o reîntoarcere rapidă în sala de clasă.
Predarea – învăţarea în mediul online a schimbat modul de abordare tradiţional
al disciplinei şi a determinat adaptarea din mers la noua realitate, accesarea noilor
tehnologii de câtre profesori şi elevi. Astfel, a fost necesară ajustarea proiectării
calendaristice, a proiectării pe unitate de învăţare la specificul învăţării online.
Aceasta a însemnat concentrarea pe temele importante, esenţiale din materie, a
conceptelor – cheie. Formularea unor întrebări generale, raportate întregii teme de
studiu, urmată de identificarea răspunsului pe parcursul lecţiilor şi formularea opiniei
proprii după parcurgerea tematicii la final, sunt tot atâtea momente de învăţare în
mediul online urmate de reflecţia personală.
După o analiză atentă a modului de desfăşurare a lecţiei în clasa tradiţională
comparativ cu lecţia în mediul virtual, am ajuns la următoarele concluzii: există o
serie de elemente comune precum: prezenţa elevilor, etapa de reactualizare a cunoştinţelor, anunţarea lecţiei noi, dobândirea noilor cunoştinţe, feed-back-ul, concluzii şi
tema pentru acasă. În clasa virtuală, ne-am adaptat demersul didactic adresând un
cuvânt de bun venit, aşteptând 2-3 minute până toţi copiii s-au alăturat lecţiei online
sincrone şi au putut socializa scriind câteva mesaje pe chat colegilor. Pentru
reactualizarea cunoştinţelor, elevii au fost antrenaţi să rezolve exerciţii interactive,
utilizând aplicaţii din Google forms, Padlet, Mentimeter, LearningApps, Wordwall,
sau alte instrumente online. Au fost provocaţi nominal să răspundă la întrebări
adresate întregii clase. Pe parcursul orei, este absolut necesar să le menţinem interesul pentru lecţie, în clasa virtuală. Prin urmare, este indicat să alternăm activitatea/
sesiunea de prezentare, (aproximativ 10 minute), cu partea aplicativă, (aproximativ
15 minute), solicitând în permanenţă elevii să răspundă, utilizând noţiunile istorice
noi sau analizând texte sau imagini din perspective multiple. La final sunt rezumate
ideile discutate, notată schema şi precizată tema pentru acasă. Pe parcursul orei în
clasa virtuală, profesorul are posibilitatea de a urmări etapele lecţiei, conţinutul,
precum şi să gestioneze eventualele evenimente neprevăzute apărute în timp.
Învăţarea în mediul virtual încurajează schimbul de idei între elevi, este un
cadru benefic, natural, de transmitere a unor experienţe, valorifică achiziţia
anterioară spontană, experienţială, încurajând dialogul de la egal la egal în diferite
situaţii de lucru. Mediile digitale oferă acces la surse originale şi la interpretări
multiple. Internetul oferă posibilitatea accesării resurselor, fiind favorabil predării
istoriei. Analiza unor filme de lung metraj, clipuri video, jocuri pe calculator îi pot
stimula pe elevi să contribuie la înţelegerea istoriei naţionale şi a moştenirii culturale.
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Prezentăm, în continuare, câteva exemple de aplicare a noilor instrumente
digitale în lecţiile de Istorie online. La clasa a V a, la lecţia Frumos şi cunoaştere în
lumea greacă, vom utiliza Google Classroom şi Google Meet, online, sincronă.
Elevii au avut la dispoziţie o săptămână pentru a se informa despre personalităţi din ştiinţă, din antichitatea şi arta greacă, vizualizând filme şi documentându-se,
din manualul digital şi enciclopedii.
Competenţe vizate:
3.2 Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice.
4.2 Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării.
Obiectivele operaţionale:
 Să analizeze modelele educaţionale specifice Spartei şi Atenei, pornind de la
analiza de imagine;
 Să compare educaţia ateniană cu educaţia tinerilor din Sparta, stabilind o
asemănare şi două deosebiri;
 Să alcătuiască jurnalul unei construcţii celebre aflată pe Acropole, în echipe
de lucru, folosind Google forms;
 Să reconstituie descoperirile oamenilor de ştiinţă pornind de la texte şi
imagini din Grecia antică, utilizând apoi informaţiile şi noi instrumente
digitale;
 Să creeze un colaj despre “Muzică, poezie şi zei” pornind de la materialele
puse la dispoziţie;
 Să posteze comentarii despre lucrările colegilor, oferind aprecieri pozitive
sau propuneri de îmbunătăţire într-un Jamboard.
Termenii cheie pe care dorim să îi însuşească elevii sunt: efeb, filosofie, stiluri
artistice, arhitectură, sculptură, cariatide.
Pentru Captarea atenţiei, elevii au completat la început un Mentimeter. Codul pentru
utilizare 4043883.
Figura nr. 1: Utilizarea aplicaţiei Mentimeter pentru
focalizarea atenţiei şi stârnirea interesului.

Sursa: www.menti.com.

Apoi vor completa notând scurte afirmaţii:
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Figura nr. 2: Generarea unui număr mai mare de idei, pornind de la cunoştinţele
elevilor spre ce doresc să înveţe

Sursa: www.menti.com.

Elevii au răspuns solicitărilor. Pornind de la răspunsuri, profesorul a oferit apoi
explicaţiile timp de 15 minute, însoţite de o prezentare în Powerpoint. Apoi, au
analizat imagini privind educaţia în lumea greacă în Sparta şi Atena, iar apoi au
rezolvat sarcina de lucru. Elevii au fost solicitaţi să realizeze o comparaţie între
educaţia din Sparta şi educaţia din Atena, utilizând imaginile de mai jos şi pagina de
internetCreately (diagrama Venn) 11.
Figura nr. 3: Educaţia în Sparta

Sursa:https://istoriiregasite.wordpress.com/2010/03/19/educatia-in-lumea-greaca/.
11
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Figura nr. 4: Educaţia în Atena

Sursa:https://istoriiregasite.wordpress.com/2013/10/21/
educatia-in-grecia-antica-modele-si-valori/.

Pentru a aprofunda cunoştinţele despre arta greacă, elevii au primit ca sarcină
de lucru realizarea unei călătorii imaginare pe Acropole din Atena, folosind Google
Earth şi descrierea unui edificiu al arhitecturii: Partenon-ului/ Erehteionului în
aproximativ 30 de rânduri, utilizând manualul digital12 şi vizita virtuală în Muzeul de
pe Acropole13.
Elevii au explorat virtual principalele exponate din Muzeul Acropolei, apoi au
notat 3 sculptori celebri şi operele lor şi au imaginat scurte dialoguri între Arhimede
şi un soldat roman sau Hipocrate şi Pericle, pornind de la surse istorice. Elevii au
alcătuit textele lucrând în colaborare şi folosind Google Forms.
În ceea ce priveşte muzica greacă antică, profesorul a explicat importanţa
instrumentului muzical lira. A fost prezentată lira şi legende despre acesta. Elevii au
audiat muzica greacă antică de liră14. Pornind de la muzica audiată şi legende, au
realizat un colaj despre „Muzică, poezie şi zei”, folosind aplicaţia Smile Box15.
În Google Classroom, secţiunea „Materiale” a fost încărcată schema lecţiei,
care va fi notată de elevi în caiete.

12
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13
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_radio=1&t=157(accesat 14.12.2020).
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https://www.smilebox.com ( accesat 14.12.2020).
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Schema lecţiei:
Ştiinţa – Începuturile ştiinţei moderne de astăzi se află în Grecia antică.
Om de ştiinţă

Domeniul de Contribuţii la domeniul cunoaşterii
activitate
Matematică
Înlocuieşte explicaţia mitologică a fenomenelor
naturii cu explicaţia ştiinţifică.
Matematică
Este autorul teoremei care îi poartă numele.

Tales din Milet
624-546
Pitagora
560-500
Hipocrat din Cos Medicină
sec. V
Herodot

Istorie

Tucidide

Istorie

Aristotel

Filosofia

Arhimede

Matematică

Strabon
63 i.e.n – 19 e.n.

Geografie

Pentru el fiecare bolnav reprezenta un caz aparte.
A pus bazele medicinei naturiste.
Jurământul lui Hipocrat este rostit de toţi medicii.
Părintele istoriei, numită astfel după lucrarea sa
Istorii în care descrie războaiele medice
A scris Istoria războiului peloponesiac, în bună
parte pe baza observaţiilor de participant.
Contribuţii la dezvoltarea biologiei, logicii, fizicii,
a fondat propria şcoală filosofică Liceul.
A inventat scripeţi, pârghii, maşini de război,
a pus bazele mecanicii şi a
metodei de calcul a numărului Pi
Părintele geografiei

Educaţia pregătea copiii pentru viaţa de adult.
Copiii erau crescuţi până la 7 ani în familie după care fetele rămâneau acasă,
iar băieţii mergeau la şcoală.
La Atena ei învăţau să scrie, să citească, să socotească, practicau exerciţii
fizice, şi între 18-20 de ani urmau Efebia, o şcoală militară şi civică, cu scopul
de a deveni buni cetăţeni.
La Sparta esenţială era pregătirea militară a băieţilor, care după 18 ani
deveneau cetăţeni cu drepturi depline.
Arta greacă
Grecii au realizat importante creaţii artistice.
Arhitectura – temple
Stilurile artei greceşti: doric
ionic
corintic
Construcţii monumentale: Partenonul
Erehteionul
Templul Atenei Nike
Sculptura greacă
Myron – Discobolul
Praxiteles – Hermes cu Dionysos copil
Fidias – Atena Parthenos
Celebre sunt şi vasele din ceramică pictate în roşu.
Concluzie: Civilizaţia greacă a reprezentat baza culturii şi civilizaţiei europene.
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Fixarea cunoştinţelor s-a realizat prin completarea unui Padlet 16 folosind, cu
imagini, texte, despre moştenirea culturii şi civilizaţiei greceşti transmisă umanităţii,
dar şi toate lucrările elevilor.
Elevii au avut şi de rezolvat un Puzzle17, tema a fost reconstituirea
Parthenonului. La finalul orei, fiecare elev a oferit colegilor, opinia sa cu privire la
lucrarea realizată, identificând atât aspecte pozitive, cât şi posibilităţi de îmbunătăţire.
Figura nr. 5: Reconstituirea Parthenonului, prin rezolvarea unui puzzle, online.

Sursa: www. jigsaw.com.

Un alt exemplu de lecţie derulată la clasa a VIIIa, este Epoca pietrei, utilizând
aplicaţia http:// livresq.com, dar şi analiza unor imagini de pe platforma Europeana.
Cuvinte-cheie: cultură arheologică, hominizi, sedentar, silex, ocru, sanctuar,
revoluţie neolitică.
Competenţe vizate:
2.1. Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate spaţio-temporale în contexte
diferite.
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin utilizarea resurselor media.
Obiectivele lecţiei:
 să definească termenii: sedentarizare, silex, hominizi, picturi rupestre, sanctuar,
cultură arheologică, artă preistorică;
 să menţioneze periodizarea preistoriei;
 să reconstituie o zi din viaţa omului preistoric şi activităţile sale, utilizând
diferite surse istorice;
 să realizeze o descriere a Gânditorului de la Hamangia, intrat în patrimoniul
UNESCO.
Acasă înainte de ora de curs, elevii vizionează secvenţe video de pe youtube
despre „Sanctuarul de la Parţa”, Gânditorul de la Hamangia, picturi rupestre sau
lecturează lecţia din manual, punându-se accent pe nivelurile inferioare ale
domeniului cognitiv: înţelegere. Activitatea din clasă este dedicată clarificării
conceptelor şi colaborării pentru realizarea sarcinilor; accentul fiind pus pe
niveluri mai ridicate de învăţare: aplicare, analizare, evaluare şi creare.
16
17

www.padlet.com (accesat la 14.12.2020).
Creat în aplicaţia de la adresa www.jigsaw.com (accesat la 14.12.2020).
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Elevii împărţiţi în 4 grupe, au analizat imaginile sau alte resurse de pe
platforma online Europeana pentru a rezolva cerinţele date18:
Sarcini de lucru:
Alcătuiţi un gif19 dintr-o fotografie care se referă la aspecte de zi cu zi din viaţa
omului preistoric.
Creaţi o bandă desenată despre „O zi din viaţa omului preistoric pe teritoriul
României” folosind instrumentul Web 2.0.Pixton.
Descoperiţi poveştile ascunse din spatele imaginilor, apoi realizaţi un jurnal al unui
vânător din epoca pietrei.
Vizualizaţi filmele de mai sus de pe youtube. Explicaţi, de ce pictura rupestră, este
considerată cea mai veche manifestare artistică din istorie?
Comparaţi picturile rupestre din Europa: Lascaux, Altamira cu cele din România:
Coliboaia şi Cuciulat.
18

https://www.europeana.eu/en/item/181/share3d_196 - cap de topor neolitic;
https://www.europeana.eu/en/item/181/share3d_197 topor din piatră lustruit;
https://www.europeana.eu/en/item/325/HCM204 piesă de joc din os;
https://www.europeana.eu/en/galleries/axeheads - galeria - capete de topoare;
https://www.europeana.eu/ro/item/2048709/object_HA_1905 - vas preistoric;
https://www.europeana.eu/ro/item/2048709/object_HA_1976 - idol preistoric;
https://www.europeana.eu/ro/item/2023901/NatEu_HNHM_Exhibition_HNHM_REC_pap_ildiko_NE_
KK_01_jpg - reconstrucţie facială feminină;
https://www.youtube.com/watch?v=IxQ7QcFaHUg – peştera Coliboaia;
https://www.youtube.com/watch?v=ZjejoT1gFOc – arta din peşteri.
19
Tutorial alcătuirea unui gif: https://www.europeana.eu/en/blog/how-to-make-a-gif-from-a-series-ofphotos (accesat 14.12.2020).
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La finalul orei, elevii au completat impresiile personale cu privire la derularea
orei de curs într-un chestionar, folosind www.wordwall.com.
În concluzie, putem afirma că abordarea din perspectiva formării competenţelor la disciplina Istorie, preponderent a celor sociale şi civice, de comunicare în
limba maternă, digitale, şi a abilităţii de a învăţa să înveţi conform noilor programe
de la gimnaziu, permit elevului să devină autonom, să investigheze şi să interpreteze
din perspectivă proprie şi să participe activ la formarea sa. Deşi se desfăşoară online,
sincron, lecţia păstrează structura de bază clasică: introducere în oră, verificarea
cunoştinţelor anterioare, dobândirea de noi cunoştinţe, fixarea lor, solicitarea „temei
pentru acasă”.
Învăţarea, utilizând noile instrumente TIC, deschide perspectiva unor abordări
comune interdisciplinare, sau transcurriculare, care determină deplasarea accentului
cunoaşterii ştiinţifice pe a învăţa să aplici noţiunile istorice în noi contexte de
învăţare. Utilizarea noilor instrumente digitale oferă posibilitatea învăţării prin cooperare în spaţiul virtual, iar avantajele sunt: stimularea activizării clasei de elevi prin
activităţi cu rol aplicativ, organizarea unor parcursuri de studiu personalizate,
facilitarea accesului elevilor la date verificate, propuse de profesor (filme istorice,
site-uri, teste de autoevaluare şi evaluare, chestionare). Schimbul de idei, învăţarea
experienţială realizată de către elevi şi profesori în colaborare, accesibilitatea informaţiilor aflate pe platforma electronică, în orice moment, reprezintă aspecte pozitive
demne de semnalat ale studierii Istoriei în mediul virtual.
Nu interacţiunea socială pare să aibă cel mai mult de suferit în noul format, ci mai
curând cea explicativă, narativă, demonstrativă.
Din nefericire, nu toţi copiii din mediul rural au avut acces la Internet sau la
resurse pentru educaţie în format digital, în ciuda eforturilor depuse de oficialităţi,
diferite asociaţii nonguvernamentale dar şi de reţelele de telefonie mobile. Mai mult,
platformele de învăţare nu oferă posibilitatea interacţiunii umane şi a transmiterii
emoţiilor şi sentimentelor. Un alt inconvenient îl reprezintă preţurile ridicate ale
serviciilor puse la dispoziţie de diferite corporaţii şi folosite în scop educaţional
(Microsoft, G suite for Education, 24edu.ro, Adservio).De asemenea, pregătirea unei
lecţii în online necesită un timp îndelungat comparativ cu lecţia tradiţională. Există şi
persoane care întâmpină dificultăţi în utilizarea tehnologiei, iar soluţia a fost
accesarea tutorialelor video.
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