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Școala Gimnazială „MIHAI EMINESCU” Craiova lucreaza  în mediul online, pe platforma Microsoft Teams , începând
cu  data de 24 martie 2020. https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams/

Premergator acestei date s-a  desemnat echipa responsabila cu crearea conditiilor tehnice pentru   logarea intregii 
organizatii la platforma TEAMS. 

Am optat pentru platforma Microsoft Teams din colectia de resurse on line propuse de MEC pentru ca permite
organizarea pe structuri de tip clasă, încărcarea de materiale și lucrul colaborativ , conditii ce favorizeaza  continuarea 
invatarii  si adaptarea  caracteristicilor invatarii traditionale in mediul on line.

Adresa de contact: scoalagimnazialamihaieminescu@scmeminescu.onmicrosoft.com

Linkul către organizație: https://teams.microsoft.com/_#/school//?ctx=teamsGrid

1.1. Referinte

https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams/
mailto:scoalagimnazialamihaieminescu@scmeminescu.onmicrosoft.com
https://teams.microsoft.com/_


Am efectuat  simulari privind logarea la platforma TEAMS.

26 martie 2020

Am instruit  personalul  didactic , parintii si elevii privind logarea la platforma TEAMS 

atribuind fiecarui participant la activitatea didactica  cate un ID si o parola .

30 martie 2020

Am desfasurat  activitatea didactica propriu-zisa in mediul on line.
30 martie 2020



Administrarea activitatii didactice  online a fost  asigurată de o echipa desemnata  

de conducerea școlii .



Activitatea 1: Personalul didactic si-a reactualizat si adaptat proiectarea
didactica la conditiile predarii on line.

Activitatea 2: Personalul didactic si-a organizat programul saptamanal pentru
fiecare disciplina de studiu.

Activitatea 3: Organizarea timpului alocat activitatilor de invatare online s-a
realizat cu respectarea principiilor didactice, a celor privind invatarea
online si a specificului disciplinei de invatamant, cu consultarea actorilor
implicati in aceasta activitate(parinti, cadre didactice).



Activitatea 4: S-au distribuit ,,rolurile,,:

OWNERS -Diriginții/învățătorii, profesorii clasei care manageriază echipa/ pot accesa Assigments

(Teme pentru elevi), pot adăuga/ șterge canale, pot să creeze linkuri (legături) cu alte echipe

pentru a putea intra in intalniri online cu două clase paralele, pot analiza activitatea tuturor orelor

(canalelor) sau a unui canal anume.

MEMBRII - elevii clasei.

GUEST (invitați)- Directorii unității școlare.



Activitatea 5: In spatiul de lucru al fiecarei clase s-au creat canale de comunicare elevi-profesor

pentru disciplinele cuprinse in schemele orare . Cadrele didactice si-au desfasurat

activitatea conform încadrării.



 Profesorul accesează echipa clasa_nume, canalul _materia predată, pornește butonul
meet now (ne întâlnim acum), invită elevii, face prezența.

Exemplul 1: 7 Mai 2020, Ora de matematică, clasa VII-a A, fixarea noțiunilor învățate- Rezolvarea triunghiului dreptunghic,

14 elevi prezenti.
Profesorul pornește întâlnirea, trimite link elevilor către manualul digital, pagina 204,

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Matematica/U0MgR1JVUCBFRElUT1JJ/ si un link către table virtuală
(Microsoft Office 365 aplicatia Whiteboard) pe care elevii rezolvă problemele în mod colaborativ.

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a VII-a/Matematica/U0MgR1JVUCBFRElUT1JJ/


 Aplicația colaborativă  Microsoft Office-WHITEBOARD



 Exemplul 2: 11 Mai 2020, Ora de matematică, clasa VIII-a B, 22 elevi prezenti -Pregătire pentru
Evaluarea Natională-Test de antrenament 17. Profesorul pornește butonul meet now (ne întâlnim
acum), invită elevii, face prezența.

 Profesorul atașează in Fișiere testul 17 de antrenament.
 Pornește butonul de conversație(Start Conversation). Elevii calculează individual exercitiile de la

modulul I si scriu rezultatele in conversatii. Modulele II si III sunt lucrate colaborativ pe tabla virtuală.





 Exemplul 3:Testul 8 de antrenament- rezolvat cu elevii de clasa a VIII-a B utilizând aplicația

colaborativă PowerPoint. Avantajul aplicației: elevii rezolvă colaborativ problemele direct in

documentul atașat. Dezavantajul utilizării acestei aplicații este că nu permite scrierea cu

instrumente de desenare a mai mult de 5 diapozitive!



 Exemplul 4: Ora de informatică, 11 mai 2020, clasa a VII-a B, prezenti 17 elevi, Limbajul
C++ colaborativ- Recapitulare: biblioteci incluse, declarare variabile, declarare functii,
dispozitive logice de intrare/iesire, operatori, exerciții de depanare a unor programe- foarte
avantajoasă aplicatia colaborativă PowerPoint in acest caz!

 Resursa: manual digital pagina 89 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-
a/Informatica%20si%20TIC/U0MgSU5UVUlURVhUIFNS/#, 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a VII-a/Informatica si TIC/U0MgSU5UVUlURVhUIFNS/




Activitatea 7: Cadrele didactice au elaborat instrumente de evaluare aplicabile

on-line, pentru inregistrarea progresului elevilor, rezultate ce pot 

fi valorificate de cadrul didactic prin calificativ/nota cu acordul

elevului sau cu acordul parintelui/tutorelui legal.

Aplicarea de teste online la sfârșit de unitate de învățare.

Aceste teste (realizate cu Aplicația Forms –Office 365) sunt apreciate de
elevi fiindcă nota este generată automat la trimiterea testului. Testul poate fi dat o
singură dată sau de mai multe ori, in functie de scopul in care a fost administrat.

Exemplul 1: Test- Notiuni de trigonometrie in triunghiul dreptunghic, un test
aplicat la clasa a VII-a A pe 12 mai 2020. Profesorul vede punctajul fiecărui copil și
mai mult, poate face recenzia fiecărui test/ sau chiar fiecărei intrebări din test, apoi
trimite elevului feedback. Elevul vede unde a gresit și notițele de feedback ale
profesorului.



Profesorul vede punctajul fiecărui copil și mai mult, poate face recenzia fiecărui test/ sau chiar
fiecărei intrebări din test, apoi trimite elevului feedback.



 Profesorul analizează răspunsurile elevilor și oferă feedback fiecăruia.



Utilizarea Aplicatiei Forms-pentru urmărirea de către profesor a progresului elevilor:

 Aplicația Forms utilizată pentru realizarea testelor online generează automat si feedback pentru profesor pe
fiecare item in parte. Astfel profesorul poate vedea la care din itemi au intâmpinat dificultăți elevii.

 Exemplu: La exercitiul 8, un elev din 4 a calculat greșit lungimea segmentului AB. La exercitiul 9, toți elevii au 
răspuns corect!



 Exemplu: 

 La clasa a VIII-a B, canalul matematică,  profesorul atașează tema în Assignments (Teme).

 Elevii sunt atenționați (vizual și acustic) de platforma Teams că au primit o notificare, apoi văd în
postări tema propusă de profesor.





 Elevii rezolvă tema pe caiete, fotografiază rezolvarea temei, apoi încarcă tema pe platforma de învățare.

 Profesorul descarcă, verifică și corectează tema (in format PDF pot fi notate observațiile profesorului sau in 

PAINT), apoi trimite feedback elevului.

 La începutul fiecărei ore online, profesorul discută tema cu elevii: modul de rezolvare, claritatea expunerii

în scris de către elev a raționamentului matematic, așa cum se observă din exemplificarea de mai jos.



Notele/calificative de la evaluările online, teme și portofolii se generează automat in catalogul clasei, 
ca în exemplul de mai jos. Acestea pot fi  valorificate  cu acordul parintilor/tutorelui legal.



Activitatea 1: Monitorizarea modului in care sunt transpuse in practica  activitatea suport pentru 

invatarea online

Activitatea 2: Monitorizarea prezentei la cursurile on line a elevilor si cadrelor didactice



 O echipa a elaborat , aplicat si interpretat chestionare de masurare a satisfactiei invatarii in mediul on
line.

 Chestionarele aplicate pentru părinți au fost incărcate pe site-ul școlii sau pe grupurile whatsapp,
deoarece părinții nu au conturi pe platforma organizației noastre școlare.

 Chestionarele de masurare a satisfacției învățării in mediul online au fost aplicate cu scopul stabilirii
punctelor tari si punctelor slabe a activitatii on line , cu scopul de a obtine informatii despre gradul de
implicare al profesorilor cat si calitatea activitatii lor.



Cancelaria online= Locul de întâlnire al profesorilor, unde au loc 
schimburi de idei, pareri, exemple de bune practici privind 
aplicațiile platformei Microsoft OfficeTeams. Se pot desfasura  
activitati ale comisiilor metodice .

La avizier au fost încărcate:

 Orarul scolii; 

 Programele EN; 

 Proceduri ale scolii/ ISJDolj;

 Ordine MEC;

 Directoare cu raportarea săptămânală a activității cadrelor 
didactice.


