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1 an, 2 ani, 3 ani, 4 ani... an cu an spre prezent... 
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CE?
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Răspunsuri ale participanților

https://www.menti.com/


Învățăm să 

predăm 

(și) altfel...



„Calitatea educatiei nu poate merge 
dincolo de calitatea profesorilor.”

Andreas Schleiher, OECD

„Profesorii (ar trebui) să fie 

designerii învățării.”





Comunicare

Empatie
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FACI?
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Feedback

Autonomie/atenție/atitudine/adaptare

Colaborare/coerență

Implicare
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TU?
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Transparență

Unitate (în diversitate)
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CE FACI TU? 

Lecții din „Clasa de Acasă”

Te implici?
Colaborezi?
Împărtășești?
Înveți?
Adaptezi? 





Extras din cartea „Școli care învață”, coord. Peter Senge, Editura Trei, 2016 (pag. 26)





Suntem capabili să facem față prezentului?

Ce calitate/aptitudine/competență a noastră ne-a 

ajutat cel mai mult în această perioadă?

Realități și perspective



 Colaborăm

 Reflectăm

 Ne adaptăm

 Schimbăm 

Perspective...



Ce facem în prezent pentru noi, pentru viitor?

Ce facem pentru copiii/nepoții noștri

în prezent, pentru viitor?

Realități și perspective





Andreas Schleicher 

Conferința online SuperTeach, 23.05.2020
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Lecții din „Clasa de Acasă”

Dăruind, vei dobândi!

Formular de culegere de materiale: https://forms.gle/sipACGNYSwmkHNfg9

https://forms.gle/sipACGNYSwmkHNfg9




Să facem mai 
mult 

pentru noi și 
pentru colegii 

noștri! 
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Evaluarea sesiunii

https://www.menti.com/
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https://www.menti.com/

Răspunsuri ale participanților

https://www.menti.com/


Biblioteca digitală inițiată de experți ROSE construită de specialiști din AARNIEC/RoEduNet, SIMAVI - Software 

Imagination @ Vision, Horvath&Partners și UMPFE. https://eduonline.roedu.net/

CRED
https://digital.educred.ro/

iTeach
https://iteach.ro/resurse/

Resurse utile de la colegii din Republica Moldova
http://www.educatieonline.md/

RED create de profesori brașoveni
http://isjbrasov.ro/index.php/resurse-educationale-1

Linkuri utile...

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose
https://www.roedu.net/
https://www.simavi.ro/
https://www.horvath-partners.com/ro/
http://proiecte.pmu.ro/web/guest/acasa
https://eduonline.roedu.net/
https://digital.educred.ro/
https://iteach.ro/resurse/
http://www.educatieonline.md/
http://isjbrasov.ro/index.php/resurse-educationale-1


Linkuri utile...

Aspire Teachers

https://www.aspireteachers.ro/

https://www.aspireteachers.ro/noutati

https://www.aspireteachers.ro/optionale

https://www.facebook.com/AspireTeachers/

https://www.aspireteachers.ro/
https://www.aspireteachers.ro/noutati
https://www.aspireteachers.ro/optionale
https://www.facebook.com/AspireTeachers/


Cărți și linkuri utile...

https://cuminvataoamenii.ro/

https://cuminvataoamenii.ro/blog/

https://cuminvataoamenii.ro/tutoriale/

https://www.facebook.com/groups/cuminvataoamenii/

https://cuminvataoamenii.ro/
https://cuminvataoamenii.ro/blog/
https://cuminvataoamenii.ro/tutoriale/
https://www.facebook.com/groups/cuminvataoamenii/


Cărți...



Cărți...



Video:                                       Cartea...               
Manfred Spitzer la București

Conferință „Demența digitală”, susținută de Manfred 

Spitzer, urmată de un dialog cu Cătălin Ștefănescu, 

la Ateneul Român

https://www.youtube.com/watch?v=7UPJ8EGHxyw

Demența digitală - Garantat 100%, invitat neurologul

german Manfred Spitzer

https://www.youtube.com/watch?v=gGfcR8JNVMQ

https://www.youtube.com/watch?v=7UPJ8EGHxyw
https://www.youtube.com/watch?v=gGfcR8JNVMQ




Carmina Vakulovski
profesor la Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov

+40722630672

trambitascarmina@yahoo.com

https://www.facebook.com/carmina.trambitas

Grupul PARTNERS
https://www.facebook.com/groups/1577503625840178/

http://www.tiuk.reea.net/

mailto:trambitascarmina@yahoo.com
https://www.facebook.com/carmina.trambitas
https://www.facebook.com/groups/1577503625840178/
http://www.tiuk.reea.net/



