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 Ne-am cunoscut formatorii și colegii....
 Am discutat  despre:
• Competențe ale secolului XXI
• Competențe și aptitudini ale profesorului secolului 

XXI
• Cum poate fi dezvoltată gândirea critică și gândirea 

creativă





Instrumente pentru dezvoltarea creativității și a
gândirii critice
 Ce face o poveste interesantă? Cum trebuie să arate

personajul principal? Ce ne împiedică în a fi creativi la
ore? Ce blochează creativitatea?

 https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA
 Am creat o poveste
 Cum se poate folosi aceasta metodă a poveștii, în

predare
Aplicații digitale pentru crearea unor povești/ inclusiv
povești didactice
 Storyjumper https://www.storyjumper.com/
 Toontastic https://toontastic.withgoogle.com/
 Story dice https://davebirss.com/storydice/





 Creadox- creativitate+paradox: un concept
de creativitate, care ne permite să pornim de
la idei normale,ușor de implementat, evoluăm
la idei originale și ajungem (poate) la idei
inovatoare. Un model de implementare este
matricea NOW?-WOW?-HOW?





https://www.youtube.com/watch?v=B0fmfm_CaMo
Accentul nu cade pe Ce trebuie să învăț?  ci pe  Cum pot să învăț 

cel mai bine?
Există un model  de descriere numit Modelul 

4F, de la:
 Facts-fapte (Ce se întâmplă inainte? Ce se întâmplă după? 

Cine caută resurse? Ce face fiecare?
 Feelings-sentimente (Cum ne simțim? Ce ne supără? Ce 

temeri avem? Să ne recunoștem emoțiile și să le exprimăm)
 Findings-constatări (Ce am găsit? Ce am descoperit? Ce 

a funcționat? Ce nu a funcționat? O analiză critică)
 Future-viitor (Cum vom folosi? Ce vom face data 

viitoare?Ce voi schimba)



Blended learning = învățare mixtă( învățarea 
din sala de clasă+ învățarea online)
 Avantaje și oportunități
 Amenințări 
 Platforme-aplicații de învățare/evaluare 

online:
 learning apps: https://learningapps.org
edpuzzle.com https://edpuzzle.com
prezi.com https://prezi.com
hour of code.com https://hourofcode.com/us
 wordart.com https://wordart.com





Învățarea bazată pe întrebări
 Cerințe/adaptarea învățării
 Avantaje/dezavantaje
 Nivele ale inquiry (întrebărilor)
Învățarea prin cerințe 
Proiectul
Problema

Și problema pe care atrbuit să o
rezolvăm noi... Școala perfectă





PERMA (P-positive emotions,E-engagement,R-
relationship, M-meaning, A-accomplishment)
 Emoții pozitive și negative
 Sănătate mintală
 Exercițiu de comunicare si exprimare a

emoțiilor..... cu ajutorul cărților de la DIXIT



 Game VS Play (în limba engleză are sensuri diferite)

 Play- implică jocul fără reguli, de distracție, de 
petrecere a timpului liber

 Game-implică reguli, strategie
 Gamification-ne folosim de principiile jocului în a 

preda
 Game-based learning- folosim strategiile jocului ca 

să învățăm ceva
 Exemple de jocuri: Assassin’s creed –joc video

Catan-joc de masă, Trivial-joc de cultură generală,
Ubongo-joc de strategie și acoperire












