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Un pretext ...pentru a crea și a recrea realitatea 
 

La Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, din Iași s-a desfășurat vineri, 11 decembrie, 2020, Cercul 
consilierilor educativi și al directorilor adjuncți, din semestrul I, pretext pentru a pune în scenă un întreg 
arsenal ce îmbină  facilitățile oferite în perioada actuală de platformele educaționale și creativitatea ființei 
umane, în ipostaza dascălului care dorește să ajungă la sufletul elevului și să genereze un plus de valoare.  

Tema Cercului a fost  - Valorificarea potențialului activităților educative prin intermediul resurselor 
și instrumentelor online – provocări și limite, punct de plecare pentru o activitate în care toți participanții au 
reușit să se apropie unii de ceilalți prin intermediul unor Ateliere de lucru denumite simbolic – Povestea 
tablei, Filmul adolescentului ascuns în online, O revistă pentru eternitate, Blogul elevilor nemulțumiți. 
Datorită acestor activități, profesorii și elevii au pactizat și au creat echipe imbatabile care au dus la bun 
sfârșit întreaga activitate, al cărei scop a fost să reconstituieîn mediul virtual tipicul Cercurilor de altădată, 
valorificând competențele digitale dobândite de elevi și profesori într-un timp foarte scurt, prin intermediul 
cunoscutelor, deja, platforme de e-learning, precum Mentimeter, Jamboard, Witeboard, care devin o 
alternativă viabilă pentru învățarea și evaluarea la distanță, la momentul actual.  



Deschiderea către o nouă eră, cea digitală, s-a realizat prin participarea activă a organizatorilor și a 
invitaților ce au descoperit încă o dată bucuria de a lucra împreună, chiar dacă prin intermediul unor ecrane, 
care, evident, au prins viață, sub bagheta magică a unor cadre didactice creative și ingenioase. Numărul mare 
de invitați și implicarea tuturor au transformat activitatea într-un adevărat succes, cu efecte pe termen lung 
în ceea ce privește abilitățile profesorului de a lucra pe o platformă online. Lecțiile interactive sunt o 
modalitatea de a atrage elevii la școală și de a le demonstra că profesorii lor se pot adapta cu rapiditate de 
nevoile lor și ale educației în general.  

Astfel de activități, văzute ca un schimb de idei și de păreri, sunt benefice pentru dezvoltarea 
învățământului, mai ales în această perioadă, în care fiecare dintre noi caută răspunsuri la un număr infinit 
de dileme, iar comunicarearămâne singura soluție pentru a merge mai departe.  

 
 

 



 
 
 


