


pe activitățile extrașcolare on-line

Alla APOPEI, inspector pentru activități extrașcolare 
Inspectoratul Școlar Județean Iași, România



Descrieți în câteva cuvinte ultimele 3 luni din 
viața dumneavostră 



Ce rol au activitățile extrașcolare în perioada 
învățării de acasă? Avem nevoie de ele?



Cum este educația extrașcolară online?

PROVOCATOARE – profesorii au devenit ,,îmblânzitori de aplicații”, activitățile pentru copii trebuie să fie 
provocatoare

DIFICILĂ – necesită efort și o pregătire specializată a profesorilor, organizare a activităților

OBOSITOARE – necesită răbdare și atenție sporită

OFERĂ DIVERSITATE – număr mare de platforme, soft-uri, aplicații interactive

MODERNĂ – adaptată generației digitale, nevoilor de învățare prin stimuli

FĂRĂ SUFLET – lipsește interacțiune umană, emoția 

ALTFEL – curaj, inițiativă, flexibilitatea programului, a timpului și locului



Modalități de organizare on-line. 
Exemple de bună practică în Iași și România

• Școala altfel, de acasă – activități practice, creative și ludice pentru 
părinți și copii în domeniul educației economice și casnice (grădinărit, 
bucătărie, amenajarea spațiului, jocuri în familie)
https://bit.ly/2AWcV25

• Activitățile Palatului Copiilor din Iași – festivaluri de dans, 
concursuri (postere, eseuri), editare reviste, ateliere decorative, partide 
și campionate de șah, scenete de teatru, tutoriale ale profesorilor 
pentru tehnici de lucru manual/pictură, confecționare roboți etc.

• Reacție pentru educație – platforma https://narada.ro

• Dirigintele, antrenor de zbor – ghid de călătorie prin... dirigenție

https://bit.ly/2AWcV25
https://narada.ro/


Recomandări:
• Să organizăm activități on-line în siguranță pentru copii și pentru noi. Nu 

ne expunem pericolelor utilizării internetului!

• Să fim deschiși spre a învăța lucruri noi împreună cu elevii noștri! Să 
participăm la formări, facem schimb de experiențe și idei. (Acolo unde este 
echipă, lucrurile merg bine!)

• Să îi antrenăm pe elevi să fie autonomi, independenți! Să îi ajutăm să își 
crească aripi pentru zbor...

• Să ne dezvoltăm abilitatea de a face față schimbării și de a ne păstra 
echilibrul mintal în situații neobișnuite! (cele mai importante, după Yuval 
Noah Harari, 21 de lecții pentru secolul XXI)

• Să avem încredere în noi și în oameni!

• Să gândim pozitiv! Totul va fi bine!     



ZOOM
pe participanții    
la conferintă!

Vă prețuiesc! 
E-mail:   allaapopei@yahoo.com



Despre siguranța online în activitățile 

extrașcolare cu copiii

Cristina Vașchevici,

Centrul Internațional „La Strada” 

Moldova 



Copil. Ghidare. Colaborare.



Folosirea activă, pozitivă și 

responsabilă a Internetului

Spunem copiilor să creeze și distribuie 

doar imagini și videouri pe care ar vrea 

să le vadă părinții, profesorii, rudele, 

prietenii.

Reamintim că orice conținut creat și 

distribuit poate ajunge ușor la un număr 

mare de utilizatori necunoscuți.

Recomandăm copiilor resurse sigure și 

testate personal.



Învățăm copiii regula celor 3 întrebări: Cine? Ce? Cum?

Vorbim cu copiii despre faptul că înainte de a răspunde la un 

mesaj, a trimite o imagine, a oferi infomații personale să 

folosească exercițiul: Mă opresc. Fac un pas în urmă. Mă 

gândesc cel puțin 30 secunde. Decid.

Alegeri corecte în diferite situații în mediul online

https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/gandirea-critica-in-contextul-educatiei-pentru-siguranta-online


Încurajăm copiii să observe cum se simt în comunicarea cu 

o persoană din mediul online.

Spunem copiilor că orice stare neplăcută trebuie împărtășită 

cu persoane de încredere.

Atenționăm copiii că în mediul online persoanele ne pot 

trăda încrederea doar printr-un simplu click pe Post sau/și 

Share.

Observarea unor momente ce ar putea duce la situații 

neplăcute în comunicarea și relaționarea cu

prieteni din mediul online.



Spunem copiilor că un copil nu este niciodată vinovat de o 

situație neplăcută ce i se întâmplă.

Ajutăm copiii să identifice persoane care fac parte din cercul lor  

de încredere.                            

Apelarea la ajutorul persoanelor de încredere



Accesarea și consultarea regulată a resurselor utile și prietenoase despre 

siguranța online







Linkuri utile:

Resurse pentru profesori 

Resurse informative pentru copii

Spoturi și video tutoriale despre siguranța online pentru copii 

Resurse informative pentru părinți

Teste online pentru copii

Resurse didactice pentru părinți

https://siguronline.md/rom/educatori
https://siguronline.md/rom/copii/informatii-si-sfaturi
https://siguronline.md/rom/copii/video
https://siguronline.md/rom/parintii/informatii-si-sfaturi
https://siguronline.md/rom/copii/teste
https://siguronline.md/rom/parintii/resurse-didactice


Învățare la distanță în activitățile 

extrașcolare. Experiența Estoniei

Iulia Dem



Să facem cunoștință!

Iulia Dem

Centrul non-formal de învățare

VitaTiim

Lucrător de tineret (nivelul 6)

(După standardele profesionale ale Estoniei)

Coordonator de proiect

Specialist în învățarea non-formală



Învățarea extrașcolară în Estonia

Acte normative: 

Стандарт образования по интересам

Закон о школе по интересам 

Закон о молодежной работе 

Pentru tineri de la 7 la 26 de ani.

https://www.riigiteataja.ee/akt/12809661
https://www.riigiteataja.ee/akt/13339594?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13340694?leiaKehtiv


Învățarea extrașcolară în Estonia

În învățarea exponențială participă: 

87% - copii 10-11 ani
87% - copii 12-15 ani
84% - adolescenți 16-18 ani



Învățarea extrașcolară în Estonia

Conform Standardului de calitate pentru educația extrașcolară, sarcina este de a dezvălui 
abilitățile creative ale tinerilor și de a le dezvolta conform programului stabilit pentru a ajuta la 
formarea unei personalități care:

1) gândește creativ; 

2) capabilă să își pună scopuri, să planifice și să evalueze; 

3) capabilă să facă o alegere, să ia decizii și să poarte răspundere; 

4) capabilă să analizeze acțiunile din mediul înconjurător; 

5) știe a lucra și poate să colaboreze; 

6) capabilă de autoînvățare.



Trecerea la învățarea la distanță

Pe 16 martie, școlile axate pe învățarea extrașcolară au fost închise.

Pe 15 mai sunt permise orele unui grup de până la 10 persoane, sub rezerva regulii 2 + 2

Începând cu 1 iunie, educația și activitățile de interes pot fi desfășurate sub rezerva regulii 2 + 2, 
gradul de ocupare este de 50%, iar în aer liber organizatorul trebuie să se asigure că numărul 
participanților nu depășește 100 de persoane.

Începând cu 12 iunie, taberele de tineret și echipele școlare pot fi organizate dacă se respectă regula 
2 + 2; numărul de participanți nu este mai mare de 300, iar într-un singur grup - până la 20 de 
persoane. Organizatorul trebuie să asigure disponibilitatea dezinfectanților.



Mulțumesc pentru atenție!

Iulia Dem

juliademdp@gmail.com

mailto:juliademdp@gmail.com


Expozițiile virtuale ca sursă de inspirație pentru 
copii

Veaceslav Levineț





Descoperim Artele frumoase prin 
interpretarea proprie a lucrărilor renumite



Picturi celebre, reproduse pe ouă 
gigant de studenții timişoreni



Pictura lui Mondrian ca inspirație pentru
design-ul vestimentar





Imitarea prin fotografie a picturilor celebre





Preluarea gamei cromatice din operele de artă





Recomandări:
• De dorit a selecta materialul sau lista de link-uri pentru categoriile de 

vârstă a copiilor;

• Pentru transmiterea imaginilor elevilor către conducătorul de cerc 
este recomandat scanarea lor iar în cazul fotografierii a se ține cont de 
lumină și poziția perpendiculară a camerei față de desen;

• Transmiterea pozelor din telefon prin viber și messenger implică și o 
pierdere a calității imaginii de aceea e recomandat poșta electronică 
sau alte platforme de transmitere a fișierilor;

• Internetul nu este singura sursă de inspirație, sugerați copiilor să 
caute idei printre obiectele decorative din casă sau din împrejurimi 



Strategii didactice de organizare 
a procesului de instruire de tip ID

Svetlana Istrate
conducător artistic la studioului muzical-coral Lia Ciocîrlia, 

grad didactic superior, CRCT



Program de 
lecție online





Sigle utile în machetarea 
proiectului de lecție online



Secvență 
din lecție

Link-uri de referință:
- https://www.youtube.com/wa

tch?v=tzm5RUav6tw
- https://www.youtube.com/wa

tch?v=4qqQnsGb_Bo
- https://www.youtube.com/wa

tch?v=wFzDz-g3MJw
- https://www.youtube.com/wa

tch?v=MtEkC454tJI

https://www.youtube.com/watch?v=tzm5RUav6tw
https://www.youtube.com/watch?v=4qqQnsGb_Bo
https://www.youtube.com/watch?v=wFzDz-g3MJw
https://www.youtube.com/watch?v=MtEkC454tJI&fbclid=IwAR28WMSvJzfjizVD2M7LXZndMmGzXajhUehJE181djgl9b5I3vmbcrDbkxw


Repertoriu ușor 
de însușit 

în predarea 
la distanță

Numărăm și mânuțele spălăm Muz. V. Andrinoiu, ver. M. Ene

Primăvara Muz. și vers. R. Andrei

Familia mea Muz. N. Gheorghiu, ver. R. Andrei și N. Gheorghiu

Cântecul familiei Muz. și vers. T. Păcurar

Unu doi trei Muz.T. Păcurar, ver. R. Andrei

Să facem sport adaptare M. Ene

Ce ți-ar spune un copac Muz. R. Andrei, ver. M. Ene

La mijloc de codru des Muz. I. Mureșanu, prel. P. Șerban, ver. M. Eminescu

Rândunica Muz. I. D. Vicol, vers. M. Ene

Cucule, pasăre sură Cântec popular

Urare de Paști Muz. și vers. M. Ene

Ridica-voi ochii mei D. Kiriac

Imnul Europei L.V. Bethoven

Trei culori Muz. C. Porumbescu

Hora Unirii Muz. A. Flechtenmacher, ver. V. Alecsandri

Cât trăim pe-acest pământ Muz. T. Chiriac

Deschideți poarta soarelui Muz. A. Șuteu, ver. D. V. Dumitriu

Hulubul Păcii Cântec folk

Lumea copiilor Muz. și vers. T. Păcurar

Copilărie Muz. și vers. D. Piroiu

Să fim copii mereu Muz. și vers. M. Ene



Lista filme/desene animate muzicale

Nr.o Filmul Lincul 
1. Povestea muzicală "Povestea unui

ciobănaș"
https://www.youtube.com/watch?v=EPsBzoRKpnM

2. Povestea muzicală "Mama" https://www.youtube.com/watch?v=nweDJsPoSGk
3. Filmul muzical "Veronica" https://www.youtube.com/watch?v=x8eGRQbfsvk
4. Filmul muzical "Veronica se întoarce" https://www.youtube.com/watch?v=4S0m86HHsnU
5. Desenul animat "Pisicile aristocrate" https://desenenoidublate.blogspot.com/2017/06/pisicile-

aristocrate-1970-dublat-in.html
6. Povestea "Copacul darnic" https://www.youtube.com/watch?v=tVc12TvPBwE

7. Filmul muzical "Maria, Mirabela" https://www.youtube.com/watch?v=FcCedRHjuOc
8. Filmul muzical "Maria, Mirabela în

Tranzistoria"
https://www.youtube.com/watch?v=A1lM076Xe-k

9. Filmul artistic "Coriștii" https://www.youtube.com/watch?v=p-Cr-qtBcvc
10. Filmul artistic "August Rush" https://vezionline.net/august-rush-2007.html
11. Filmul artistic "Sister Act" https://vezionline.net/sister-act-1992.html
12. Filmul artistic "Sister Act-2" https://vezionline.net/sister-act-2-back-in-the-habit-sister-act-2-

de-la-capat-1993.html

https://www.youtube.com/watch?v=EPsBzoRKpnM
https://www.youtube.com/watch?v=nweDJsPoSGk
https://www.youtube.com/watch?v=x8eGRQbfsvk
https://www.youtube.com/watch?v=4S0m86HHsnU
https://desenenoidublate.blogspot.com/2017/06/pisicile-aristocrate-1970-dublat-in.html
https://www.youtube.com/watch?v=FcCedRHjuOc
https://www.youtube.com/watch?v=A1lM076Xe-k
https://www.youtube.com/watch?v=p-Cr-qtBcvc
https://vezionline.net/august-rush-2007.html
https://vezionline.net/sister-act-1992.html
https://vezionline.net/sister-act-2-back-in-the-habit-sister-act-2-de-la-capat-1993.html


Lista canale YouTube și site-uri domeniul muzică

rebecca agatha Romanian Fairy Tales https://cantusmundi.com/

Visual Musical Minds PufPuf - Cantece pentru copii https://educatie-muzicala.ro/

RIAM Teaching and 
Learning Network

TraLaLa - Cantece si desene 
animate pentru copii

https://culturaprinmuzica.ro/

RIAM Teaching and 
Learning Network

Cantece si poezii pentru copii –
CriCriCri

https://scoalaarmonia.ro/

MusiLandia BoonBoon http://mimamuzica.ro/

Cantus Mundi Cantece Gradinita.ro



Programe/site-uri care pot fi utilizate în 
predare la distanță
• instrumente muzicale online: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/

• Aplicația note muzicale: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=olga.moi.notki&hl=ro

• Recunoaște nota muzicală:

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.robertloeberdevelop
ment&hl=en_US

https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=olga.moi.notki&hl=ro
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.robertloeberdevelopment&hl=en_US


Momente pozitive identificate:
• Descoperirea a noi platforme de comunicare și posibilităților tehnice a 

celor cunoscute;

• Însușirea în timp scurt/aplicarea în practică  a modalităților de 
desfășurare a activității la distanță;

• Posibilitatea de a descoperi/verifica cum am realizat obiectivul de a-i 
învăța pe copii să învețe;

• Înregistrările video/audio sunt un mijloc eficient de a observa/a auzi 
foarte bine cât de clar și corect sunt pronunțate cuvintele, cât de 
corect se intonează liniile melodice; 



Recomandări:

• A desfășura activitatea sincronă on-line 2 ori/săptămână a câte 40 min;
• “A întâlni” copiii la activitate cu camera video deschisă și ai păstra

regimul deschis până la finele acesteia;
• De dorit a ruga copii să aibă microfonul deconectat și să-l conecteze doar

în momentul când vor vorbi;
• Poziția “off” sau ”on” a camerei video copiilor a lăsă la discreția

copiilor/părinților (deși pentru o mai bună conexiune e bine să fie “off”
și camera video și microfonul);

• A nu renunța în timpul desfășurării lecției on-line la structura acesteia.
Foarte important momentul de încurajare și de susținere;

• La necesitate, se pot desfășura 1-2 lecții doar de comunicare cu copiii;



Compilarea video a 
rezultatelor

predării la distanță



Subiecte ecologice în cadrul 
activităților la distanță

Cornienco Cezara

Director COTN



Principii de bază a activităților practice 
cu context ecologic aplicate la distanță 

3R

- Reciclare

- Reutilizare

- Reconceptualizare



Art-eco tutorial
Reciclare

Necesități:

- Puzzle set cu 

elemente pierdute

- Coperta unei cărți 

inutilizabile

- Scânduri găsite la 

balcon

- Ciocanul tatei

- Haina veche sau 

hârtie creponată



Art-eco tutorial
Reutilizare

Necesități:

- Gunoi de grădină

- Bijuterii stricate

- Rămășițe textile de tot felul

- Multă-multă imaginație și 

creativitate



Art-eco tutorial
Reconceptualizare

Necesități:

- Îmbrăcăminte incompatibilă 
cu viața

- Amintiri din vara trecută 
(scoici, alge etc.)

- Ac și ață
- Obiecte de interior puse la 

bătaie
- Gândire creativă fără margini



Recomandări

Activități cu context ecologic care nu necesită ustensile 
speciale: (puneti link la acest materiale sau exemple)

• Joc ecologic ”Theatre of mind”

• Eco-challenge

• Foto-festivalul animalelor de companie

• Grădina pe pervaz

• Joc de creativitate și inventică ”Planeta viitorului”

• Excursii virtuale

• Live stream ”ordine în curte”



Robotica: Adaptarea procesului de 
predare și învățare la distanță

Moglan Viorica 
Moglan  Mihai 



Tipuri de roboți pe platforme virtuale

Platforme analizate:

• NEXTLAB.TECH;

• Tinkercad;

• Open Roberta;

• Microsoft MakeCode;

• Autodesk Eagle.



NEXTLAB.TECH

Platformă ce oferă elevilor resurse de 
învățare și webinarii prin YouTube, precum și 
un asistent de învățare bazat pe inteligență 
artificială.

Pentru a vizualiza platforma, accesați: https://bit.ly/3cZGaz9



Tipuri de roboți:

NEXTLAB.TECH

NXT

EV3

NAO

Micro:bit

BOB3

Bot’n RollsenseBox

EdisonmBot



Tinkercad

Un program gratuit, online, de modelare 
3D, programarea Arduino, CodeBlocks care 
rulează într-un browser web. Este cunoscut 
pentru simplitatea și ușurința de utilizare.

Pentru a vizualiza platforma, accesați: HTTPS://WWW.TINKERCAD.COM//



Tinkercad
Tipuri de roboți:

Arduino



O platformă online, ce nu necesită 
înregistrare, pentru simularea 2D a roboților. 
Programa are drept scop a simplifica procesul de 
programare și a ajuta profesorii și elevii de a 
înțelege mai bine cum se scrie un cod.

Open Roberta

Pentru a vizualiza platforma, accesați: https://lab.open-roberta.org/



Tipuri de roboți:

Open Roberta

NXT

EV3

NAO

Micro:bit

BOB3

Bot’n RollsenseBox

EdisonmBotArduino

WeDo Calliope mini



O platformă online pentru crearea interactivă 
ce oferă utilizatorului experiența de programare 
pentru un model real sau experimentarea într-un 
simulator propus.

Microsoft MakeCode

Pentru a vizualiza platforma, accesați: https://bit.ly/36dOQ2z



Microsoft MakeCode

Tipuri de roboți:

EV3

Micro:bit Adafruit

Chibi Chip

Cue Arcade



Autodesk Eagle

Platformă ce oferă posibilitatea de a crea 
scheme și programe pentru a face simulări 
pentru Arduino. Sunt disponibile două 
versiuni: gratuită și cu plată.

Pentru a vizualiza platforma, accesați: https://autode.sk/2Tjmmir



Autodesk Eagle
Tipuri de roboți:

Arduino



Platforme destinate pentru 
LEGO Mindstorms EV3 și LEGO WeDo

Platforme analizate:

• CoderZ;

• TRIK Studio;

• LEGO Digital Designer;

• Virtual Robotics 
Toolkit;

• RobotC.



CoderZ

CoderZ este o platformă educațională ce 
permite elevilor să-și dezvolte abilitățile de 
programare prin metode distractive, 
programând propriul robot într-un simulator.

Pentru a vizualiza platforma, accesați: https://gocoderz.com/



CoderZ

Avantaje:

• Activitatea se execută în 
mediul online;

• Emularea este 3D

Dezavantaje:

• Necesită înregistrare



TRIK Studio

Un mediu gratuit pentru programare ce 
oferă posibilitatea de a imita modelele dorite. 
Există posibilitatea de a programa prin cod sau 
prin blocuri.

Pentru a vizualiza platforma, accesați: https://trikset.com/



TRIK Studio

Avantaje:

• Este o platformă gratuită;

• Nu necesită înregistrare;

• Este disponibilă pentru orice 
sistem de operare

Dezavantaje:

• Emularea este 2D



LEGO Digital Designer

Program ce permite utilizatorilor să 
construiască modele ce folosesc piese Lego 
virtuale, într-un mod asemănător cu modelele 
reale, utilizând un computer.



LEGO Digital Designer

Avantaje:

• Poate fi construit orice 
model dorit;

• Există toate componentele 
LEGO necesare;

• Emularea este 3D 

Dezavantaje:

• Pot fi întâlnite erori sau 
dificultăți în funcționare



Virtual Robotics Toolkit

Un simulator ce oferă posibilitatea de a 
experimenta modul în care diverse forțe fizice 
acționează asupra robotului, sau schimbă 
frecarea pe suprafața de joc, ceea ce conferă 
realism simulării.

Pentru a vizualiza platforma, accesați: 
https://www.virtualroboticstoolkit.com/



Virtual Robotics Toolkit
Avantaje:

• Nu este nevoie de un robot 
real pentru a testa un 
program;

• Comunicarea între robotul 
virtual și program, lucrează 
după principiul unui real;

• Simularea este 3D

Dezavantaje:

• Este necesar de o 
aplicație adiacentă 
pentru a putea construi 
robotul;

• Poate fi utilizată gratuit 
doar 14 zile



Model de lucru al platformei:

Virtual Robotics Toolkit



RobotC

O platformă cu simulare 3D ce oferă 
posibilitatea de a experimenta cum un robot 
execută un program într-un mod asemănător 
cu ce cel din viața reală.

Pentru a vizualiza platforma, accesați: http://www.robotc.net/
Varianta gratuită: https://bit.ly/3d14px5

http://www.robotc.net/


RobotC

Avantaje:

• Este o platformă gratuită;

• Este ușor în utilizare;

• Simularea este 3D

Dezavantaje:

• Calitate joasă la 
simularea robotului în 
acțiune



RobotC: Modul de lucru cu platforma



RobotC: Modul de lucru cu 
platforma



RobotC: Modul de lucru cu platforma



RobotC: Modul de lucru cu 
platforma



Recomandări:

• Cele mai comode și interesante platforme în utilizare sunt: Virtual 
Robotics Toolkit(LEGO Mindstorms EV3) și Tinkercad(Arduino);

• Lecțiile trebuie să ofere elevilor oportunitatea de a se afirma, iar 
profesorul să fie prezent doar pentru a-i ghida;



Continuarea procesului de instruire și 
antrenament la distanță

GROSU Andrei - director Școala sportivă

specializată de box, luptă liberă, kickboxing și muaythai



Scurtă prezentare:

Școala sportivă specializată de box, luptă liberă, kickboxing și
muaythai are 267 de discipoli și 21 cadre didactice.

În afară de grupe de începători, se antrenează și sportivi de
performanță: campioni mondiali și europeni atît la juniori și tineret,
cît și la seniori, maeștri ai sportului și maeștri ai sportului de
categorie internațională.

Avem 4 discipline: box, luptă liberă, kickboxing și muaythai.



Starea lucrurilor pînă la situația de urgență 

- Grupele de începători 9 ore academice/ săptămînă;

- Grupele de avansați 10-18 ore academice/ săptămînă;

- Grupele măiestrie sportivă 20 ore academice/ săptămînă;

- Grupele măiestrie sportivă superioară 27 ore academice/ săptămînă.



Modificarea și adaptarea procesului de instruire și 
antrenament clasic la cel de la distanță

• Procesul de instruire și antrenament la distanță a necesitat a
o adaptare la condițiile casnice. Elevilor le-a fost livrat
inventarul necesar și li s-au dat instrucțiuni cum să-și
amenajeze spațiul pentru antrenamente acasă.



Experiența antrenorilor Școlii sportive 



Experiența antrenorilor Școlii sportive



Recomandări:

• Selectați corect orele pentru antrenamentele online;

• Coordonați cu participanții sau părinții/ reprezentanţii legali ai
acestora care sunt condițiile în care se va desfășura procesul de
antrenament;

• Selectați corect programele după care se vor desfășura
antrenamentele;

• Diversificați procesul de antrenament;

• Implicați-vă mai mult în viața extra-sportivă a discipolilor.



Lecții de teatru on-line
Grecova Irina

Conducător de cerc ”Teatrul ecologic”, COTN. Grad didactic II



Exerciții efective în cadrul ocupațiilor on-line pentru 
cercuri teatrale:

• Antrenarea aparatului de vorbire

• Gimnastică respiratorie

• Exerciții de articulare și dicție

• Frământări de limbă cu distribuirea 
accentelor logice și suprasarcinii 
dramatice

• Exerciții de dezvoltare a mimicii și 
exprimare a emoțiilor

• Exerciții de dezvoltare a memoriei

• Exerciții de dezvoltare a gândirii creative



Dezvoltarea competențelor scenice în 
condiții de predare online

• Lecturare pe roluri cu sarcini dramatice

• Declamare 

• Studii plastice individuale

• Însuflețirea obiectelor

• Story-challenge

• Activități în lanț

• Cinquain



Teatrul jucăriilor de acasă

• Determinarea personajelor

• Trasarea liniei de subiect

• Caracterizarea personajelor 
(calitățile personale, maniera 
de comunicare, ocupații și 
preferințe)

• Crearea spectacolului virtual

• Feedback



Recomandări:
• Pentru ocupații teatrale on-line activitățile în 

format sincron sunt mai indicate decât cele în 
format asincron;

• Executarea exercițiilor în lanț în cazul ocupațiilor 
online este mai indicată decât acțiunile 
sincronizate, acestea  fiind în dependență de viteza 
internetului și caracteristicile tehnice ale 
gadgeturilor de care dispun copiii;

• Utilizarea elementului competitiv teatralizat
• Încurajați copiii pentru creații libere, creați-le mai 

multe situații de succes, auziți dorințele și 
aspirațiile lor, consolidați reușitele;

• Fiți mobili și deschiși schimbărilor!


