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DENUMIREA PROIECTULUI: Tabla interactivă - mijloc de creștere a performanțelor școlare. 

TIPUL PROIECTULUI: local 

COORDONATOR: Organizația „Ia atitudine azi” Sebeș (Mircea Poloșan, Dorina Poloșan), Școala Gimnazială 

Nr.2 Sebeș (dir. adj. Gatea Mihaela, prof. Vancea Geanina). 

COLABORATORI: Boabeș Nicoleta, Bumbu Maria, Cibu Eugenia, Comici Laura, Comici Cezar, Ganciu Cristina, 

Gatea Mihaela, Iftime-Paulescu Iulia, Jurj Cristina, Laioș Mihaela, Micu Maria, Oancea Vasiliana, Stănilă 

Laura, Toncean Florin, Vancea Geanina, Zdrenghea Simona. 

GRUPUL ȚINTĂ: elevii și cadrele didactice Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, părinții elevilor. 

DURATA: 01 X - 15 XII 2016 

ARGUMENT: 

Ideea proiectului a apărut ca urmare a identificării unor necesități: creșterea calității procesului 

instructiv-educativ pentru asigurarea unui start cât mai bun al elevilor în ciclurile școlare superioare, 

modernizarea stilului de predare-învățare și încurajarea rămânerii elevilor în cadrul ciclului gimnazial al Școlii 

Gimnaziale Nr.2 Sebeș după absolvirea ciclului primar.  

Pentru derularea proiectului sunt necesare table interactive, iar pentru finanțarea lor școala,  împreună 

cu organizația „Ia atitudine azi”, a aplicat cu un proiect la Primăriei municipiului Sebeș pentru „Programul 

anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial”. 

Finanțarea a fost câștigată și, după un studiu al pieței, s-a ales achiziționarea barelor MimioTeach. 

Astfel cu ajutorul tablei interactive se va îmbunătăți calitatea procesului de predare-învățare pentru 

formarea unor competențe teoretice și practice mai temeinice. Utilizarea tablei interactive permite: 

o predare-învățare interactivă de excepție, datorită mărimii ce permite vizualizarea clară pentru clase 

cu peste 30 de elevi; 

o management mai bun al timpului, datorită accesării rapide a unor informații variate și de calitate; 

o utilizarea mai lesne a noilor manuale în format electronic; 

o lucrul cu manualele electronice în mod unitar, pentru evitarea dispersiei atenției precum se întâmplă 

în cazul utilizării tabletelor în mod individual; 

o desfășurarea proiectelor on-line în cadrul clasei, în cooperare cu profesorii; 

o îmbunătățirea relației părinți-elevi-cadre didactice în cadrul lectoratelor. 

Activitățile principale sunt: 

o lecții pe tabla interactivă la fiecare disciplină școlară; 

o lecții de aprofundare la disciplinele de evaluare pentru clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a; 

o activități on-line în proiecte școlare; 

o lectorate cu elevii și părinții. 

 

 

 



 
 

COMPETENȚE FORMATE:  

o să înțeleagă mai ușor cunoștințele disciplinelor școlare; 

o să lucreze interactiv cu colegii și profesorii; 

o să utilizeze mijloacele electronice pentru învățare. 

MANAGEMENTUL PROIECTULUI: 

o organizare: după achiziționarea produselor MimioTeach, analistul programator al școlii, prof. Cezar 

Comici, instruiește cadrele didactice participante la proiect în lucrul cu tabla interactivă, după care 

fiecare cadru didactic susține cel puțin o oră de curs cu ajutorul tablei interactive. 

o tema de realizat: lecții propuse de fiecare cadru didactic la disciplina pe care o predă. 

o cerințele temei: susținerea lecțiilor cu ajutorul tablei interactive. 

o mijloace necesare: tablă albă magnetică, bară interactivă MimioTeach. 

o activități și calendar: 

 

a). Descrierea detaliată a activităților: 

 

Nr.

crt. 
Titlul activității Descrierea detaliată a activității Resurse implicate 

LECȚII INTERACTIVE 

1. Harta politică a 

Europei 

Cu ajutorul hărții politice a Europei elevii 

află care sunt țările europene, iar dintre 

acestea care aparțin UE. Cu ajutorul unor 

criterii de clasificare ei grupează țările. 

Câteva imagini de pe Internet ajută la 

fixarea acestor grupe de țări. După această 

activitate elevii vor exersa plasarea țărilor 

pe hartă cu ajutorul softului Settera, touch 

pen-ul Mimio ajutând la punctarea țărilor 

recunoscute. Toate resursele lecției sunt 

integrate în softul Swey, de unde pot fi 

accesate cu ușurință. 

- temporale: 1+1 oră; 

- umane: elevii clasei a 

VI-a A + B; prof. Vancea 

Geanina; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, conexiune in-

ternet, touch pen. 

2. Arii și perimetre Profesorul definește perimetrul și aria. Se 

vor desena toate figurile geometrice pe 

tabla interactivă și se vor scrie formulele 

corespunzătoare. O prezentare PPT va 

lămuri elevii la ce folosește aria și 

perimetrul în viața de zi cu zi. Se fac 

exerciții cu arii și perimetre. 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. a 

VII-a B; prof. Oancea 

Vasiliana; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, conexiune in-

ternet, touch pen, flash 

drive cu imagini. 

3. Să conversăm ... 

“My family” 

Tema ”My family” presupune citirea unui 

text cu tematica aleasă de către profesor 

mai întâi și apoi de către elevi, profesorul 

corectându-le pronunția. Elevii vor învăța 

să caute cuvintele necunoscute, cu ajutorul 

tablei interactive, în dicționar on-line, 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. a IV-

a C; prof. Ganciu 

Cristina; 



 
 

cuvinte care se vor scrie într-un fișier pe 

tablă. Se caută pe internet o conversație cu 

tema dată susținută de nativi britanici. 

Elevii vor observa pronunția și vor încerca 

să înțeleagă conversația. 

- materiale: tablă inte-

ractivă, conexiune in-

ternet, touch pen. 

4. De la limba ro-

mână la limba 

germană 

Elevii se vor familiariza cu gramatica și 

vocabularul limbii germane apelând la 

comparații cu gramatica și vocabularul 

limbii române. Cu ajutorul touch pen-ului 

Mimio vor fi făcute exerciții pe tabla 

interactivă. 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. a II-

a A; prof. Boabeș 

Nicoleta, prof. Zdren-

ghea Simona; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, conexiune in-

ternet, touch pen. 

5. Medii de viață Elevii se vor familiariza cu mediile de viață 

ale plantelor și animalelor (pădurea, lacul, 

balta, iazul, Delta Dunării și Marea Neagră) 

prin intermediul unor filmulețe, prezentări 

PPT, imagini și jocuri afișate pe tabla 

interactivă. Toți elevii vor rezolva exerciții 

interactive. 

- temporale: 3 ore; 

- umane: elevii cls. a II-

a C; prof. Stănilă Laura; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, conexiune in-

ternet, touch pen. 

LECȚII INTERACTIVE DE APROFUNDARE PENTRU EXAMENELE DE EVALUARE 

6. Provocarea vo-

cabularului 

Cu ajutorul elevilor, profesorul realizează 

pe tabla interactivă o schemă referitoare la 

teoria esențială pe care o presupune 

capitolul „Vocabular”, urmând ca apoi să 

elevii să se împartă în 2 grupe. Fiecare 

grupă va trebui să găsească cuvinte în 

cadrul jocului „Spânzurătoarea”, jucat cu 

ajutorul unui program de desenare (ex. 

Paint) pe tablă. Profesorul dă un cuvânt, iar 

elevii trebuie să găsească un alt cuvânt 

corespunzător categoriei semantice din 

care face parte cuvântul (sinonime, 

antonime, paronime, omonime), 

cunoscând prima și ultima literă. După 

aflarea tuturor cuvintelor se deschide un 

fișier cu un text lacunar, unde elevii trebuie 

să potrivească cuvintele găsite. 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. a 

VIII-a A; prof. Laioș 

Mihaela; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, conexiune in-

ternet, touch pen. 

7. Exerciții mate-

matice pentru 

Evaluarea Na-

țională 

Pe tabla interactivă se deschide un fișier, 

unde se vor rezolva exercițiile cu ajutorului 

unui touch pen. Nu există limită de spațiu, 

deci nu este necesară ștergerea vreunui 

exercițiu. După încheierea exercițiilor 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. a 

VIII-a B; prof. Oancea 

Vasiliana; 



 
 

fișierul este trimis pe adresele de mail ale 

elevilor. Fișierele cu exerciții vor fi păstrate 

de fiecare elev în directorul „Caiet de 

matematică” 

- materiale: tablă inte-

ractivă, touch pen. 

ACTIVITĂȚI ON-LINE ÎN PROIECTE ȘCOLARE 

8. Familiarizarea 

elevilor mici cu 

familia fructelor 

de pădure, plan-

telor 

medicinale, și 

aromatice 

Pe tabla interactivă sunt afișate imagini cu 

principalele fructe de pădure (afine, 

zmeură, mure, merișoare, cătină, măceșe, 

porumbele), plante medicinale (mușețel, 

mentă, tei, sunătoare, pătlagină) și plante 

aromatice (busuioc, cimbru, mărar, 

chimen). Elevii vor face legătura între 

aceste plante și modul lor de utilizare. La 

sfârșit plantele vor fi prezentate pe tablă 

într-un slideshow, iar elevii vor ghici ce 

plantă este cea afișată la un moment dat. 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. I A; 

înv. Bumbu Maria, 

prof. Toncean Florin; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, flash drive cu 

imagini. 

9. Educație pentru 

sănătate 

Pe tabla interactivă se vor afișa câteva 

povești în imagini despre sănătate. Elevii 

sunt împărțiți pe echipe, fiecare echipă 

realizând cu ajutorul tablei câte un desen 

legat de reguli de sănătate. Se rulează un 

fișier PPT cu principalele reguli de igienă ce 

trebuie respectate. 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. I C; 

înv. Gatea Mihaela; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, flash drive cu 

imagini. 

10. Familiarizarea 

elevilor din clasa 

pregătitoare cu 

comportamente 

adecvate însușite 

prin educația 

pentru sănătate 

Elevilor li se prezintă pe tabla interactivă 

imagini ce înfățișează comportamente 

igienico-sanitare de tipul „așa da, așa nu”, 

apoi fiecare copil va realiza un desen cu 

personaje precum: buretele de baie, peria 

și pasta de dinți etc. 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. a VI-

a A; înv. Micu Maria; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, touch pen, 

flash drive cu imagini. 

11. Să cunoaștem 

puțină astrofizi-

că 

Elevii vor lua contact cu formarea și 

alcătuirea Universului, caracteristicile 

stelelor, mișcarea de rotație și de revoluție 

ale planetelor din Sistemul Solar și 

constelații sau despre eclipse prin studiu 

simulat pe tabla interactivă cu ajutorul unui 

software de simulare. 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. a VI-

a A; prof. Comici Laura; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, touch pen, 

flash drive cu imagini. 

LECTORATE CU ELEVII ȘI PĂRINȚII 

12. Conflictul dintre 

generații 

Cea mai mare parte a activității se va 

desfășura doar cu elevii și ulterior, într-o 

altă întâlnire, elevii și părinții. Cu ajutorul 

tablei interactive vor fi rulate prezentări 

PPT și clipuri care prezintă diferențele 

firești de la o generație la alta (modă, 

- temporale: 2 ore; 

- umane: elevii cls. a 

VII-a B și părinții 

acestora; prof. Iftime- 

Paulescu Iulia; 



 
 

jargon, tehnologie, atitudine, compor-

tament), dar și asemănări. Prin joc de rol 

elevii se vor pune în situația unor persoane 

de vârste diferite și au loc discuții. Aceste 

jocuri filmate vor fi expuse la întâlnirea 

împreună cu părinții și prin discuții se va 

conștientiza conflictul dintre generații și se 

va îndemna la luarea de atitudine. 

- materiale: tablă inte-

ractivă, fișe de lucru, 

costume (peruci, 

haine, pantofi etc.). 

13. Atelierul de 

zâmbete 

Se inițiază câteva activități de spargere a 

gheții și de cunoaștere a grupului și se vor 

consolida prin joc (la alegere „Reporterul”, 

„Cutiuța cu surprize”, „Aș vrea să fiu ...”, 

„Papioanele”) diverse noțiuni pe care elevii 

le-au învățat anterior. Astfel, părinții își vor 

da seama prin răspunsurile primite de la 

copii lor cât de bine se cunosc între ei, iar 

elevii vor fi provocați să înventeze și să 

relateze liber o poveste despre „imaginea-

surpriză” apărută pe tabla interactivă. Ei 

vor încerca să motiveze prin propriile 

cuvinte alegerile făcute și vor fi încurajați să 

găsească asemeănări și deosebiri între ei și 

diverse obiecte. 

- temporale: 1 oră; 

- umane: elevii cls. P B 

și părinții acestora; înv. 

Cibu Eugenia; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, touch pen, 

flash drive cu imagini. 

14. Invitație la dia-

log 

Cu ajutorul unui program de desenare pe 

tabla interactivă părinții pot identifica 

așteptările și nevoile copiilor, tipurile de 

inteligență și stilurile de învățare specifice, 

obstacolele și alternativele. Cu ajutorul 

YouTube se accesează fragmente din filme 

pentru a discuta pe temele „Diferit de 

ceilalți”, „Reputația fiicei mele” etc. Se 

construiește pe tablă hărți mentale 

pornind de la cuvinte precum „familie”, 

„dragoste”, iar părinții completează harta. 

Cu ajutorul Google se accesează imagini ce 

prezintă familia și influența ei asupra 

copiilor. 

- temporale: 2 ore; 

- umane: părinții cls. a 

VI-a B; prof. psiho-

pedagog Jurj Cristina; 

- materiale: tablă inte-

ractivă, touch pen, 

marker, chestionare. 

FORMARE CADRE DIDACTICE 

15. Utilizarea mij-

loacelor electro-

nice interactive 

Analistul IT al școlii va expune modul de 

utilizare a tablei interactive și exemple de 

bună practică celorlalte cadre didactice, 

indiferent că sunt sau nu implicate în 

proiect. 

- temporale: 2 ore; 

- umane: cadre didac-

tice; 



 
 

- materiale: tablă inte-

ractivă, touch pen, 

chestionare. 

 

b). Calendarul activităților: 

 

Lună calendaristică Activitate 

octombrie 

2016 

Utilizarea mijloacelor electronice interactive (2 ore) 

Educație pentru sănătate (1 oră) 

Familiarizarea elevilor din clasa pregătitoare cu comportamente adecvate 

însușite prin educația pentru sănătate (1 oră) 

Familiarizarea elevilor mici cu familia fructelor de pădure, plantelor 

medicinale și aromatice (1 oră) 

Atelierul de zâmbete (1 oră) 

Arii și perimetre (1 oră) 

Conflictul dintre generații (1 oră) 

noiembrie 

2016 

Conflictul dintre generații (1 oră) 

Provocarea vocabularului (1 oră) 

Exerciții matematice pentru EN (1 oră) 

Medii de viață (3 ore) 

De la limba română la limba germană (1 oră) 

Harta politică a Europei (2 ore) 

Să conversăm ... “My family” (1 oră) 

Invitație la dialog (1 oră) 

decembrie 

2016 

Invitație la dialog (1 oră) 

Să cunoaștem puțină astrofizică (1 oră) 

 

 

MONITORIZAREA PROIECTULUI: 

o cine face monitorizarea: conducerea școlii, reprezentanții organizației „Ia atitudine azi”, 

reprezentantul Primăriei în Consiliul de Administrație al școlii. 

o cum se face monitorizarea: prin rapoarte și material foto de la activitățile desfășurate. 

 

REZULTATE OBȚINUTE: 

o cantitative (în anexă): fotografii de la activități. 

o calitative: rezultate mai bune ale elevilor la evaluarea lecțiilor predate cu tabla interactivă. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUAREA PROIECTULUI: la sfârșitul proiectului se va desfășura o activitate finală, în prezența cadrelor 

didactice, reprezentanților Primăriei municipiului Sebeș, organizației „Ia atitudine azi” și Radio Orion, ce 

constă din: 

o prezentarea derulării proiectului de către dl. Mircea Poloșan, reprezentantul organizației „Ia 

atitudine azi; 

o prezentarea lecțiilor predate cu tabla interactivă de către prof. Vancea Geanina, consilier 

educativ al școlii; 

o prezentarea unei aplicații practice la matematică, cu ajutorul tablei interactive, de către elevul 

Bărăian Adrian din clasa a VII-a B. 

 

 

 

              Director,                                          Consilier pentru                                     Coordonator proiect, 

                                                                      activități educative,    

                       

    prof. Meghea Adriana                         prof. Vancea Geanina                         prof. înv. primar Gatea Mihaela 

                                                                                                                                         prof. Vancea Geanina 

 

 

 

 

 


