Proiect: Cetățeanul – oportunitate de
colaborare între profesorii care predau TIC și cei
care predau Educație socială la clasa a șaptea
• Pe scurt despre Proiect: Cetățeanul
• Comparație între programele școlare de TIC și Educație socială
• Posibilități de colaborare în cadrul școlii, pe baza programelor
• Avantaje și riscuri ale colaborării
• Sugestii și discuție
www.cetateanul.intercultural.ro

Programa școlară de Educație socială
Competențe generale
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața
personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea
unor achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru
investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi
comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea
spiritului de inițiativă şi întreprinzător, respectiv prin
manifestarea unui comportament social, civic şi economic activ

Clasa a șaptea: Educație pentru cetățenie democratică
• Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat problemelor
comunității educaționale/locale
• Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea
problemelor comunității educaționale/locale
• Realizarea unor activități tip proiect (de exemplu, „Proiectul
cetățeanul/Project Citizen”, „Proiecte în beneficiul
comunității”), prin care elevii să fie implicați în exerciții de luare
a deciziei, de propunere a unor strategii de rezolvare a unor
probleme ale clasei, școlii sau ale comunității locale
Proiect: 25-30% din bugetul total de timp, pe an de studiu

Parcurgerea pașilor presupune multiple utilizări ale TIC
- Analizarea legislației pentru înțelegerea noțiunii de
politică publică și a responsabilităților pe care le au
instituțiile în legătură cu implicarea cetățenilor
- Votarea problemei clasei
- Culegerea de informații, din diferite surse
- Organizarea, procesarea și utilizarea informațiilor
- Redactarea în cooperare a politicii publice și a
planului de acțiune, verificarea constituționalității
- Realizarea portofoliului și a prezentării

Utilizarea platformei www.cetateanul.intercultural.ro
Provocări
• Abilități și posibilități diferite de utilizare a tehnologiei
între elevii unei clase
• Grad de implicare diferit între ore
• Timp insuficient și coordonare dificilă între elevi
• Dificultatea profesorilor de Educație socială în
acordarea de sprijin privind utilizarea TIC
• Acceptarea de către profesor a faptului că elevii ajung
să știe mai multe

Proiect: Cetățeanul – oportunitate de colaborare între profesorii
care predau TIC și cei care predau Educație socială la clasa a șaptea
Programa școlară de TIC
Competențe generale și specifice
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și
comunicațiilor
• Editarea/tehnoredactarea de documente
• Documentarea pe diferite teme (realizarea de interviuri,
căutare, etc)
• Utilizarea aplicațiilor colaborative în scopul dezvoltării în
echipă a unor materiale digitale
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de
prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale,
culturale și personale, respectând creditarea informației și
drepturile de autor
• realizarea unor documente de tip scrisoare
• realizarea în echipă a unui afiș, pliant etc, folosind aplicații
colaborative
• Elaborarea unor materiale audio-video pentru a ilustra o
temă dat

www.ccd.intercultural.ro
www.ghidprof.cetateanul.intercultural.ro

Competențele digitale UE: utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale în învățare, la muncă și pentru participarea în
societate, comunicarea și colaborarea, alfabetizare în mass-media, crearea de conținut digital, rezolvarea de probleme și gândirea critică

Proiect: Cetățeanul – oportunitate de colaborare între profesorii
care predau TIC și cei care predau Educație socială la clasa a șaptea

Resurse utile pentru orele de Educație socială și TIC
www.prof.cetateanul.intercultural.ro www.cetateanul.intercultural.ro

Riscuri legate de colaborare

Avantaje ale colaborării

- Timp suplimentar necesar pentru planificare și
coordonare între profesori

- Mai mult timp pentru activități cu sens care dezvoltă
competențele prevăzute la ambele discipline

- „Nu se parcurge materia”

- Satisfacție și motivație sporite la elevi

- Reacții din partea conducerii școlii și a inspectorilor

- Impact la nivel de școală și comunitate

- Evaluarea elevilor

- Evaluarea competențelor, nu doar a cunoștințelor

- ....

- ....

Puteți începe colaborarea acum, indiferent de stadiul de aplicare a metodei Proiect: Cetățeanul

