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INTRODUCERE

Perioada pandemiei a adus în atenția cadrelor didactice provocarea de a-și

adapta specificul activităților la posibilitățile și oportunitățile pe care ni le

oferă era digitală în care ne aflăm, încercând să conducem învățarea

dincolo de mediul instituțional și utilizând instrumente online accesibile

tuturor, cu multă determinare din partea factorilor implicați în educația

preșcolarilor.

Dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea

preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de

învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau

chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la

educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o

comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent

pe emoții.



lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare;

Pentru realizarea activităților didactice la distanță, cadrele didactice au avut dificultăți precum:

A

B

C

D

dificultăți de ordin tehnic – platforme care trebuie instalate, care nu funcționează;

lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare suficient de eficiente și/ sau atractive 

pentru toți preșcolarii;

lipsa conținutului educațional (resurse digitale) în domeniul învățământului preșcolar;

carențe sau chiar lipsa competențelor de utilizare a platformelor online, a competențelor de proiectare 

curriculară pentru mediul online; 

managementul ineficient al timpului dedicat pregătirii și realizării activităților didactice în mediul online.

E

F

Cadrele didactice au fost puse în situația de a derula activități didactice online fără suport profesionist,

căutând soluții ad-hoc.

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN NOUL CONTEXT



INSTRUMENTE ȘI STRATEGII

Pentru a susține activități de învățare la distanță, cadrele didactice din grădinița noastră au folosit mai multe

mijloace specifice, dintre care:

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite:

 video-activități educative,

 filmulețe cu activități interactive,

 cântece și jocuri muzicale,

 aplicații,

 utilizarea resurselor educaționale deschise colectate de I.S.J.Galați,

 video conferințe în grupuri mici.

Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume

conectarea directă cu preșcolarul.

Apilcații simple, cunoscute deja, precum Whatsapp, grupuri de Facebook;

Platforme specializate Elearning.



PLATFOMA  PERMITE  CADRELOR  DIDACTICE  ȘI COPIILOR : 

SĂ COMUNICE SĂ COLABOREZE 

SĂ 
ÎMPĂRTĂȘEASCĂ  

SĂ  ÎNVEȚE

ÎNTR-UN MEDIU SIGUR ȘI PRIVAT 

Easyclass este un instrument folositor ce poate fi utilizat drept cadru pentru resurse și materiale

educaționale care pot fi accesate atât în cadrul activitățlor desfășurate în clasă, cât și a celor

desfășurate exclusiv în mediul online.



Easy class 

permite cadrului didactic 

crearea cu ușurință a 

unei clase digitale  după 

simpla realizare a unui 

cont pe platformă. 

Ulterior, sunt create 

cursurile (domeniile 

experiențiale) și vor fi 

invitați membrii clasei să 

se logheze cu ajutorul 

unui cod de acces emis 

de platformă (fiecărui 

curs îi corespunde un 

cod de acces). 



Activitățile sugerate de 

cadrul didactic vor fi 

încărcate gradual, la 

secțiunea cursului căruia îi 

aparține.

Este important de știut că 

platforma permite 

încărcarea unor tipuri 

diverse de  documente 

(word, pdf, prezentări 

powerpoint, video, 

fotografii etc.) salvate în 

computerul propriu prin 

opțiunea "Upload". 



De un real folos este și 

opțiunea link, care 

permite atașarea linkului 

pe pagina cursului și 

ulterior  direcționarea 

rapidă a copiilor către 

alte surse digitale/jocuri 

interactive/prezentări.



Adresându-ne copiilor preșcolari, modalitatea de realizare a activităților propuse a fost ilustrată sub forma

fotografiilor și a filmulețelor video încărcate pe platformă. Bineînțeles că fiecare activitate realizată de cei mici

se poate bucura de un feedback din partea cadrului didactic, fie că îmbracă forma unui mesaj, a unei medalii

sau cupă animată. Urmărirea termenelor la care trebuie finalizate lucrările este foarte ușoară, cu

funcționalitatea calendarului oferită de Easyclass care transmite mementouri pentru următoarele activități.



KINDERPEDIA

Kinderpedia este o platformă interactivă care simplifică

comunicarea dintre părinți și grădinițe în beneficiul

copiilor.

 disponibilă pe web și ca aplicație de mobil (Android și iOS);

 este gratuită și ajută la gestionarea clasei/grupei și a activităților de

învățare, dar și pentru comunicare și colaborare;

 este adaptată pentru învățământul preuniversitar și este în limba

română;

 permite atât înscrierea preșcolarilor, cât și a părinților;

 are modul de video-conferință (Zoom) integrat cu orarul grupei, dar și

catalog de calificative, cu posibilitatea de atribuire și notare

teme/activități către copii care se pot înscrie doar cu un cod unic furnizat

de educatoare.



DE CE KINDERPEDIA?

Misiunea Kinderpedia este să 

transformare educația timpurie prin 

optimizarea proceselor 

administrative și plasând 

colaborarea între profesor și părinte 

în centrul actului educațional.

 face tranziția către o educație 

conectată, inteligentă, bazată 

pe o colaborare permanentă 

și o comunicare în timp real 

între dascăli și părinți.

 salvează timp, prin 

reducerea birocrației și a 

redundanțelor din grădiniță

 este o soluție software simplă și 

prietenoasă dedicată grădinițelor 

și școlilor care acoperă, în 

siguranță, toate activitățile de 

planificare, administrare și 

comunicare cu părinții. 



VS.

Grupurile de WhatsApp sunt ineficiente și 

consumatoare de timp

Grupurile și paginile de Facebook, pentru că nu 

asigura suficientă intimitate si securitate, atunci

când e vorba de imaginea celor mici.

Slabă interacțiune a cadrului didactic cu 

preșcolarii

Lipsa instrumentelor pentru gestionarea grupei, 

pentru feedback sau evaluare

Contents Title

Facilitează comunicarea în timp 

real între educatoare și copii

Activitățile didactice sunt integrate în 

platformă, fiind destinate 

managementului

de ansamblu al clasei, obținerii 

feedback-ului

Și realizării activității de evaluare.



CINE SUNT UTILIZATORII?

MANAGERI

EDUCATOARE

PĂRINȚI/ PREȘCOLARI

1

Managerii creează și atribuie conturi 

educatorilor, creează și înregistrează 

grupe de copii și generează diverse 

rapoarte de activitate. 

2

Educatorii pot să își formeze grupe, 

să creeze evenimente, să adauge 

imagini și filmulețe, să atribuie 

documente și sarcini individuale sau 

de grup pentru copii și părinți. 

3

Părinții pot să creeze și sâ 

gestioneze profilul copilului, pot să îl 

atribuie unei grădinițe și pot să 

inițieze dialogul cu personalul 

calificat al acesteia.



AVANTAJE
MANAGERI EDUCATOARE PĂRINȚI COPII

Oferă managerilor o perspectivă 

completă asupra tuturor activităților 

și a comunicării din grădiniță

Posibilitatea vizualizării de 

ansamblu a tuturor activităților 

desfășurate de grupele de 

preșcolari care funcționează în 

instituția de învățământ

și a rapoartelor pe diferite 

perioade de timp (zilnic, 

săptămânal, lunar)

Monitorizare, control și 

management eficient

Construieste profile 

private pentru copii

Conectare directă cu 

educatorul

Asigurarea unui feed-

back din partea 

cadrului didactic pentru 

activitatea realizată, 

menținând un contact 

permanent 

educatoare-copil.

Permite crearea unui calendar 

de clasă interactivă

Permite lucrul digital și 

reducerea hârtiilor

Reduce timpul administrativ al 

educatorilor 

Permite crearea și 

împărtășirea de  amintiri, cu 

galerii multimedia 

personalizate

Permite efectuarea de 

anchete și baze de date 

online

Îmbunătățește dramatic 

implicarea părinților, printr-

o aplicație sigură și ușor 

de folosit

Parcurgerea unor pași 

simpli în utilizarea 

platformei

Disponibilitatea ca 

aplicație pentru utilizarea 

de pe telefonul mobil



Imposibilitatea de a fi utilizată de 

preșcolari fără suportul unui 

părinte inclusiv datorită 

particularităților de vârstă ale 

acestora.

Divizare digitală: Unii copii nu 

au acces la un calculator sau 

internet acasă, deci logarea 

devine mai dificilă /imposibilă.

Dificultăți de utilizare a 

tehnologiei:carențe sau chiar lipsa 

competențelor de utilizare a 

platformelor online, 

a competențelor de proiectare 

curriculară pentru mediul online.

Lipsa comunicării autentice, 

fizice: o parte din activitatea 

didactică față în față nu se poate 

face la distanță, având astfel un 

impact negativ asupra învățării 

temeinice.



Conferința video

Content  Here

Grupe/clase

Prezența și raport zilnic

Media

Principalele activități care pot fi definite în cadrul platformei sunt:

Orar activități

Teme

Catalog online
Documente

Chestionare

Live Chat

Rapoarte

Librărie tutoriale

Panoul de 
control



Pașii pe care managerii trebuie să ii urmeze sunt simpli: 

2
Adăugarea 

grupelor de

preșcolari

3
Adăugarea

cadrelor

didactice

4
Adăugarea 

copiilor

1
Crearea 

contului

grădiniței

Înregistrarea pe platformă se va realiza online, cu sprijinul echipei de suport și al librăriei de tutoriale 

disponibile în limba română și engleză.

Atât profesorii cât și părinții primesc un cod de acces sau e-mail de invitație pe platformă.



Introducerea datelor în platformă

www.kinderpedia.co

PASUL 2

PASUL 3

PASUL 4

PASUL 1

Crearea unei 

grupe principale

Dupa crearea unui cont, 

putem să adăugăm 

Grupa/clasa, după care 

adăugăm copiii în acea 

grupă. 

Adaugă Activități/

Materii

în "Orar Activitati” 

avem posibilitatea de a 

adăga activitățile 

planificate cu un singur 

clock pe  "Adauga 

Activitate".

Documente

Oferă posibilitatea de a 

încărca documente din 

propriul computer prin 

utilizarea opţiunii 

„Upload”. 

Activarea opțiunii de

lecție video la distanță 

Are modul de video-

conferință (Zoom) integrat 

cu orarul clasei, activarea 

se face cu un singur click 

pe opțiunea 

“Programează video-

conferință”. 

https://app.intercom.com/


CREAREA GRUPEI DE PREȘCOLARI

Permite 

crearea grupei 

de preșcolari 

prin adăugare 

manuală sau 

automată cu 

ajutorul 

codului de 

înregistrare, 

fie invitând 

părinții pe 

email.



PROGRAM DE  ACTIVITĂȚI

Se introduc 

datele despre 

activitate: 

numele 

activităţii, 

descriere, 

care este  

tipul evaluării. 



DOCUMENTE

Se pot uploada 

diferite fişiere, 

cum ar fi 

imagini, 

documente, 

fişiere pdf. 

Acestea se pot 

organiza inclusiv 

pe foldere şi se 

pot crea 

planificări pentru 

fiecare 

săptămână.



Funcția de 
video conferință 
este disponibilă 

pentru toți 
utilizatorii 
curenți ai 

platformei, care 
o vor regăsi în 

meniul 
principal. 

Aceștia pot 
transforma 

orice activitate

din orar într-o 
activitate 

online, cu click 
pe opțiunea 

„Programează 
video-

conferință”.



Media ne oferă posibilitatea de a crea 

albume în care se pot adăuga fotografii ce 

vor putea fi vizualizate de către părinți și cei 

care au acces la albumul respectiv.

De asemenea, putem încărca diverse 

clipuri video prin simpla copiere a link-ului 

htlm de pe site-ul unde este situat.

MEDIA



Se pot încărcă fișe de lucru sau pot fi sugerate

activități, cu stabilirea unui termen limită de predare, 

se poate descrie cerința și se poate oferi feed-back 

fiecărei activități realizate de copii. De asemenea, 

pot fi oferite indicații privind corectitudinea modului

în care au fost realizate activitățile. Cu ajutorul unui

editor se pot bifa răspunsurile corecte sau tăia pe

cele greșite, putem adăuga forme geometrice, 

diverse iconițe sau filtre de culoare.

TEME



CHESTIONARE

- permite managerilor, educatorilor, dar şi 

părinţilor să creeze chestionare proprii. 

Acestea pot conţine mai multe tipuri de 

întrebări, mai exact:

• răspuns text cu o variantă;

• răspuns text cu mai multe variante;

• rating.

- simplifică şi economisesc timpul

educatorilor. Astfel se pot centraliza

răspunsurile mult mai bine, într-un timp

mult mai bun şi nu există riscul să fie 

uitată vreo persoană

1.

2. 



Chestionarele 

prezintă variante 

multiple de 

centralizare a 

răspunsurilor, 

atât sub

forma 

procentajelor, 

cât și ca 

variantă 

printabilă/ tabele 

Excel.





Putem avea o statistică 

despre prezenţa şi 

raportul zilnic, orarul de 

activităţi, despre copii, 

despre evenimente şi 

documente, chiar şi chat 

şi newsletter, despre 

educatori, despre grupe 

sau chiar despre toate 

modulele într-un singur 

loc

RAPOARTE



TEME





Instrumente și aplicații online
Liveworksheets

LearningApps

Wordwall

Khahoot
https://create.kahoot.it/share/matematica-

distractiva/55eb1091-3f52-4d09-bb04-

c6dc367e56e4

https://wordwall.net/resource/2048226/sortează-

mijloacele-de-transport-după-mediul-unde-

circulă-ed

https://wordwall.net/resource/2089943/meserii-

îndrăgite-de-copii

https://learningapps.org/display?v=pwhno43ia20

https://learningapps.org/display?v=p2b4tbmac20

https://learningapps.org/display?v=pyts154ec20

https://www.liveworksheets.com/1-ao733413lo

https://www.liveworksheets.com/1-cb733035ze

https://www.liveworksheets.com/1-qo730070qm

https://www.liveworksheets.com/1-ny719396pq

https://www.liveworksheets.com/1-cf714996an

https://www.liveworksheets.com/1-qs712439sj

https://www.liveworksheets.com/1-kc710925tf

https://www.liveworksheets.com/1-gq709639yy

https://www.liveworksheets.com/1-gb708056oq

https://www.liveworksheets.com/1-ue706207nn

https://www.liveworksheets.com/1-ao674218ng

https://create.kahoot.it/share/matematica-distractiva/55eb1091-3f52-4d09-bb04-c6dc367e56e4
https://wordwall.net/resource/2048226/sorteaz%C4%83-mijloacele-de-transport-dup%C4%83-mediul-unde-circul%C4%83-ed
https://wordwall.net/resource/2089943/meserii-%C3%AEndr%C4%83gite-de-copii
https://learningapps.org/display?v=pwhno43ia20
https://learningapps.org/display?v=p2b4tbmac20
https://learningapps.org/display?v=pyts154ec20
https://www.liveworksheets.com/1-ao733413lo
https://www.liveworksheets.com/1-cb733035ze
https://www.liveworksheets.com/1-qo730070qm
https://www.liveworksheets.com/1-ny719396pq
https://www.liveworksheets.com/1-cf714996an
https://www.liveworksheets.com/1-qs712439sj
https://www.liveworksheets.com/1-kc710925tf
https://www.liveworksheets.com/1-gq709639yy
https://www.liveworksheets.com/1-gb708056oq
https://www.liveworksheets.com/1-ue706207nn
https://www.liveworksheets.com/1-ao674218ng


Este o 

aplicație care 

sprijină activitățile de 

învățare cu 

module interactive. 

Aplicațiile existente

pot fi direct folosite

ca materialele

didactice

sau utilizatorii le pot 

crea sau modifica

după cerințele și 

ideile personale.

Tipuri de jocuri: 

Ordonează perechi, 

Ordonare pe grupe, 

Cronologie, Ordonare 

pe imagini, Quiz cu 

alegere multiplă, 

inserări de audio și 

video, Jocul Milionarii, 

Puzzle etc.



Aplicație cu caracter

interactiv, este

colaborativă și 

mereu pe placul

copiilor. Permite

crearea unor fișe de 

lucru sau jocuri-

exercițiu online cu 

feedback imediat. 

Fișele Liveworks

permit să

transformăm foile de 

lucru tradiționale

tipăribile (doc, pdf, 

jpg) în exerciții

interactive online cu 

autocorecție. 



Fișele de lucru

interactive pot 

include sunete, 

videoclipuri, 

exerciții de drag 

and drop, unire cu 

săgeți, alegere

multiplă și chiar

exerciții de vorbire, 

pe care copiii

trebuie să le facă

folosind

microfonul. 



Prin aplicaţia “Jigsaw 

Planet”, se pot crea o 

serie de jocuri de 

perspicacitate de tip 

puzzle (ȋmbinarea unor

piese decupate pentru a 

reconstitui un ȋntreg), 

care se pot grupa pe

teme specifice.



Se pot crea o serie de 

acivităţi şi jocuri virtuale

interactive de 

perspicacitate, de 

atenţie, distractive, de 

ȋndemânare, de 

coordonare. Ele pot fi 

utile cadrelor didactice

ȋn activitatea instructiv-

educativădesfăşurată 

online, dar şi ȋn

activitatea desfăşurată

la clasă, precum şi

copiilor care doresc să

desfăşoare o activitate

distractivă, 

ȋmbogăţindu-şi sau

reactualizându-şi ȋn

acelaşi timp şi

cunoştinţele.



Kahoot! este o 

platformă gratuită cu 

ajutorul careia se pot 

creea jocuri interactive.

Putem face o serie de 

teste, formatul şi 

numărul de întrebări 

depinde doar de 

alegerea fiecăruia, 

putem adăuga imagini, 

clip-uri video şi 

diagrame.

Se joacă cel mai bine în 

grup, de exemplu, o 

clasă. Jucătorii răspund 

întrebărilor de pe 

propriile dispozitive, în 

timp ce întrebările şi 

răspunsurile sunt afişate 

pe un ecran comun.



CONCLUZII

Utilizarea noilor

tehnologii în activitățile

de învățare i-a 

determinat pe

educatori să

regândească procesul

didactic în maniera de 

a-l face compatibil cu 

noua modalitate de 

comunicare facilitată

de platformele digitale. 

Cele mai importante 

avantaje pe care pandemia 

le-a oferit sunt 

competențele digitale 

dobândite de cadrele 

didactice, ce reprezintă de 

fapt achiziții utile pentru 

activitatea didactică viitoare 

în ceea ce privește 

utilizarea, în continuare, în 

activitățile didactice față în 

față a instrumentelor și 

resurselor digitale pe care 

le-au folosit în această 

perioadă.


