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ARGUMENT 

 

Învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra 
funcţionării şi evoluţiei sale în contextul unei societăţi care este într-o 
continuă schimbare. Tehnologia schimbă școala. Și nu vorbim doar despre 
materiile din timpul orelor, ci despre felul în care sunt predate, cine sunt 
adevărații profesori și cum sunt remotivați preșcolarii și elevii. 

Trăim într-o nouă eră în care oamenii sunt din ce în ce mai ocupați și 
toate gadgeturile, internetul de mare viteză, dar și implicarea rețelelor sociale 
în viața noastră au redefinit felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm 
și învățăm zi de zi. 

Oamenii folosesc internetul pentru tot, de la găsirea de informații, relații 
de prietenie, găsirea unui loc de muncă, până la plata facturilor etc. Astfel, 
dacă dorești într-un mod convenabil să îți dezvolți capacitățile sociale și 
educaționale, atât ale tale, dar și ale copilului tău, ar trebui să dai atenție 
educației online și învățământului online, care tind să devină din ce în ce mai 
populare. 

Din nefericire, studiile ne arată că peste un sfert dintre copii nu au acces 
la educația online. Criza socială îi afectează mult mai grav pe cei vulnerabili, 
iar pentru copii, îngrădirea accesului la educație are consecințe greu, dacă nu 
imposibil, de corectat ulterior. Neparticiparea școlară nu e o opțiune în nicio 
societate, din contră, educația trebuie protejată în acest context atât de dificil, 
generat de pandemia cu noul coronavirus. Din acest motiv, Inspectoratul 
Școlar Județean Galați, în colaborare cu Casa Cospului Didactic Galați și cu 
postul de televiziune RTV, au inițiat proiectul educațional „TELEȘCOALA-  
O școală pentru toți copiii”, prin intermediul căruia, copiii care provin din 
medii dezavantajate, fără acces la internet, să beneficieze de cursuri școlare, 
prin intermediul emisiunii televizate Teleșcoala. Proiectul le este destinat 
tuturor elevilor, cei interesați având posibilitatea de a urmări zilnic, pe postul 
local de televiziune, lecții regizate de cadre didactice gălățene, la toate 
disciplinele.  
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COLABORATORI: 

 Inspector școlar învățământ primar, prof. Chirac Maria 
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 Inspector școlar geografie, prof. Puțanu- Cuzub Marius- 
Daniel; 

 Inspector școlar istorie, prof. Langu Sorin; 

 Inspector școlar chimie/ fizică, prof. Trifan Iuliana; 

 Inspector școlar lb. română, prof. Nistor Angelica- 
Daniela; 

 Inspector școlar limbi moderne, prof. Ștefan Elena- 
Gabriela; 

 Inspector școlar informatică, prof. Joc Genia; 

 Inspector școlar istorie, prof. Ghețău Florin. 
 

GRUP ȚINTĂ: 

 elevi, cadre didactice din județul Galați. 
 

TIPUL PROIECTULUI: județean 

 
SCOPUL PROIECTULUI: 

 
Asigurarea accesului la educație pentru toți elevii din județul Galați. 
 

 



OBIECTIVE: 

 dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral, transmis prin 
intermediul lecțiilor televizate; 

 dezvoltarea competențelor prevăzute în programele școlare, prin 
intermediul lecțiilor virtuale; 

 formarea  unei  atitudini  pozitive  faţă  de  informaţie - cultură - 
societate; 

 formarea respectului faţă de școală şi cultivarea dorinţei de a 
studia; 

 familiarizarea copiilor cu învățarea prin intermediul televizorului 
și al calculatorului. 

 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU: 

 realizare de resurse educaționale deschise; 

 vizionare lecții televizate. 

        RESURSE MATERIALE:  

 studio de televiziune; 

 dispozitive electronice; 

 televizor;   

 diplome, adeverințe. 

 

        CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: 
 

 Zilnic:- derulare lecții televizate, la toate disciplinele, la postul de 
televiziune RTV Galați- Brăila, în intervalul orar 12-13; 

 Decembrie  2020:- eliberare adeverințe și diplome cadrelor didactice                                    
implicate în proiect; 

 Iunie 2021:- eliberare adeverințe și diplome cadrelor didactice                                    
implicate în proiect; 

  

  MODALITĂȚI DE PROMOVARE: 
 paginile de Facebook ale C.C.D. Galați și I.Ș.J. Galați; 
 canalul de Youtube și site al C.C.D. Galați; 
 postul de televiziune RTV Galați- Brăila; 
 în cadrul cercurilor metodice ale tuturor disciplinelor. 

            Întocmit,  
Prof. Selena COSTEA



 


