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LINKURI UTILE PENTRU PREDAREA-ÎNVĂȚAREA LIMBII ȘI LITERATURII
ROMÂNE ÎN GIMNAZIU ȘI ÎN LICEU
(ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SECUNDAR INFERIOR ŞI SUPERIOR)
Ministerul Educației și Cercetării încurajează, în această perioadă, realizarea de cursuri
suport pentru elevi, asistate de tehnologie. M.E.C recomandă cadrelor didactice
accesarea suitei de aplicații educaționale oferite sub licența gratuită de către Google și
Microsoft: G Suite for Education și Office 365 A1.
Pentru activarea licențelor G Suite for Education și Office 365 A1, se recomandă
vizitarea site-ului https://www.clasaviitorului.ro/ și parcurgerea ghidului de activare
https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma Digital pe educred.ro
(digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să
valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii. Această platformă a fost
dezvoltată de echipa proiectului
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cu sprijinul experților
Institutului de Științe ale Educației (I.Ș.E), în scopul susținerii cadrelor didactice și elevilor
pentru continuarea învățării de acasă. Sursa:
https://www.facebook.com/110046570331829/posts/206220184047800/?sfnsn=mo), poate fi
accesată aici:
https://digital.educred.ro/?fbclid=IwAR1in8FhfLPrH6sdPJaLD9cwDLTi69DguwOQdSTTdnS
hjcc0u4c6MDQ2Ot8
Informații de ordin general: https://www.suntparinte.ro/scolile-s-au-inchis-ramanedeschisa- insa-invatarea-de-acasa
Canalul de youtube al EduCRED cu informații și tutoriale pentru activitatea cadrele
didactice, în clasă și online poate fi accesat aici:
https://www.youtube.com/channel/UCjSOWpUXcxc21JiwwY3_Pcg/featured
Oferta EDU APPShttps://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7x8eyxs8C9G2BDWkpQ/edit
AEL: http://advancedelearning.com/index.php/articles/c5006
Propunerile UNESCO de învățare la distanță în condițiile închiderii școlilor din cauza
COVID-19, Learning Never Stops :https://en.unesco.org/news/unesco-ralliesinternational- organizations-civil-society-and-private-sector-partners-broad
Pentru a citi on-line: http://biblior.net/carti
Catalog scolar electronic: https://adservio.ro/

MATERIALE PENTRU GIMNAZIU
Site-uri, platforme educaţionale, CANALE youtube

Recomandări/ bibliografie pe niveluri de vârstă și competențe:
http://ro.literaryframework.eu/Matrix/show/lower.html
Materiale didactice pentru toate clasele și pentru examenele naționale, cu licență
gratuită de utilizare: https://www.examenultau.ro/
Teste digitale pentru toate clasele: https://asq.ro/ ; https://quizizz.com/
Platformă educațională online: https://www.mykoolio.com/
Materiale digitale educaționale pentru toate clasele: https://www.digitaliada.ro/materialedigitaliada
Lecții video de limbă și literatură română:
https://www.youtube.com/user/meditatii4romana/featured

Lecții online

„Schița”,sistematizare clasa aVIII-a:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651256618439444&id=18549351780715
96& funlid=v8LxmzHxeu92WTIE&d=w&vh=e
„Balada populară”, clasa a VIII-a/ Evaluare Națională clasa aVIII-a
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651256591772780&id=1854935178071596&
funlid=TeDujbqeIZ0jRGPX&d=w&vh=e
„Fabula”, clasa a VIII-a/ Evaluare Națională VIII
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651256625106110&id=1854935178071596&
funlid=AtOKnxk6jEpPsohC&d=w&vh=e
„Genul epic”, clasa a VIII-a/ Evaluare Națională VIII
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651256605106112&id=1854935178071596&
funlid=9ZksucKmIuEhsLMf&d=w&vh=e
„Fonetica”, clasa a VIII-a/ Evaluare Națională VIII
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/612931549562983/
„Vocabularul”, clasa a VIII-a/ Evaluare Națională VIII
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/869186360174980/
„Categorii semantice”, clasa a VIII-a/ Evaluare Națională VIII
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/246941393014976/
„Propozițiile subordonate”– test grilă, clasa a VIII-a /Evaluare Națională VIII
https://www.meditatiilaromana.ro/2020/03/19/propozitii-subordonate-test/

MATERIALE PENTRU LICEU
Site-uri, PLATFORME EDUCAŢIONALE, CANALE YOUTUBE

Recomandări/ bibliografie pe niveluri de vârstă și competențe:
http://ro.literaryframework.eu/Matrix/show/upper.html;
Khan Academy https://www.khanacademy.org/
Cărți gratuite online: https://humanitas.ro/humanitas/colectii/biblioteca-virtuala
Lecții/comentarii audio pentru examenul de bacalaureat:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrM02-M4lmQH61i8eK1pjkR9aXoZEcrM
Ecranizări literare: https://dappon1959.wordpress.com/2019/05/28/top-55-filmeecranizari- ale-unor-capodopere-literare/
MENTIMETER: https://www.mentimeter.com/

Lecții online
„Eu un strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga, clasa a XII-a / Bacalaureat:
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/635410600370431/
Genul dramatic, / Bacalaureat:
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/804799736596853/
Romanul „Ion” de Liviu Rebreanu,/Bacalaureat:
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/1545041362322770/
Tradiționalismul: „În Grădina Ghetsemani” de Vasile Voiculescu, clasa a XII-a/ Bacalaureat:
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/539809776958797/
Comedia „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale/ Bacalaureat
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/212066563217298/
„Luceafărul” de Mihai Eminescu/ Bacalaureat
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/2833639906683060/

STIMAȚI COLEGI,
Profesorii de limba şi literatura română şi-au învăţat elevii să iubească LIMBA şi CUVINTELE pe care le rostim şi
care ne-au oferit de-a lungul timpului forţa de a trece peste orice obstacol, ne-au dat lumină
şi ne-au dat speranţa pe care o vedem crescând în ochii noştri!
Rog pe toți colegii care doresc să-și împărtășească experiențele didactice, să transmită
resursele educaţionale realizate [de exemplu: fișe de lucru, fişe teoretice, probe de evaluare
(formativă, sumativă, cu bareme de evaluare), fişe de activitate independentă etc.], gimnaziu / liceu,
pentru a fi selectate în vederea publicării la pagina inspectorului de limba și literatura română.
Documentele vor fi transmise în format editabil/word, pe adresa de e-mail:
mihaelatorba@yahoo.com
Vă doresc spor în tot ceea ce veţi întreprinde, sănătate, multă putere de muncă și încredere în viitor!

Cu respect,
Inspector școlar pentru limba și literatura română,
Mihaela TORBĂ

Vă mulţumesc pentru profesionalismul, puterea de muncă şi
răbdarea de care aţi dat dovadă în tot acest timp!

