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ABSTRACT

REZUMAT

The present research aims to contribute to the
optimization of online teaching regarding the Music and
Movement subject. The Music and movement class
activities are aimed to facilitate the acquisition of
important general skills, such as: learning children’s
songs and simple elements of musical language,
performing children’s songs, with age-specific means
and in order to express ideas, feelings and experiences
through music and movement, individually or in groups.
We highlighted in this research the provisions of the
program, insisting on the competencies that need to be
acquired. In this regard, the curriculum expresses a
series of contents with specific activities, which can be
approached in the classroom according to each level of
learning. The skills that students have to acquire in the
Music and Movement class formed the basis of the
concerns which emerged due to the pandemic situation
(isolation at home), because at first the resources
available were not known, as neither were the methods
and means by which to achieve them, taking into account
the fact that the transition from traditional classes to
those in the online environment was sudden.

Cercetarea de față are scopul de a contribui la
optimizarea instruirii on-line, la disciplina Muzică și
mișcare. Disciplina Muzică și mișcare își propune ca prin
intermediul ei elevii să dobândească câteva competențe
generale extrem de importante, cum ar fi: receptarea unor
cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj
muzical, interpretarea de cântece pentru copii, cu
mijloace specifice vârstei și acelea de exprimare a unor
idei, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și
mișcării, individual sau în grup. Am reliefat în această
cercetare prevederile programei, insistând asupra
competențelor care trebuie formate. Programa școlară
exprimă, în acest sens, o serie de conținuturi cu activități
specifice, care pot fi abordate la clase în funcție de fiecare
nivel de învățare. Competențele pe care elevii trebuie să
le dobândească la ora de Muzică și mișcare au stat la baza
îngrijorărilor dobândite odată cu situația pandemică (de
izolare la domiciliu) cu care ne-am confruntat, deoarece
inițial nu au fost cunoscute resursele pe care le avem la
dispoziție și prin ce metode și mijloace vom putea să le
realizăm, luând în considerare și faptul că trecerea de la
orele tradiționale, la cele în mediu on-line, a fost bruscă.
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The key term in the name of this subchapter – online –
was the one that preoccupied and affected us in an
intense way starting with March 2020. The moment we
were notified that the school was being suspended, which
did not mean that we were going on vacation, but simply
that the school was moving home, we entered a stage of
continuous research and reinvention of all the activities
we performed on a daily basis. Being part of a private
educational institution, as a teacher of Music and
Movement in primary school, we were forced and eager
at the same time to make sure that the learning process
continues, not to lose touch with our students. What
followed were a series of meetings in order to organize

Termenul cheie din denumirea acestui subcapitol – on-line
– a fost cel care ne-a preocupat și afectat intens începând
cu luna martie 2020. În momentul în care am fost anunțați
de faptul că școala se suspendă, ceea ce nu însemna că
intrăm în vacanță, ci pur și simplu că școala se mută acasă,
am intrat într-un stadiu de continuă cercetare și reinventare
a tuturor activităților pe care le realizam zilnic. Făcând
parte dintr-o instituție de învățământ din mediul privat, ca
profesor de Muzică și mișcare la ciclul primar, am fost
nevoiți și dornici totodată să facem în așa fel încât procesul
de învățare să continue, să nu pierdem nici o zi legătura cu
elevii noștri. Ceea ce a urmat au fost o serie de ședințe de
organizare, prin care am încercat să sistematizăm lucrurile
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the teaching process, through which we tried to
systematize the very important things, namely how / by
what means of communication we will send students
materials and how we will support the connection with
parents, so that there is unity at the level of the whole
school. Therefore, for the beginning we chose to send
activity proposals, using the Adservio platform, for which
the school managed to get a subscription a few years ago,
during which time all the teachers and also a part of the
auxiliary staff managed to master and use it very well.
Even though it offered us options for transmitting and
communicating information with the students’ parents,
we realized that it was absolutely necessary to find
another solution, where communication with the student
was in the forefront, reducing the parent’s work to
transmit tasks, to print certain papers (not everybody had
a printer in the house), and then to answer the teacher, by
sending the completed tasks.
Throughout the transition period between the classical
school and the exclusively online one, the instructional
designers of the school, together with the members of the
management, looked for educational platforms among
those presented and suggested by the Ministry as very
good, successfully implemented in other states and
having the possibility to form virtual classes. Their
accessibility by primary school students had to be easy to
achieve and intuitive. So, at the suggestion of the
Ministry of Education and Research, the school chose the
G Suite platform (Gmail, Calendar, Google Classroom,
Google Meet, Drive, Google Slide, Google Docs, etc.),
which undoubtedly offers a wide range of programs,
applications and software meant to support the
instructive-educational process. Its great merit is that the
programs work together and are accessible, so that
interactive online activities can be easily carried out.
The time to adapt to this period and at the same time to
the chosen educational platform was a very difficult one,
as we all had to learn the secrets of the online and of the
platform, starting with the teachers and continuing with
the parents and students. The effects of this
epidemiological crisis, which also led to an economic
crisis, began to be felt in the attitude of parents,
registering an increasing number of impulsive behaviours
and verbal aggression. Forced to work from home,
missing family (in the case of doctors, for example) or
becoming technically unemployed, parents accumulated
frustrations and emotional imbalances, while being
‘forced’ to care for and support the child in the learning
activities proposed by the school. While teachers took a
series of online refresher courses, and the school’s
instructional designers made videos for students to
support the use of the new platform, parents were looking
for solutions to manage their child’s time in front of
screens, asking the school to prioritize the subject
matters. Thus, some of the parents asked the school to
study online only the ‘important’ subjects (in their
opinion), i.e. mathematics, Romanian language and
foreign languages. Then followed a period in which we
realized that it was absolutely imperative to restructure
the schedule and take into account all the situations
declared by parents until then. Several opinion polls were
conducted, both among teachers and parents and students,
and thus some clear conclusions were drawn, from which
new rules and strategies were born regulated by the
document Theoretical landmarks of online learning, all
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foarte importante și anume cum / prin ce mijloace de
comunicare vom trimite elevilor materiale și cum vom
susține legătura cu părinții, astfel încât să existe unitate la
nivelul întregii școli. Așadar, pentru început am ales să
trimitem propuneri de activități, utilizând platforma
Adservio, pentru care școala a reușit să obțină un
abonament cu câțiva ani în urmă, timp în care am reușit să
o cunoaștem și să o utilizăm foarte bine toți profesorii, dar
și parte din personalul auxiliar. Chiar dacă ea ne oferea
variante de transmitere și comunicare a informațiilor cu
părinții elevilor, am conștientizat că era absolut necesar să
găsim o altă soluție, prin care comunicarea cu elevul să fie
în prim plan, reducând munca părintelui de a transmite
sarcinile, de a lista anumite fișe (nu toți dețineau
imprimantă în casă), urmând ca apoi tot părintele să
răspundă profesorului, prin trimiterea sarcinilor
îndeplinite.
În toată perioada de tranziție dintre școala clasică și cea
exclusiv on-line, designerii instrucționali ai școlii,
împreună cu membrii conducerii, au căutat platforme
educaționale dintre cele prezentate și sugerate de Minister
ca fiind foarte ofertante, implementate cu succes în alte
state și cu posibilitatea de a forma clase virtuale.
Accesibilitatea acestora de către elevii din ciclul primar
trebuia să fie ușor de realizat și intuitiv. Așadar, la sugestia
Ministerului Educației și Cercetării, școala a ales
platforma G Suite (Gmail, Calendar, Google Classroom,
Google Meet, Drive, Google Slide, Google Docs etc.), care
într-adevăr, oferă o gamă largă de programe, aplicații și
soft-uri, menite să sprijine procesul instructiv-educativ.
Marele merit al acesteia este faptul că programele
conlucrează și sunt foarte ușor de folosit, astfel încât să se
poată realiza activități on-line interactive.
Timpul de adaptare la această perioadă și totodată la
platforma educațională aleasă, a fost unul foarte dificil,
fiind nevoiți să învățăm cu toții tainele on-line-ului și ale
platformei, începând de la profesori, continuând cu părinții
și elevii noștri. Efectele acestei crize epidemiologice, care
a dus totodată și la o criză economică, au început să se
simtă în atitudinea părinților, înregistrând un număr în
creștere al comportamentelor impulsive și al agresivităților
verbale. Nevoiți să lucreze de acasă, lipsind din sânul
familiei (în cazul medicilor, de exemplu) sau intrând în
șomaj tehnic, părinții au acumulat frustrări și dezechilibre
emoționale, în același timp fiind „obligați” să se ocupe și
să sprijine copilul în activitățile de învățare propuse de
școală. În timp ce profesorii au urmat o serie de cursuri
on-line de perfecționare, iar designerii instrucționali ai
școlii au realizat materiale video pentru elevi menite să
vină în sprijinul utilizării noii platforme, părinții căutau
soluții pentru gestionarea timpului petrecut de copil în fața
ecranelor, cerând școlii să prioritizeze disciplinele. Astfel,
o parte din părinții elevilor noștri au cerut școlii să se
realizeze în on-line doar materiile „importante” (în opinia
lor), adică matematică, limba română și limbile străine.
Atunci a urmat o perioadă în care am realizat că era
absolut, imperios necesar să restructurăm orarul și să luăm
în calcul toate situațiile declarate de părinți până în acel
moment. S-au realizat mai multe sondaje de opinie, atât în
rândul cadrelor didactice, cât și al părinților și al elevilor
și astfel s-au desprins câteva concluzii clare, din care s-au
născut reguli și strategii noi, reglementate prin documentul
Repere teoretice ale învățării on-line, toate acestea stând

Tehnologii informa ce şi de comunicaţie în domeniul muzical

this forming the basis of all virtual activities in our
school. For us, the teachers of ‘unimportant’ subjects, it
was a crucial moment, as we did not know if our
discipline would be included in the schedule that was to
appear, but we had a pleasant surprise, finding out that
the Music and Movement class was to be included in the
new schedule.
After the stage of connecting students, teachers and
parents on the G Suite platform, the first problem we
faced in the online operation strategy was to restore the
schedule in its entirety, taking into account several
aspects, such as: the time spent in front of the screens so
that the psyche of the primary school student is not
affected and does not acquire in time a ‘deficit of
attention’; access to technology (the device is used only
by the student or is shared with other family members);
clear delimitation of the instructive-educational act, of
the individual work time (in our school there is in the
schedule the Homework subject); establishing the
duration of an online hour through the Google Meet
program and the others, which were to be designed in a
different format (Video / Audio, materials prepared in
Google Drive, Forms, Slide, etc.); introducing the break
in the schedule as a socializing role (through Google
Meetings) or as individual relaxation, without the student
being in direct contact with the school. In view of all this,
several rules were outlined, which provided that meetings
through Google Meet should be conducted only by
teachers and language teachers, with a duration of 30
minutes / meeting (45 minutes in the case of the third and
fourth grade), and their frequency should be a maximum
of two in one day (in grades 3-4, a maximum of three),
and one day a week should be free of online courses. For
the other disciplines (including Music and Movement) it
was decided to send materials realised with the help of
other software, created as interactively as possible, but
necessarily to include a short video content (in which the
teacher must appear, so that the feeling of connection to
is maintained), and a maximum of two ‘meetings’ will be
scheduled by the end of the school year, in Google Meet
format. These subjects were provided with a 30-minute
class, during which time students were asked to go over
the material posted in the virtual classroom (Google
Classroom). Teachers thus had the duty to carry out an
extremely careful planning of activities. Before the stage
of the online school, in the first and second grades, the
subject of Music and Movement was allocated two hours
a week, and in the third grade, only one. Basically, we
were asked to restructure the subject, from the 2 nd
semester of that school year and beyond.
The lack of a rule of conduct has come to our attention
and has become a priority. During the period in which we
used the Adservio platform, the rules were established
regarding the exact moments of the day of sending
materials, corrections and feedbacks to students,
activities carried out with the help of parents. With the
transition to the new platform, we gained access to more
resources and software for building and designing the
lesson, so the rules were supplemented with new ones. A
great benefit of this platform was the direct connection
with the students, and a personal G Suite account was
created for each student. Therefore, the new regulation on
the use of the most used software in the purchased
educational platform, namely: Google Meet and Google
Classroom, was soon distributed, seeking to include both

la baza tuturor activităților din mediul virtual din școala
noastră. Pentru noi, profesorii de materii „neimportante”,
a fost un moment crucial, nu știam dacă disciplina noastră
va fi inclusă în orarul ce urma să apară, dar am avut parte
de o surpriză plăcută, aflând că ora de Muzică și mișcare
se dorea a fi inclusă în noul orar.
După etapa conectării elevilor, a profesorilor și a părinților
pe platforma G Suite, prima problemă cu care ne-am
confruntat în strategia de funcționare on-line a fost
refacerea orarului în totalitate, ținând cont de mai multe
aspecte, cum ar fi: timpul petrecut în fața ecranelor astfel
încât psihicul elevului din ciclul primar să nu fie afectat și
să nu dobândească în timp „deficit de atenție”; accesul la
tehnologie (dispozitivul este utilizat doar de elev sau este
împărțit cu alți membri din familie); delimitarea clară a
actului instructiv-educativ, de timpul de muncă
individuală (în școala noastră există în orar disciplina
Teme); stabilirea duratei unei ore on-line prin programul
Google Meet și a celorlalte, care urmau să fie proiectate în
format diferit (Video / Audio, materiale pregătite în
Google Drive, Forms, Slide etc.); introducerea pauzei în
orar, ca rol de socializare (prin întâlniri Google Meet) sau
ca relaxare individuală, fără ca elevul să fie în contact
direct cu școala. Ținând cont de toate acestea, s-au conturat
câteva reguli, care prevedeau ca întâlnirile prin Google
Meet să fie realizate doar de învățători și de profesorii de
limbi străine, având o durată de 30 de minute / întâlnire
(45 minute în cazul claselor III-IV), iar frecvența lor să fie
de maxim două într-o zi (la clasele III-IV, maxim de trei),
iar o zi pe săptămână să fie lipsită de cursuri on-line.
Pentru celelalte discipline (inclusiv Muzică și mișcare) s-a
stabilit să se trimită materiale realizate cu ajutorul
celorlalte soft-uri, create cât mai interactiv posibil, dar
neapărat să aibă un conținut video scurt (în care să apară
profesorul, pentru ca sentimentul de conectare să se
mențină), urmând ca până la finalul anului școlar să fie
programate maxim două „întâlniri”, în format Google
Meet. Aceste discipline erau programate în orar cu 30 de
minute, timp în care elevilor li se cerea să parcurgă
materialul postat în clasa virtuală (Google Classroom).
Profesorilor le revenea astfel datoria de a realiza o
planificare a activităților extrem de atentă. Înainte de etapa
școlii on-line, claselor I și a II-a, la disciplina Muzică și
mișcare le erau alocate două ore pe săptămână, iar la clasa
a III-a, doar una. Practic, acum ni se cerea să restructurăm
materia, din semestrul 2 al anului școlar 2020-2021 și nu
numai.
Lipsa unui regulament de conduită a intrat în atenția
noastră și a devenit o prioritate. În perioada în care am
utilizat platforma Adservio au fost stabilite regulile
referitoare la momentele exacte din zi de trimitere a
materialelor, a corecturilor și a feedback-urilor către elevi,
activități realizate cu ajutorul părinților. Odată cu tranziția
pe platforma nouă, am obținut acces la mai multe resurse
și soft-uri de construire și proiectare a lecției, astfel că
regulile au fost suplimentate cu altele noi. Un mare
beneficiu al acestei platforme a fost legătura directă cu
elevii, iar fiecărui elev i-a fost creat un cont personal
G Suite. Așadar, în scurt timp a fost distribuit noul
regulament cu privire la utilizarea soft-urilor cele mai
uzitate din platforma educațională achiziționată, și anume:
Google Meet și Google Classroom, căutând să cuprindem
atât elemente de siguranță, cât și de facilitarea utilizării
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security elements and to facilitate their use. Among the
rules formulated for students’ participation in Google
Meet sessions we mention: knowing how to log in
through the link received by e-mail or in the virtual
classroom; prior preparation of the work space and work
materials specific to the discipline scheduled in the
schedule; internet access / computer / microphone /
camera; the entry in the live video session should be
made 2-3 minutes earlier than the scheduled time; after
attendance, all microphones must be muted and will only
be turned on when the student is appointed; the ‘raising
of the hand’ should be done with the help of the special
button held by the software, and if it does not work on all
devices, students will announce their desire to respond
via chat message; every morning (before the start of the
classes with half an hour), the teachers will post in the
virtual class the list with the necessary materials, the
steps for the lesson, but also where the students will find
the materials for the individual work / homework.
The evaluation forms were also deeply debated,
establishing that they will be conducted orally or with the
help of Google questionnaires, which allow students to
receive and complete the form directly in the software
and send it back, just as easily. They can be done in an
attractive and interactive way, because they support
pictures and even videos. The immediate individual
feedback provided by it is an important element in
education, as stated by the famous Professor Skinner, in
his own book on technologies used in teaching and the
teaching machines (Skinner, 2003, 50). Through a few
settings made by the teacher, Google Forms can guide
the student to discover the correct answer, through
multiple possibilities to answer, so it can be used in the
knowledge-retention part of the lesson. Very easily we
can ask, through this software, the students’ feedback
regarding the degree of satisfaction that the platform
offers with everything it contains or the way in which a
certain lesson was built, so as to be to the advantage of
the child.
Google documents come to our aid at the stage of the
refresher lesson or for the type of consolidation or
assessment lesson, which, by pressing the “make a copy
for each student” button, can send a worksheet / test to
each student. Later they complete it directly in the
platform and by simply pressing the “send homework”
button it gets back to the teacher solved. Similarly, thanks
to this software we were able to prepare various other
official documents, such as timetables, various graphs,
statistics, minutes, etc.
Google Slide was one of the most intensely used tools by
us, because with its help you can make interactive
presentations, according to a carefully developed lesson
plan. The fact that every picture or box containing text
can be animated can bring smiles on the children’s faces.
Thus, the smiley face dots can also be given in the form
of e-learning, inserted directly in the presentation. Also,
this program allows the addition of audio or video
materials, thus maintaining continuity in the studentteacher interaction. The biggest advantage is that the
student does not have to open more documents to follow
the prepared online lesson and does not need additional
explanations. Once the presentation is ready, it is posted
in the virtual class or it can be scheduled to appear on a
certain day and time.
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acestora. Printre regulile formulate pentru participarea
elevilor la sesiunile Google Meet amintim: cunoașterea
modalității de logare prin link-ul primit prin e-mail sau în
clasa virtuală; pregătirea în prealabil a spațiului de lucru și
a materialelor de lucru specifice disciplinei programată în
orar; accesul la internet / calculator / microfon / cameră;
intrarea în sesiunea video live să fie realizată cu 2-3 minute
mai devreme de ora programată; după realizarea prezenței,
toate microfoanele trebuie să fie închise și se vor deschide
doar la numirea elevului; „ridicarea mâini” să fie realizată
cu ajutorul butonului special deținut de soft, iar dacă acesta
nu funcționează pe toate dispozitivele, elevii își vor anunța
dorința de a răspunde prin mesaj în chat; în fiecare
dimineață (înainte de începerea orelor cu o jumătate de
oră), profesorii vor posta în clasa virtuală lista cu
materialele necesare, pașii de desfășurare a lecției, dar și
unde vor găsi elevii materialele pentru munca individuală /
teme.
Formele de evaluare au fost și ele profund dezbătute,
stabilindu-se că acestea se vor realiza sub formă orală sau
cu ajutorul chestionarelor Google, care permit elevilor să
primească și să completeze formularul direct în soft și să-l
trimită înapoi, la fel de ușor. Acestea pot fi realizate într-un
mod atractiv și interactiv, deoarece suportă poze și chiar
video-uri. Feedback-ul individual imediat oferit prin
acesta este un element important în educație, precum a
afirmat și renumitul profesor Skinner, în propria carte
referitoare la tehnologii utilizate în actul predării și la
dispozitivele teaching machines (Skinner, 2003, 50). Prin
câteva setări realizate de cadrul didactic, Google Forms
poate ghida elevul până la descoperirea răspunsului corect,
prin multiple posibilități de a răspunde, astfel poate fi
utilizat și în partea lecției de fixare a cunoștințelor. Foarte
ușor putem cere, prin acest soft, feedback-ul elevilor
referitor la gradul de satisfacție pe care îl oferă platforma
cu tot ce conține ea sau modalitatea prin care o anumită
lecție a fost construită, astfel încât să fie în avantajul
copilului.
Documentele Google vin în ajutorul nostru în etapa lecției
de reactualizare a cunoștințelor sau pentru tipul de lecție
de consolidare sau de evaluare, care, prin apăsarea
butonului make a copy for each student, poate să trimită o
fișă de lucru / un test fiecărui elev. Ulterior acesta o
completează direct în platformă și prin simpla apăsare a
butonului trimite tema ajunge înapoi la profesor rezolvată.
Tot datorită acestui soft am putut elabora diverse alte
documente oficiale, cum ar fi orarul, diverse grafice,
statistici, procese verbale etc.
Google Slide a fost unul dintre instrumentele cele mai
intens folosite de noi, deoarece cu ajutorul acestuia se pot
realiza prezentări interactive, conform unui plan de lecție
atent elaborat. Faptul că fiecare imagine sau căsuță care
conține text poate fi animată, poate să aducă zâmbete
copiilor. Astfel, bulinele de tip smiley face pot fi acordate
și în forma de învățământ electronic, inserate direct în
prezentare. De asemenea, acest program permite
adăugarea de materiale audio sau video, astfel
păstrându-se continuitatea în interacțiunea elev-profesor.
Cel mai mare avantaj este faptul că elevul nu trebuie să
deschidă mai multe documente pentru a-și urmări lecția
on-line pregătită și nu are nevoie de explicații
suplimentare. După ce prezentarea este gata, se postează
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Google Classroom, together with the software mentioned
above, were the basis for organizing the instructionaleducational process. It allows the formation of virtual
classes, in which students have been added, after Google
accounts were previously created for them. Each teacher
created their own subject in all virtual classes and thus
created the homepages for each user. In the case of
teachers, on this page appear all the classes in which they
work, the settings and three buttons: “to finish,” “to
assess” and “calendar.” All three work together, because
when a lesson is uploaded, the date of the addition is
automatically recorded in the calendar and the teacher
sets the date by which it must be completed. Depending
on the students’ feedback, the application (in the case of
tablets and phones) sends e-mail notifications related to
the buttons mentioned above, namely how many topics /
lessons are covered and how many are in progress. If
students have been asked to complete a page in an
application booklet or write certain information in the
booklet, they must send a picture after it. With the phone
/ tablet application, this is very easy, but if you operate
from a computer, things are more complicated and the
journey is longer. The picture is taken, sent to the e-mail
address, downloaded to the computer and only then
uploaded to Google Classroom. Correction requires a lot
of time for teachers who have many classes, but the
application helps us by allowing us to underline, circle
and write directly on the picture, while having the
opportunity to leave a message to the student in a special
section.
Among the benefits that this educational platform offers
is its setting in Romanian, an extremely important fact for
primary school students and beyond. A more detailed
overview of all digital tools and the benefits of the G
Suite education platform (or Google for Education) can
be found on the website called “the classroom of the
future” (https://www.clasaviitorului.ro/).
Interconnection with other software tools was another
important element in supporting education. Among them
we will mention only the ones we used during the Music
and movement classes. Worldwall “is an application
where you can create, with a free account, simple games
that support learning and you have access to classroom
management elements. The activities are created using a
template system, which includes classic familiar
templates such as The Questionnaire, The Hangman,
True or False and Crossword Puzzle” (Iepure, Ciucubătă
și Vaida, 2020, 199).
Digital textbooks were made available to teachers, which
was a benefit, including various interactive activities,
listenings, videos, various stories and many songs
(https://www.manuale.edu.ro/).
Regarding the form of organizing online classes at the
national level, no clear rules were received from the
Ministry, which led to a discrepancy between teachers
who tried hard to keep in touch with students and provide
continuity of learning activities and those who could not
do it, due to various shortcomings, mostly those related
to technology and internet connection. The same situation
took place among students, so we can say that we
received feedback on the proposed activities in a
proportion of up to 50% of students.
In March 2020, it was not known what the evolution of
the pandemic would be and for how long we would have

în clasa virtuală sau se poate programa ca ea să apară într-o
anumită zi și oră.
Google Classroom, împreună cu soft-urile amintite mai
sus, au stat la baza organizării procesului instructiveducativ. El permite formarea claselor virtuale, în care au
fost adăugați elevii, după ce în prealabil le-au fost create
conturi Google. Fiecare profesor și-a creat propria materie
în toate clasele virtuale și astfel s-au creat paginile de
pornire pentru fiecare utilizator. În cazul profesorilor, pe
această pagină apar toate clasele la care își desfășoară
activitatea, setările și trei butoane: „de terminat”, „de
evaluat” și „calendar”. Toate cele trei conlucrează,
deoarece în momentul în care o lecție este încărcată, se
înregistrează automat în calendar data adăugării și se
setează de către profesor data până la care aceasta trebuie
parcursă / finalizată. În funcție de feedback-urile elevilor,
aplicația (în cazul tabletelor și telefoanelor) trimite
notificări prin e-mail legate de butoanele mai sus amintite,
și anume câte teme / lecții sunt parcurse și câte sunt în curs
de realizare. Dacă elevilor li s-a cerut în temă să
completeze o pagină dintr-un caiet de aplicații sau să scrie
în caiet anumite informații, ei trebuie să trimită poză după
acesta. Prin aplicația de telefon / tabletă, acest lucru se
realizează foarte ușor, însă dacă se operează de pe un
calculator, lucrurile sunt mai complicate și traseul este mai
lung. Se realizează poza, se trimite pe adresa de e-mail, se
descarcă în calculator și abia apoi se încarcă în Google
Classroom. Corectarea necesită foarte mult timp în cazul
profesorilor care au multe clase, dar aplicația ne ajută prin
faptul că ne permite sublinierea, încercuirea și scrierea
direct pe poză, totodată având posibilitatea de a lăsa un
mesaj elevului, într-o rubrică specială.
Printre beneficiile pe care le oferă această platformă
educațională se numără și setarea ei în limba română, un
fapt extrem de important pentru elevii claselor primare și
nu numai. O prezentare mai detaliată a tuturor
instrumentelor digitale și a beneficiilor aduse de platforma
educațională G Suite (sau Google for Education) poate fi
consultată pe pagina web cu denumirea de „clasa
viitorului” (https://www.clasaviitorului.ro/).
Interconectarea cu alte unelte software a reprezentat un alt
element important în sprijinul educației. Printre acestea
vom aminti doar cele pe care le-am utilizat în cadrul orelor
de Muzică și mișcare. Worldwall „este o aplicație unde
poți crea, cu un cont gratuit, joculețe simple care susțin
învățarea și ai acces la elemente de gestionarea clasei.
Activitățile sunt create folosind un sistem de șabloane,
care includ șabloane clasice familiare precum
Chestionarul, Spânzurătoarea, Adevărat sau Fals și
Cuvintele încrucișate” (Iepure, Ciucubătă și Vaida, 2020,
199).
Manualele digitale au fost puse la dispoziția profesorilor,
ceea ce a reprezentat un beneficiu, în acestea regăsindu-se
diverse activități interactive, audiții, video-uri, diverse
povești și multe cântece (https://www.manuale.edu.ro/).
În ceea ce privește forma de organizare a orelor on-line la
nivel național, de la Minister nu au fost primite reguli
clare, ceea ce a condus la o discrepanță între profesorii care
încercau din răsputeri să mențină legătura cu elevii și să
ofere o continuitate a activităților de învățare și cei care nu
aveau cum să o realizeze, din diverse lipsuri, în cea mai
mare parte cele legate de tehnologie și conexiune la
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to work from home. So, for a start, the school
management suggested that we not approach new
thematic units and try to find attractive methods, learning
activities suitable for the online system related to the
subject already treated. These issues remained in place
until the students acquired skills to use technology and
the educational platform.
Analyzing all the digital tools we have and the planning
of learning units, we tried to find out what kind of
activities can be done for the discipline Music and
movement, and to check to what extent they matched the
subject of the second semester or not. Determining the
learning activities, for the stage of the lesson “Leading
the learning,” was the biggest issue we had to find
solutions to. In a lesson that we had to present on video,
without direct interaction with students, the teaching
methods used by the teacher were reduced to
demonstration, explanation, listening, problematization.
In a traditional class, in the stage of leading the learning,
we have always relied on all the methods mentioned and
on some very important ones such as conversation,
learning through discovery, exercise, observation. In
conclusion, regardless of the content approached, we
reached the stage where everything happened imaginarily
and in the version of the monologue, an extremely
difficult thing and in which the professional satisfaction
was not completely fulfilled. All this situation of the
classes created in video format came along with the lack
of the possibility to create frontal, group and pair
activities, being forced to think everything through the
prism of the individual ones.

CONCLUSIONS
The second semester of the 2019-2020 school year meant
a challenge for both students and teachers, due to the
situation created by the coronavirus pandemic, which
forced us to leave the natural environment to carry out
teaching activities and to “tread on a path” completely
new for everyone – the online school. However, we are in
a period of continuous and rapid development of
technology, artificial intelligence, the Internet, which
have come to our aid, thus managing to organize distance
learning courses (Ghișa, 2020, 13-25). The most
important manufacturers of applications and software
(Google, Facebook, Microsoft) also considered the
creation of many educational platforms, specially created
to facilitate the distance learning process and not only,
such as: Google Suite for Education, Microsoft Teams,
Zoom, Moodle, etc. They contain resources that allow
real-time interaction and online collaboration, as well as
several programs, with which you can streamline the
proposed activities.
In conclusion, we can say that the discipline Music and
movement can be carried out online, but we do not
consider that all the skills provided in the school
curriculum can be realised in this manner, returning again
to the issue of synchronization and group activities
(various music games, role-playing games, musical toy
orchestra, etc.). A beneficial factor was the acquisition of
students’ independence, through the individual
accomplishment of the received tasks. Constantly
surrounded by family, the children emanated, during
online classes, a lot of calm and active involvement,
which results in a harmonious development in
psychological terms. Also, being exposed to a computer,

20

internet. Aceeași situație se derula și în rândul elevilor,
astfel încât putem să afirmăm faptul că am primit feedback
la activitățile propuse într-o proporție de maximum 50%
din elevi.
În luna martie 2020 nu se știa care va fi evoluția pandemiei
și pentru cât timp vom fi nevoiți să muncim de acasă.
Așadar, pentru început, conducerea școlii ne-a sugerat să
nu abordăm unități tematice noi și să încercăm să găsim
metode atractive, activități de învățare potrivite pentru
sistemul on-line aferente materiei tratate deja. Aceste
aspecte au rămas în vigoare până în momentul în care
elevii au dobândit deprinderi de utilizare a tehnologiei și a
platformei educaționale.
Analizând toate instrumentele digitale pe care le deținem
și planificarea unităților de învățare, am încercat să
descoperim ce fel de activități pot fi realizate pentru
disciplina Muzică și mișcare, urmând să verificăm în ce
măsură acestea se potrivesc cu materia semestrului 2 sau
nu. Determinarea activităților de învățare, pentru etapa
lecției „Dirijarea învățării”, a fost problema cea mai mare
la care am fost nevoiți să găsim soluții. Într-o lecție pe care
trebuia să o realizăm video, fără interacțiune directă cu
elevii, metodele didactice utilizate de profesor au fost
reduse la demonstrare, explicare, audiție, problematizare.
Într-o oră tradițională, în etapa de dirijare a învățării,
ne-am bazat întotdeauna pe toate metodele amintite și pe
unele foarte importante precum: conversația, învățarea
prin descoperire, exercițiul, observarea. În concluzie,
indiferent de conținutul abordat, am ajuns în etapa în care
totul se întâmpla imaginar și în varianta monologului, un
lucru extrem de greu și în care satisfacția profesională nu
era complet îndeplinită. Toată această situație a orelor
create în format video a venit cu lipsa posibilității de a crea
activități frontale, de grup și în perechi, fiind nevoiți să
gândim totul prin prisma celor individuale.

CONCLUZII
Semestrul al doilea din anul școlar 2019-2020 a însemnat
o provocare atât pentru elevi, cât și pentru cadrele
didactice, datorită situației create de pandemia de
coronavirus, care ne-a forțat să părăsim mediul firesc
pentru desfășurarea activităților didactice și să „pășim pe
un teritoriu” complet nou pentru toată lumea – școala
on-line. Cu toate acestea ne aflăm într-o perioadă de
continuă și rapidă dezvoltare a tehnologiei, a inteligenței
artificiale, a internetului, care au venit în sprijinul nostru,
reușind astfel, să organizăm cursurile de la distanță (Ghișa,
2020, 13-25). Cei mai importanți producători de aplicații
și soft-uri (Google, Facebook, Microsoft) au avut în vedere
și realizarea multor platforme educaționale, special create
pentru facilitarea procesului instructiv-educativ la distanță
și nu numai, cum ar fi: Google Suite for Education,
Microsoft Teams, Zoom, Moodle etc. Acestea conțin
resurse care permit interacțiunea în timp real și
colaborarea on-line și, de asemenea, câteva programe cu
ajutorul cărora se pot dinamiza activitățile propuse.
În concluzie, putem afirma faptul că disciplina Muzică și
mișcare se poate realiza în mediu on-line, dar nu
considerăm că se pot îndeplini toate competențele
prevăzute în Programa școlară, revenind din nou asupra
problematicii de sincronizare și a activităților de grup
(jocuri muzicale diverse, jocuri de rol, orchestra de jucării
muzicale etc.). Un factor benefic a fost dobândirea
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tablet and phone, they have acquired digital skills, which
will help them in the future, in this world that tends more
and more towards digitalization. We also believe that a
combination of the activities proposed in traditional
classes with those in the online environment can add to
education, through multimedia approaches, if we take
into account the fact that artificial intelligence will be
indispensable in a school of the future.
However, education in the exclusively online version also
brings with it a significant number of negative aspects.
Socializing among students was perhaps one of the most
difficult obstacles to overcome during this period.
Meetings, lessons together, games, interaction during
breaks, etc. are essential activities for a school, and
precisely this socialization, which was completely absent
during the period studied, was felt acutely by children
and reported, most often, by parents. In the same way, the
long exposure of students to the screens, completely new
ways of teaching, assessment, exercises performed in a
completely different way than usual, the very short time
in which all these components had to become skills, were
obvious obstacles in achieving a quality education.

independenței elevilor, prin realizarea individuală a
sarcinilor primite. Înconjurați în permanență de familie,
copiii au emanat, în cadrul orelor on-line, mult calm și
implicare activă, ceea ce a rezultat într-o dezvoltare
armonioasă în plan psihologic. De asemenea, expuși fiind
la un calculator, tabletă și telefon, aceștia au dobândit
competențe digitale, care îi vor ajuta pe viitor în această
lume, care tinde tot mai mult spre digitalizare.
Considerăm, de asemenea, că o combinare a activităților
propuse în cadrul orelor tradiționale, cu cele din mediu
on-line poate aduce un plus educației, prin abordări
multimedia, dacă ținem cont de faptul că inteligența
artificială va fi de nelipsit într-o școală a viitorului.
Totuși, învățământul în variata exclusiv on-line aduce cu
sine și o serie semnificativă de aspecte negative.
Socializarea între elevi a fost, poate, unul dintre
obstacolele cele mai greu de trecut în această perioadă.
Întâlnirile, lecțiile împreună, jocurile, interacțiunea din
pauze etc. sunt activități esențiale pentru o școală, iar
tocmai această socializare, care a lipsit cu desăvârșire în
perioada studiată, a fost resimțită acut de către copii și
semnalată, cel mai adesea, și de părinți. În aceeași măsură,
expunerea îndelungată a elevilor la ecrane, modalitățile
complet noi de predare, evaluare, exercițiile realizate
într-o manieră complet diferită față de cele uzitate, timpul
foarte scurt în care toate aceste componente au trebuit să
devină deprinderi, au fost obstacole evidente în realizarea
unui învățământ de calitate.
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