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Într-o lume globalizată, cunoașterea a cel puțin unei limbi străine este un avantaj 

indiferent de vârsta la care învățăm. Limba engleză este demult un must have în școli și este 

predată deja la o vârstă foarte devreme.  

Învățarea unei limbi străine este asemenea unei călătorii, mai ales la clasele primare și 

gimnaziale. Această călătorie poate fi plăcută și interesantă, sau obositoare și dificilă datorită 

societății contemporane și schimbărilor rapide. Mulțumită acestor schimbări și efecte 

imediate, educația trebuie reînnoită, adaptată și îmbunătățită continuu, astfel încât putem 

vorbi despre o permanentă inovație și creație în educație.  

Ultimul secol a schimbat în întregime modul în care trăim și gândim, în care predăm 

și învățăm, astfel obiectivul principal în școala viitorului este folosirea a mai multor metode 

inovative cum ar fi informatizarea, utilizarea softurilor educaționale și platforme de e-

learning.  

Utilizarea calculatorului în procesul predare-învățare facilitează realizarea scopurilor 

didactice și idealurilor educaționale. Calculatorul poate fi utilizat ca un sprijin al predării, 

ajutându-l astfel pe cadrul didactic să-și îndeplinească mai bine funcția sa didactică 

fundamentală. Programele de calculator, manualele digitale, softurile educaționale și 

aplicațiile pot deveni un suport important pentru o predare eficientă a limbii engleze. 

O astfel de aplicație folosită des la orele de limba engleză este Google Classroom și 

Google Meet. În cadrul platformei Google Classroom putem face diferite lucruri inovative 

cum ar fi : 

- introducerea și trimiterea sarcinilor de lucru; 

- comunicarea  orarului (Google Calendar); 

- atașarea linkurilor cu filmări și încărcarea materialelor de lucru în formate video, audio, 

text. 

- crearea diferitelor teste cu ajutorul Google Docs, corectarea acestora  

- putem păstra resursele într-un singur loc. 



 

 

 Pe parcursul anilor am folosit cu drag aceasta platformă cu diferite clase și niveluri de 

studii. Digitalizarea orelor de limba engleză a  trezit curiozitatea și interesul elevilor pentru 

învățarea unei limbi străine. 

 Exemplul de mai jos este un test de evaluare încărcată pe platforma Google Classroom 

pentru clasa a III-a la disciplina limba engleză. 

 

 

 

 

Următorul test este pentru clasa a V-a și este un test de recapitulare. Testul a fost 

rezolvat și punctat cu ajutorul aplicației Google Classroom.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


