
Modulul 6.
Materiale pentru conținutul cursului

1. VIDEOCLIPURI PENTRU SESIUNI

● Video: Beneficiile învățării și predării online

● Video: Cum să vă creați prima prezentare Mentimeter

● Video: Vă prezentăm Canva:

● Video: Ce este Kahoot?

● Tutorial video: Genially for Teachers (pentru studiu individual, 14 min)

2. FIȘA 1: INSTRUMENTE PENTRU PLANIFICAREA ȘI COORDONAREA UNEI FORMĂRI ȘI ORGANIZAREA
UNEI CLASE

Instrumente pentru pregătirea unui grup de învățare online

Puteți înțelege o sesiune de formare online ca pe o întâlnire la distanță, de aceea este important să creați
și să programați un interval de timp dedicat sesiunii de formare pentru cursanții dumneavoastră. Pentru
aceasta, puteți utiliza instrumente precum:

● Google Calendar. Cu Google Calendar puteți crea invitații pentru evenimente și le puteți trimite
cursanților dumneavoastră. Aceștia vor primi invitația dumneavoastră prin e-mail și o pot adăuga
în calendarul lor dacă au o adresă de e-mail Gmail.

Instrumente de videoconferință

Un instrument de videoconferință face parte din echipamentul necesar pentru a crea, a coordona și a
organiza o formare online. Este ceea ce vă va permite să vă întâlniți și să comunicați de la distanță prin
sunet și video cu educabilii dumneavoastră. Multe platforme vă stau la dispoziție pentru conferințe video:

● Zoom. Zoom este un serviciu de videoconferință bazat pe cloud pe care îl puteți utiliza pentru a vă
întâlni virtual cu alte persoane, fie numai prin video, fie doar audio sau ambele, în timp ce purtați
discuții în direct. Acest instrument a fost utilizat masiv în timpul pandemiei în sectorul educației,
așa că este familiar pentru mulți. Un avantaj al acestui instrument este că vă permite să vă
înregistrați sesiunile pentru a le vizualiza ulterior.

● Google Meet. Google meet, cunoscut anterior sub numele de Hangouts Meet, este serviciul de
videoconferință al Google destinat profesioniștilor. Acesta le permite trainerilor să organizeze cu
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ușurință conferințe video. Aplicația este ușor de utilizat: trebuie doar să trimiteți un link generat
automat participanților, care trebuie să aibă un cont Google pentru a se alătura.

● Microso� Teams. Microso� Teams este o platformă de colaborare personalizabilă care integrează
conferințe video, stocare și transfer de fișiere cu SharePoint și un bloc de notițe cu OneNote.
Mesageria instantanee permite schimburi în echipă sau în grupul de lucru, păstrând în același
timp evidența tuturor schimburilor. Integrarea sa cu Microso� Outlook permite planificarea
întânirilor de echipă și partajarea e-mailurilor și a contactelor. Este un so�ware Microso�
disponibil ca soluție de sine stătătoare sau ca parte a unei oferte Office 365.

Instrumente pentru spații de lucru colaborative

Orice formare față în față se bazează pe documente. În cazul învățământului la distanță, nu le puteți
înmâna studentului așa cum ați face-o într-o sală de clasă tradițională. Prin urmare, veți avea nevoie de o
altă modalitate de a transmite documente către cursanții dumneavoastră.

În cazul formării online, e-mailul nu este cea mai potrivită soluție, deoarece nu permite schimbul imediat
de informații și ar putea perturba desfășurarea cursului. În plus, este mai bine atât pentru cursanți, cât și
pentru formator să aibă un spațiu dedicat exclusiv cursurilor și să evite ca documentele să fie amestecate
peste tot cu alte informații care nu au nicio legătură cu acestea. Cu un spațiu de lucru colaborativ dedicat,
toate schimburile de informații și de fișiere sunt centralizate într-un mod simplu, faciliând organizarea
cursurilor și evitând acumularea de mailuri.

Un astfel de spațiu de lucru funcționează în ambele sensuri: cursanții dumneavoastră pot accesa temele
pentru acasă și articolele pe care trebuie să le citească sau un videoclip pe care trebuie să îl urmărească
pentru următoarea oră, de exemplu. Veți putea apoi să vă creați prezentările PowerPoints, fișele de lucru și
fișierele scrise direct în acest spațiu, pentru ca ambele părți să le poată consulta și modifica în orice
moment. În acest fel, este un adevărat spațiu de lucru în grup.

Există mai multe instrumente online pentru lucrul în colaborare:

● Google Classroom. Google classroom este un serviciu gratuit pentru școli, organizații non-profit și
persoane fizice care au un cont personal Google. Aplicația facilitează comunicarea între cursanți și
profesori. Aceasta economisește timp și hârtie și facilitează pentru profesori crearea de lecții,
distribuirea de teme pentru acasă, comunicarea și organizarea. Aplicația oferă multe beneficii:

✔ configurare ușoară – formatorii pot adăuga direct elevii sau le pot trimite un cod pentru a

participa la un curs; configurarea durează doar câteva minute;

✔ economisește timp – procesul simplu, electronic de gestionare a temelor pentru acasă

permite formatorilor să distribuie, să noteze și să corecteze temele rapid și centralizat;

✔ o mai bună organizare – o pagină dedicată le permite cursanților să își vizualizeze toate

temele pentru acasă și toate materialele de curs, cum ar fi documentele, fotografiile și
videoclipurile, care sunt salvate automat în dosarele Google Drive.

Nr. proiect: 2020-1-RO01-KA204-079845
Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru
orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în ea.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://classroom.google.com


✔ o comunicare mai ușoară – aplicația permite formatorilor să trimită anunțuri și să inițieze

discuții instantaneu, cursanții pot partaja resurse cu colegii lor și pot răspunde la întrebări (în
stream).

✔ securitate – la fel ca și alte servicii educaționale Google, aplicația Classroom nu afișează

reclame și nu utilizează conținutul dumneavoastră sau datele cursanților pentru publicitate.

Utilizator Ce puteți face cu Classroom

Formator ● inițierea unei videoconferințe;
● crearea și getionarea cursurilor online, temelor pentru acasă, notițelor fără hârtie;
● integrarea de conținut media în activitățile educaționale, cum ar fi videoclipuri

YouTube, sondaje Google Forms și alte elemente Google Drive;
● adăugarea de comentarii direct și în timp real;
● folosirea secțiunii de anunțuri pentru a posta anunțuri și pentru a invita studenții

la discuții cu întrebări;
● invitarea părinților sau a tutorilor elevilor să se înscrie pentru a primi prin e-mail

rapoarte asupra temelor scadente sau întârziate.

Cursant ● monitorizarea muncii și a temelor pentru acasă, precum și a predării lor;
● partajarea de resurse și interacțiunea cu colegii în cadrul secțiunii de comunicare

sau prin e-mail.

● Google Drive. Cu Google Drive puteți organiza și partaja permanent orice tip de document (PDF,
documente Microso� Word, foi de calcul Excel, fișiere muzicale, fotografii, videoclipuri etc.) sau
fișier cu cei pe are îi instruiți. Aceștia pot accesa aceste fișiere online sau de pe orice dispozitiv care
are instalat Google Drive

Platforme de cursuri online

Ce este un MOOC și cum să îl folosești?

(Presentation)

Un MOOC (acronim de la Massive Open Online Course) este un tip deschis de învățământ la distanță
capabil să găzduiască mulți participanți. Acest format de învățare online s-a născut din inițiativa unor mari
universități americane precum Harvard și MIT. Datorită MOOC-urilor, acum este posibil să se acceseze
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cunoștințele livrate de cele mai prestigioase instituții din întreaga lume. Un MOOC este disponibil oricui,
pe bază de înregistrare.

Un MOOC este cronometrat, cu perioade de învățare mai mult sau mai puțin stricte și mai lungi sau mai
scurte, permițând crearea de promoții pentru cursanți, la fel ca într-un curs față în față. În general, este
totuși posibil să înveți în ritmul tău, unde și când vrei, la un cost mai mic.

MOOC-urile sunt compuse din activități pedagogice, cum ar fi videoclipuri scurte, chestionare de
cunoștințe (parțiale, pe capitole), exerciții practice și chiar, în funcție de MOOC, muncă în colaborare. După
ce ați finalizat un MOOC și ați îndeplinit așteptările echipei didactice (rezultate la teste, proiecte/ lucrări,
evaluări colegiale), puteți primi uneori un certificat care atestă succesul dumneavoastră. Acest certificat vă
poate, desigur, îmbogăți CV-ul, dar este posibil, de asemenea, să urmați un MOOC din motive personale.

De ce e recomandată urmarea unui MOOC?

● pentru a completa sau a dobândi noi competențe profesionale;

● pentru a vă îmbunătăți CV-ul cu certificări;

● pentru a urma cursuri de la cele mai bune școli/ universități;

● pentru a învăța oricând, oriunde;

● pentru a lucra în ritmul dumneavoastră, oricând doriți.

Platformele europene de MOOCs:

● https://www.dimpaproject.eu/fr/
● http://fr.openclassrooms.com
● http://www.edunao.com/accueil

3. FIȘA 2: SET DE INSTRUMENTE PENTRU FORMATORII CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI
ADULȚILOR

În această secțiune sunt sugerate multe instrumente digitale care pot fi utilizate în procesele de predare și
învățare a adulților. Selecția include diferite tipuri de instrumente și încearcă să acopere toate nevoile
posibile pe care le pot avea educatorii pentru a obține cele mai bune rezultate de învățare pentru cursanții
lor. Instrumentele sunt recomandate fie pentru cursurile facilitate pe web, fie pentru cursurile mixte sau
online; acestea permit formatorilor să creeze conținut de înaltă calitate, să construiască o bancă de
materiale semnificative și să asigure mai multă distracție în clasă. Utilizarea instrumentelor digitale în sala
de clasă aduce un plus de valoare procesului de învățare prin creșterea dorinței de a învăța, prin facilitarea
dezvoltării personale, prin stimularea învățării între colegi, precum și prin oferirea libertății de a învăța în
funcție de ritmul, timpul și experiența personală a cursanților. Fiecărui instrument i s-a atribuit un punctaj
privind „ușurința de utilizare”, unde scala este: 1 = foarte intuitiv, 2 = ușor, 3 = destul de ușor, 4 = nivel
intermediar și 5 = nivel avansat.

Nr. proiect: 2020-1-RO01-KA204-079845
Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru
orice utilizare care ar putea fi dată informațiilor conținute în ea.

https://www.dimpaproject.eu/fr/
http://fr.openclassrooms.com/
http://www.edunao.com/accueil


INSTRUMENTE DE BAZĂ QR LINK
UȘURINȚA

DE
UTILIZARE

Generator de coduri QR – qr-code-generator.com –
GRATUIT
Instrument online pentru a crea coduri QR care pot
fi folosite pentru a face legătura cu anumite
website-uri, resurse sau chiar pentru a crea o
vânătoare de comori/ un chestionar cu coduri QR.
Nu mai este nevoie de tastarea unor URL-uri lungi și
complicate.

1

Gmail – gmail.com – GRATUIT
Mulți dintre noi și elevii noștri au deja un cont Gmail.
Împreună cu contul de e-mail este inclus și G-Suite:
procesor de text, foaie de calcul, instrument de
prezentare, precum și mult spațiu de stocare în
cloud.

1

Mindmup – mindmup.com – GRATUIT sau PLANURI
DE ABONAMENT
O aplicație pentru luarea de notițe individuală,
planificare colaborativă, lucru în echipă și în sălile
de clasă. Creați hărți care pot fi ușor convertite în
pdf, ppt, schițe etc., publicate și partajate online,
salvate în Google Drive și gestionate cu ajutorul
Google Apps. Și nu numai: structurați texte scrise,
creați storyboard-uri, planificați și gestionați
proiecte etc.

Alte instrumente similare: popplet.com, xmind.net

2

INSTRUMENTE PENTRU FEEDBACK
INSTANTANEU ȘI JOCURI

QR LINK UȘURINȚA DE
UTILIZARE

Socrative – socrative.com – GRATUIT
Cel mai bun instrument pentru a implica cursanții
în procesul de învățare prin alegerea tipului de
activitate. Lansați un test, primiți bilete de ieșire
sau puneți o întrebare rapidă pentru un feedback
instantaneu al cursanților în timpul lecției frontale.
De la chestionare la sondaje, puteți crea orice tip de
activitate se potrivește nevoilor dvs.

2
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Mentimeter – mentimeter.com – GRATUIT sau
PLANURI DE ABONAMENT
Aplicația permite utilizatorilor să împărtășească
cunoștințe și feedback în timp real pe mobil cu
ajutorul prezentărilor, sondajelor sau sesiunilor de
brainstorming în cadrul cursurilor, ședințelor,
adunărilor, conferințelor și altor activități de grup.

2

Polleverywhere – polleverywhere.com – GRATUIT
sau PLANURI DE ABONAMENT
O altă aplicație pentru a energiza întâlnirile și
cursurile online, adăugând activități cu răspuns în
direct al publicului, urmărind implicarea și
înțelegerea prin captarea instantanee a unui
feedback puternic în timpul întâlnirilor, cursurilor,
evenimentelor virtuale etc.

2

PREZENTĂRI QR LINK UȘURINȚA DE
UTILIZARE

Canva – canva.com – GRATUIT sau PLANURI DE
ABONAMENT
O platformă populară de design grafic pentru a crea
imagini pentru rețelele sociale, prezentări, postere,
documente și alte tipuri de conținut vizual.
Rezultate foarte profesionale cu un efort minim.

3

Prezi – prezi.com – GRATUIT sau PLANURI DE
ABONAMENT
Un instrument de prezentare diferit de programele
clasice de creare de slide-uri, cum ar fi PowerPoint.
Prezi utilizează o singură pânză mare care vă
permite să vă deplasați și să faceți zoom în diferite
părți și să subliniați ideile prezentate acolo. Folosiți
tastele săgeată pentru a naviga înainte și înapoi în
Prezi. Puteți, de asemenea, să faceți clic și să trageți
cursorul spre oricare aspect doriți să vă îndreptați,
precum și să măriți și să micșorați imaginea.

4

Genially – genial.ly – GRATUIT sau PLANURI DE
ABONAMENT
Este o platformă foarte complexă care dă viață
conținutului! Le permite formatorilor să creeze
conținut interactiv precum imagini, infografice,
prezentări, microsite-uri, cataloage, hărți etc.
într-un mod foarte creativ.

4
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PLATFORME DE COLABORARE QR LINK UȘURINȚA DE
UTILIZARE

Google Classroom – classroom.google.com –
GRATUIT
Este o platformă gratuită de învățare mixtă dezvoltată
de Google pentru școli, care își propune să ajute la
tranziția către un sistem fără hârtie. Classroom este
disponibilă pe web sau printr-o aplicație mobilă.
Această platformă integrează multe instrumente pe
care le folosiți deja, cum ar fi Gmail, Google Docs,
Google Forms, Google Drive, Google Calendar etc.
Pentru formatori platforma permite: începerea unei
întâlniri video; crearea și gestionarea online a claselor/
grupurilor de învățare, a disciplinelor, a temelor și a
notelor, online, fără hârtii; adăugarea de materiale la
teme, cum ar fi videoclipuri, formulare Google și alte
elemente din Google Drive sau din alte surse; oferirea
de feedback direct, în timp real etc.

2

Jamboard –
https://workspace.google.com/products/jamboard/
– GRATUIT sau PLANURI DE ABONAMENT
O tablă interactivă digitală dezvoltată de Google.
Odată ajuns pe o pagină de destinație, utilizatorul
are posibilitatea de a crea un „Jam” în care poate
desena, crea forme, linii și adăuga text.

2

Padlet – padlet.com – GRATUIT sau PLANURI DE
ABONAMENT

Platformă online cu o interfață simplă și intuitivă
pentru a stoca și partaja conținut multimedia. Creați
pe un perete digital: tablă personală sau
colaborativă în care puteți insera imagini, link-uri,
documente, videoclipuri, înregistrări audio,
prezentări... instrumentul ideal pentru realizarea de
portofolii electronice, colecții creative, anunțuri,
colțuri didactice, biblioteci virtuale, galerii, videoteci,
glosare etc.

3
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JOCURI ȘI CHESTIONARE QR LINK
UȘURINȚA

DE
UTILIZARE

Google Forms – docs.google.com/forms –
GRATUIT
So�ware de administrare a sondajelor inclus în
pachetul gratuit de editare online de
documente Google. Aplicația permite
utilizatorilor să creeze și să editeze sondaje
online, colaborând în același timp cu alți
utilizatori în timp real.

1

Educaplay – educaplay.com – GRATUIT
Un instrument complet de gamificare
(transformarea unui conținut în elemente de
joc pentru a spori implicarea publicului țintă)
pentru a vă crea (sau găsi) propriile jocuri:
jocuri ABC, cuvinte încrucișate, jocuri de
dialog, de completat spații goale, de memorie,
chestionare, chestionare video, scrabbles etc.

1

Quizizz – quizizz.com – GRATUIT
O platformă de implicare a cursanților care
oferă multiple caracteristici pentru a face o
lecție distractivă, interactivă și captivantă.

1
Kahoot – kahoot.com – GRATUIT sau PLANURI
DE ABONAMENT
O platformă de învățare bazată pe jocuri care
poate fi utilizată în cadrul cursurilor online sau
față în față. Profesorii pot crea chestionare sau
alte tipuri de jocuri „kahoot” despre orice
subiect. Kahoot poate fi jucat fie individual, fie
în echipe.

2
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