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Cursul a contribuit la îmbunătățirea

competențelor IT, abilitatea de a folosi limba

englezăSI s-a axat pe aplicații utile la orele de

predare în școală și nu numai, pe aplicații care

pot fi folosite în cadrul lecțiilor pentru

proiectarea si realizarea unor lectii online de

succes, pe platforme digitale și pentru a-i motiva

pe elevi să fie mai atenți și mai implicați în

desfășurarea activităților propuse de profesor.



Editorul Snapseed poate prelucra o

fotografie și permite alegerea unor

stiluri diferite, aplicarea de text,

ramă, ajustarea luminozității etc.,

pentru ca mai apoi fotografia

prelucrată să poată fi salvată,

postată pe Facebook, trimisă pe e-

mail sau WhatsApp



Aplicația PhotoGrid

 Permite editarea unei

fotografii, realizarea de 

colaje și de filme scurte. 

Este foarte ușor de folosit și

extrem de utilă pentru ca 

elevii să rețină informațiile

cele mai importante ale 

lecțiilor. 

 Ambele editoare se pot 

folosi atât de către

profesori, cât și de către

elevi, extrem de ușor, la 

lecții de predare, de 

recapitulare, la proiecte pe 

teme date sau la 

prezentarea atractivă a 

unor activități

extracurriculare.



Aplicatia Magisto
Este  utilizata pentru a  crea gratis un filmuleț de 1.15 min 

pe telefon sau pe calculator

Poate fi folosit pentru a introduce un subiect, pentru a-i

antrena pe elevi în discutarea unui subiect, pentru a da un 

ritm mai alert lecției în anumite momente, poate fi, de 

asemenea, utilizat pe o platformă e-learning. 



APLICAȚIA    WEEBLY

 Permite crearea de site-uri, bloguri sau magazine

online gratis și, din punctul meu de vedere, se

pretează foarte bine pentru a realiza un site al

școlii atractiv

 Ca profesor poți alege să realizezi un blog, însă

este evident că trebuie să faci această alegere nu

în paralel cu folosirea altor platforme, deoarece

ar necesita foarte mult timp și elevii ar fi puțin

dezorientați.



APLICAȚIA Kahoot!

Reprezintă modul simplu de realizare a testelor, stârnește

competitivitatea și are pentru elevi un feed-back imediat ce

afișează un podium al câștigătorilor.

Kahoot! poate fi folosit la începutul orei pentru verificarea

cunoștințelor anterioare, în timpul lecției pentru a verifica

gradul de atingere a unui obiectiv sau la sfârșitul orei pentru a

vedea dacă lecția și-a atins scopul.

Ceea ce este important este că poți vedea progresul clasei,

progresul fiecărui elev, în funcție de ceea ce urmărești ca

profesor.



Platforma Edmodo

Prezinta avantajul de a fi gratuită, este destul

de completă, deoarece se pot încărca teste,

rezumate ale unor capitole, prezentări

PowerPoint pentru diferite lecții, teme. Elevii

pot vedea notele și explicațiile pentru notele

acordate, pot vedea unde au greșit la test și

care este răspunsul bun. Este o modalitate

ideală de a interacționa cu acești elevi.



Wordpress, Mentimeter, Quizlet, Padlet și Paw

Toon sunt alte aplicații sugerate de formator, în

ultima zi de curs, pentru a fi aplicate la clasă.

Nu toate se pretează la orice disciplină, Quizlet ni

s-a părut foarte bună pentru orele de limbi

străine. Am discutat despre tabla virtuală,

Facebook și Twitter, despre cooperarea online.



Flipped Classroom și proiectarea unei

lecții STEAM. 

Flipped Classroom este o metodă foarte

interesantă de predare, ce a fost dezvoltată

recent (în anul 2007) de către doi profesori

americani, Jonathan Bergman și Aaron Sams.

Această metodă, denumită the Flipped Classroom

sau Flipping the Classroom (prescurtat FC),

presupune inversarea ordinii acțiunilor în procesul

de instruire, pe scurt, învațarea se face acasă, iar

temele în clasă



 Flipped Classroom înseamnă că elevii/studenții sunt întâi expuși la un 

material nou în afara clasei prin vizualizarea sau „lecturarea" unor înregistrări

video, apoi timpul din clasă este folosit pentru munca dificilă a asimilării și

punerii în practică a cunoștințelor și a informațiilor vizualizate și audiate

anterior, prin diferite mijloace: rezolvare de probleme, discuții, dezbateri

etc. FC este un model pedagogic, în care temele obișnuite și elemente tipice

ale unui curs sunt inversate

 Strategia facilitează minimalizarea timpului alocat predării și maximizarea

timpului necesar interacțiunii cu elevii. „Inversarea” (flip) constă în faptul că

„predarea” noțiunilor de bază ale unei lecții se face acasă și nu în sala de

clasă. „Tema” de acasă a elevilor constă în angajarea lor motivată, cu

eforturi proprii creative, în procesul cunoașterii, iar temele date clasic pentru

aplicarea și consolidarea conținuturilor se efectuează în activitatea

colaborativă din sala de clasă. Elevii câstigă controlul asupra procesului de

învățare prin studierea materialelor de curs în afara clasei, folosind lecturi,

cursuri video pre-înregistrate sau emisiuni de cercetare



Scopul acestei metode este de a cultiva

experiențe de învățare variate pentru cei

care învață, care

pot include învățarea prin colaborare, 

învățarea bazată pe proiect, învățare

colaborativă de tip peer-learning și rezolvare

de probleme. Metoda „Flipped Classroom” 
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Avantaje

 -promovează interacțiunea între

elevi și abilitățile de comunicare;

 -pune în centru învațarea, și nu 

predarea; 

 -încurajează angajarea profundă a 

elevilor/studenților în rezolvarea

problemei; 

 -sprijină învațarea independentă; 

 -conduce la cresterea atenției

individualeezavantaje ar putea fi 

considerate 

Dezavantaje

 -nu toti elevii au calculatoare sau

acces la internet;

 -mulți părinți nu sunt de acord cu 

folosirea mult timp a calculatorului

și a internetului;

 -lipsa motivării elevilor în

rezolvarea temelelor;

 -încărcarea timpului cadrelor

didactice. 









Experiența Erasmus+

- Experiența pe care acest curs ne-a oferit-o este deosebită pe 

toate planurile: personal, profesional, cultural.

- Ne-am îmbogățit cunoștințele și am cunoscut oameni 

extraordinari care ne-au influențat viziunea asupra lumii.

- În concluzie putem afirma că este un plus pentru școala 

noastră, deoarece calitatea actului educativ crește 

semnificativ



Concluzie

Mihaela cojocaru

”oamenii nu oferă din ceea ce știu sau au , ci din ceea ce sunt!”
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