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Program curs



❖Obiectivele activităţii de diseminare:

➢ Împartășirea experiențelor de mobilitate și a

noilor metode educative, în scopul creşterii

interesului pentru perfecţionare şi al motivării pentru

inițierea și implementarea de proiecte Erasmus+;

➢ Evaluarea impactului proiectului.

❖Rezultate aşteptate:

➢ Conştientizarea oportunităţilor pe care le oferă

programul Erasmus+ pentru dezvoltarea profesională

şi personală a participanţilor şi creşterea interesului 

faţă de acesta.



CONŢINUTURI:

❖PADLET – https://ro.padlet.com/

➢Utilizarea tehnologiei PADLET 

Prezentare generală

✓Aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și
exprime cu ușurinţă opiniile pe un subiect comun pe un
„avizier” virtual (wall).

✓ Peretele – o pagină web unde utilizatorii publică scurte
mesaje conţinând text, imagini, clipuri video, link-uri

✓Utilizări – predare, evaluare, proiecte în colaborare

✓ Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul
URL–ului.

https://ro.padlet.com/


PADLET
✓ Jurnale de bord, bloguri sau portofolii.

✓ Platforma Padlet este ideală în clasă atunci când profesorul dorește să facă un
brainstorming, oferind un spațiu virtual pentru întrebări și răspunsuri.

➢ Alte întrebuințări pentru această platformă sunt:

✓ Este portofoliu pentru elevi

✓ Spațiu pentru proiecte

✓ Icebreaker

✓ Promovare evenimente

✓ Hărți conceptuale

✓ Comunicare (cu clasa, cu părinți, grupuri de discuții pe teme diverse)

✓ Identificarea preconcepțiilor elevilor

✓ Newsletter

✓ Feedback (activitate, curs, etc).

➢ Colaboratorii pot fi invitaţi cu ajutorul unui cod de 6 cifre care se generează odată
cu crearea paginii.



PADLET

❖ CARACTERISTICI

✓ Ușor și intuitiv: un mod simplu de a publica conţinuturi.

✓ Incluziv: sunt bineveniţi oameni de toate vârstele şi orice nivel de competenţe
digitale.

✓ Colaborativ: Colegii pot fi invitaţi să lucreze împreună în proiecte, sarcini de lucru
şi activităţi comune.

✓ Flexibil: Se poate adauga orice tip de fișier, organizat sub diverse forme şi setat pe
public sau privat în functie de preferinţe.

✓ Portabil: aplicatii iOS, Android, Kindle.

✓ Frumos: Are o mulţime de opţiuni pentru personalizarea oricărui tip de conţinut.

✓ Privat şi sigur: sunt disponibile setări de confidenţialitate, paginile sunt incriptate.

✓ Oferă sprijin: Sunt disponibile filmuleţe despre utilizarea platformei padlet.

✓ Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail hello@padlet.com.

mailto:hello@padlet.com


PADLET

• Părera mea despre Padlet

• Părera mea despre Padlet este una foarte bună deoarece,
lucrând virtual, ne este mai ușor să păstrăm în siguranță
lucrările noastre în primul rând. Al doilea motiv pentru
care îmi place Padlet-ul este faptul că, învățăm să
folosim internetul şi în scop educativ, astfel vedem doar
partea bună a acestuia.

• În plus este mai ușor și pentru profesor care poate
vedea de pe orice dispozitiv realizările noastre.

• Cu toate cele spuse, mă bucur enorm că de la folosirea
dosarului personal am trecut la următoarea etapă,
anume Padlet.





PADLET



Aplicaţia Quizizz



QUIZIZZ
QUIZIZZ: https://quizizz.com/ - aplicaţie gratuită de quizz-uri

➢ Interactivă, distractivă motivantă, competitivă;

➢ Uşor de utilizat;

➢ Îţi creezi propria colecţie de quiz-uri pe nivele / competenţe

vizate;

➢ Conţine instrumente de evaluare / autoevaluare / feedback /

recapitulare / testare iniţială şi finală;

➢ Rapoarte cu rezultate pentru fiecare elev în parte;

➢ O mare varietate de materiale, din domenii variate şi pe nivele

de studiu;

➢ Pot fi descărcate quiz-uri sau joci online;

➢ Vezi participarea elevilor – dacă nu se loghează sau dacă ies din

joc.

https://quizizz.com/


Quizizz este un instrument gratuit de învățare şi evaluare pe

care fiecare profesor îl poate integra în sistemul de predare -

evaluare. Studentul / elevul parcurge materialul oferit fie sub

formă de flashcards pentru învăţare sau fixarea cunoştinţelor, fie

sub formă de teste interactive, toate parcurgându-le în ritmul

propriu.

Unul dintre avantajele utilizării acestei aplicaţii este posibilitatea

de integrare a exerciţiilor realizate în:

➢ Google Classroom (https://classroom.google.com/)

➢ Canvas (https://www.canva.com/)

➢ Remind (https://www.remind.com/)

➢Microsoft Teams (www.scoala365.ro)

➢ Schoology (https://www.schoology.com/)



QUIZIZZ

❑ Ce poţi face cu un quizz?

➢ Joci live în clasă – competitiv

➢ Individual acasă pentru
recapitulare / auto-evaluare

➢ Îl dai temă pentru acasă

➢ Îl printezi pentru a discuta 
greselile cu elevii 

❑ Când îl poţi folosi?

➢ La începutul lecţiei: 

• Pentru a vedea cunoştinţele
elevilor referitoare la o temă /
item pe care urmează să îl
predai;

• Pentru a verifica înţelegerea
conţinutului predat anterior

• Pentru brainstorming.

➢ Pe parcursul lecţiei - în locul
exerciţiilor clasice.

❑ La sfârşitul orei pentru
feedback / evaluare.



QUIZIZZ

❖ Alte avantaje: 

● Profesorii își creează un cont, dar pentru cursanți

este opțional, aceștia accesând un test / flashcards

de pe dispozitivul sau computerul lor folosind fie

Google Classroom / Microsoft Teams / etc. fie un

cod de acces și pot răspunde întrebărilor cât și

vizualiza răspunsurile corecte;

● Se generează rapoarte detaliate privind

performanţele studenţilor / elevilor;



QUIZIZZ

• Quizizz-ul poate fi utilizat de pe orice

dispozitiv - computer, laptop, tabletă,

smartphone-uri pe care rulează pe sisteme de

operare iOS/Mac, Android, Windows sau

Linux şi pot utiliza orice browser - Chrome,

Safari, Firefox sau Microsoft Egde.



QUIZIZZ



QUIZIZZ



QUIZIZZ



Goosechase
https://www.goosechase.com/

❑ Învățarea bazată pe competențe – Lecții în afara sălii de 
clasă

➢ Metode: STEM, interacţiunea cu comunitatea locală pentru rezolvarea unor

probleme ale comunităţii, istoria şi povestirile;

➢ Sunt planificate, predate şi apoi urmărite prin teste sau întrebări în clasă;

➢ Pot fi folosite la toate nivelurile de ani de studiu;

➢ Implicarea elevilor în situaţii de viaţă concrete;

➢ Beneficii:

✓ Ajută elevii să îşi sporească abilităţile şi cunoştintele dobândite, venind în

completarea informaţiilor achiziţionate în sala de clasă;

✓ Elevii socializează mai bine şi înţeleg mai uşor informaţiile;

✓ Sunt îmbogăţite abilităţile fizice şi lingvistice, se dezvoltă încrederea în sine şi

creşte interesul faţă de învăţare.



Goosechase

• Aplicaţie care te ajută să creezi experienţe

încântătoare pentru echipe / grupuri de elevi,

inspirată din vănătoarea de fantome sau altfel

spus vânătoarea de gâște sălbatice.

• Goosechase este o platformă onlien care te

ajută să creezi experineţe interactive, înafara

sălii de clasă.

• Este rapid de configurat şi uşor de jucat prin

câteva clicuri



Goosechase

❑ Avantaje:

• Participanţii pot lucra în echipe sau individual

• Participanţii completează misiuni în aplicaţie pe
care le au îndeplinit;

• Profesorul le dă feedback, dacă este în regulă sau
nu cu îndeplinirea unei misiuni;

• Poate fi integrat într-un festival, strângere de
fonduri sau un eveniment comunitar pentru a
ajuta la creşterea gradului de conştientizare.



Goosechase

❑ Profesor:

• Profesorul urmăreşte
rezultatele în timp real şi
vede statisticile şi
implicarea participanţilor.

• Mai mult decât o simplă
aplicaţie de vânătoare,
implică elevii de orice
vârstă şi stimulează
învăţarea cu jocuri şi
activităţi uşor de rulat,
reutilizabile, care duc
educaţia dincolo de sala de
clasa.

❑ Elev:

• Distracţie pentru întreaga
echipă, virtuală, hibridă sau
personală.

• Sunt implicate persoane pe
care le abordează echipa /
grupul, în afara instituţiei.

• Într-o tară străină elevii îşi
exersează cunoaşterea unei
limbi de circuţaţie
internaţională şi cultură.

• Echipa / grupul află lucruri
noi despre cultura unei ţări.



Goosechase



Goosechase



Goosechase



Goosechase

lucrul în echipă





Goosechase



EdPuzzle

❖ EdPuzzle: https://edpuzzle.com/

➢Platformă care permite crearea sau reutilizarea de
conţinut video.

➢Platformă cu ajutorul căreia putem să creăm un
film sau putem lucra pe un film deja care îl avem.

➢Filmul se poate tăia de la cursor, fie din dreapta
fie din stânga.

➢Se poate deschide fereastra din dreapta pentru a
pune întrebări sau răspunsuri.

https://edpuzzle.com/


EdPuzzle

❑ Profesor 

• Profesorul, pe parcursul
unei secvenţe video aleasă
de el, poate insera întrebări
şi sarcini de lucru pentru
elevi.

• Platforma permite accesul
cu un cont google (exemplu:
contul dumneavoastră de
gmail).

• Exemplu: caracterizarea lui
Nică din “Amintiri din
copilărie”, a lui Ion Creangă

❑ Elevii 

• Vizionează materialul video
şi răspund la întrebările
puse, stabilind trăsăturile
fizice ale lui Nică.

• Pe diferite fragmente din
video, vor stabilii trăsăturile
morale.

• Fiecare elev va face o scurtă
caracterizare a personajului
- pentru aceasta fiecare elev
face un avatar virtual.



EdPuzzle

• Sarcina se va realiza în clasă, pe parcursul unei ore de curs
(40 minute) şi va fi structurată în 3 etape:

1. Elevii vizionează un video interactiv ce conţine fragmente
din Amintiri din copilărie. Se va folosi aplicaţia edpuzzle,
pentru a dirija / ajuta elevii să identifice trăsăturile fizice
ele personajului.

2. Bazându-se pe prezentarea interactivă, elevii citesc
fragmentele din operă şi numesc trăsătura morală extinsă
din fragment.

3. Elevii vor crea un avatar digital cu ajutorul căruia vor
prezenta scurte caracterizări ale personajului Nică. Acestea
vor fi postate şi pe avizierul electronic al clasei.



EdPuzzle



EdPuzzle



EdPuzzle



TEDEd

• Platformă: https://ed.ted.com/

• Platformă în care se poate descoperii idei care
stârnesc curiozitatea cursanţilor.

• Se pot crea lecții personalizate pentru elevi.

• Creați lecții despre orice animație TED-Ed,
discuție TED sau videoclip YouTube.

• Puteți căuta și selecta un videoclip, apoi puteți
adăuga întrebări interactive, subiecte de discuție
și multe altele.

• Partajați lecțiile cu studenții dvs. online și
urmăriți rezultatele.

https://ed.ted.com/


TEDEd

❑ Avantaje:

• Se pot răsfoi sute de animaţii TED-Ed şi
discuţii TED – concepute pentru a stârni
curiozitatea elevilor.

• Se pot găsi mii de alte lecţii bazate pe video
organizate în funcţie de subiectele pe care le
predaţi.

• Se poate intra pe YouTube, căuta un film şi
se poate lucra pe el. Fie putem pune întrebări,
fie putem pune informaţii despre film, etc.

• Se poate tăia un film sau folosii doar o
secvenţă dintr-un film.

• Profesorul inspiră elevii să îşi împărtăşească
ideile lumii.

❑ Elevii: 

• Vor învăţa cum să 
descopere, să 
exploreze şi să-şi 
prezinte ideile 
mari, ca discuţii, 
în stil TED.

• Amplificarea 
ideilor 
profesorilor din 
întreaga lume.

• Răspunsuri 
simple sau 
multiple



TEDEd



TEDEd



TEDEd



TEDEd



StudyStack

❑ Aplicaţie https://www.studystack.com/ care

oferă avantajul de a putea lucra orice moment

al lecţiei.

❑ StudyStack este noul instrument de studiu

preferat care face ca învățarea, memorarea

informațiilor și pregătirea pentru un examen să

fie o experiență distractivă, fără stres și

plăcută.

https://www.studystack.com/


StudyStack

❑ Avantaje:

➢ Se folosesc cardurile online ale
aplicaţiei realizate din platformă
de studenți și profesori sau
creează-ți propriile carduri online
și distribuie-le elevilor tăi.

➢ Când creați carduri pe orice
subiect, de la afaceri, geografie,
istorie, limbi străine, matematică,
medicină, știință sau teste
standardizate, StudyStack devine
creativ cu ele și creează jocuri
interesante care vă ajută să vă
memorați notele de studiu într-o
serie de moduri interesante.

➢ Activitățile gratuite de studiu
gamified includ cuvinte încrucișate,
cărți de potrivire, ghicirea înainte ca
omul de zăpadă să se topească,
întrebări cu variante multiple, teste
directe, amestecuri de cuvinte și alte
jocuri, cum ar fi Hungry bug și Bug
match, care sunt generate automat
cu cardurile de studiu inițiale pe
care le aveți create.

➢ Toate acestea pentru a vă oferi o
mulțime de moduri de a memora și
reaminti notele de studiu în timp ce
vă pregătiți pentru un test.

➢ Îi permite profesorului să genereze
rapoarte care arată progresul elevilor
în diferite activități.



StudyStack

❑ Elevi: 

➢ Inspiră elevii să interacționeze cu
materialul lor de învățare prin extensie;

➢ Pentru a face studiul distractiv și
susținerea testelor o sarcină ușoară,
StudyStack a revoluționat modul în care
milioane de studenți/elevi învață.

➢ Cardurile sunt accesibile oricui dorește
să experimenteze învățarea în mod
distractiv și mai eficient.

➢ Aplicația mobilă StudyStack vă asigură
că puteți continua să învățați și să
memorați chiar și atunci când nu sunteți
online.

➢ Permite elevilor să studieze fără reclame.



StudyStack



StudyStack



StudyStack



StudyStack



StudyStack



StudyStack



Grupul “ITC as a Tool for a 

Student-Centered Classroom”



VA MULŢUMESC
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