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ICT – in Education 

Praga/Cehia 

30 martie – 3 aprilie 2015 

 

 Obiectivele cursului  

 

 furnizarea de informații generale despre TIC 

 să le ofere profesorilor idei practice pentru modul în care pot utiliza  tehnologia în lecțiile lor 

existente. 

  Familiarizarea profesorilor cu tendințele actuale privind Internetul și modul în care acestea 

pot fi aplicate în crearea unui lecții 

 schimbul de experiență și bune practici în rândul persoanelor care provin din diferite țări, 

care lucrează în același domeniu 

 

Descrierea cursului 

 

Cursul a fost structurat în 8 module fiecare dintre acestea referindu-se  la un aspect diferit 

de a folosi e-learning . Conținutul cursului a fost un mix de cunoștințe teoretice și practice, 

exersand abilitățile necesare pentru a  putea utiliza în mod eficient sistemul propriu de e-

learning. 

 

 

Modulul 1 – Modele de predare 

Modulul 2 - Metodologia de utilizare a TIC în clasă 

Modulul 3 – Instrumente Web 2.0 

Modulul 4 – Moodle – instalare si setari  

Modulul 5 - Multimedia 

Modulul 6 – Utilizare skype 

Modulul 7 - Găsirea de resurse pentru lecții 

Modulul 8 – Atelier de lucru 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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Programul cursului 

 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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Unelte si aplicatii utilizate:  

 

1. Dropbox (www.dropbox.com) 

Este o aplicatie de stocare a datelor atat pentru calculatoare cat si pentru dispozitive 

mobile. Se poate accesa de oriunde, avand interfata web. 

 

 2. Doodle (www.doodle.com) 

Instrument pentru planificarea intalnirilor, evenimentelor, sincronizarea automata a 

intalnirilor in calendar. 

 
 

3. Padlet (https://www.padlet.com/) 

Organizator 

 
 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
http://www.dropbox.com/
http://www.doodle.com/
https://www.padlet.com/
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4. Titanpad (https://titanpad.com) 

Editor documente –permite editarea similtana a unui document de catre mai multi utilizatori 

 
 

5. Edmodo (www.edmodo.com)  

Aplicatie online de networking pentru profesori și elevi 

 
6. Powtoon (www.powtoon.com) 

Creare prezentari 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
https://titanpad.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.powtoon.com/
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7. Bubbl (www.bubbl.us)  

 
 

8. Kubbu (www.kubbu.com)  

Kubbu este un instrument e-learning conceput pentru a facilita munca profesorilor și 

a îmbunătăți procesul de învățare. Inregistrarea si utilizarea sunt gratuite, nu este necesar 

să instalați nimic, nu necesita cunostinte de programare, foarte usor de utilizat. 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
http://www.bubbl.us/
http://www.kubbu.com/
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9. Teachertube (www.teachertube.com) 

 
 

10. Madmagz (www.madmagz.com) 

Unealta online pentru crearea de publicatii 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
http://www.teachertube.com/
http://www.madmagz.com/
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11. Babbel - Invatarea limbilor straine 

 
 

 

12. Instrumente de creare pagini Web 

 

Webnode 

 
 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html


                  ICT – in Education – Curs 3 

 
 

8 
 

Weebly 

 
 

Wix 

 
 

 

Rezultatele invatarii: 

 

 Îmbunătățire la nivelul de competențe cheie și competențe IT\ 

 Îmbunătățirea competențelor lingvistice (cursul a fost ținut în limba engleză) 

 Capacitatea de a coopera la nivel internațional 

 Promovarea utilizării TIC ca vector de schimbare sistematică pentru a crește calitatea și 

relevanța educației la toate nivelurile 

 Promovarea transparenței drepturilor și obligațiilor utilizatorilor și a producătorilor de conținut 

digitalizat, dezvoltarea de mass-media și alfabetizare informatică 

 Idei practice pentru clasă 

 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html
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Profesori participanti: 

1. Berger Elena Lucia 

2. Vaduva Maria Daniela 

 

 

http://www.europass.it/en/ict-social-media/web-platforms-for-the-classroom.html

