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„Abordarea europeană a predării – garanție a calității și succesului profesional” 

Proiect de mobilitate de educație școlară Erasmus+ 2014 – 2016 

 

 

Curs de formare nr.4 – Go eLearning 

PREZENTARE 

 
 

Descrierea cursului:  

 Parcurgerea cursului permite apoi dezvoltarea unor cursuri pe platforme eLearning 

care să conțină elemente didactice și pedagogice sugestive, bazate pe instrumente 

gratuite, deschise și inovatoare, folosind internetul. Cursul permite  familiarizarea cu 

bunele practici de e-learning aplicabile atât în educația școlară cât și a adulților. Este un 

curs față-în-față care permite exersarea și crește eficiența.  

 Formatorul dorește să ofere sugestii de îmbunătățire a cursurilor curente e-learning 

pentru educația adulților și cea școlară pentru crearea unei rețele de potențiali parteneri 

sau clienți din toată Europa și ia în considerare și alte diferențe educaționale și culturale. 

Cursanții primesc, doar după finalizarea cu succes a cursului și după evaluare, un 

certificat de specializare.  

Tema cursului: Go eLearning 

Formator: CYBERALL ACCESS 

Perioada: 5 zile, 08.02.2016 – 12.02.2016 

Locul de desfăşurare: ATENA/ILION, GRECIA 

Număr participanți: 7 

Țările de proveniență ale celorlalți participanți: Ungaria, Slovacia 

 

1. PARTICIPANŢI  DIN ROMÂNIA 

4 profesori 

Nume şi prenume Calitatea 

Tudorancea Magda profesor Limba și literatura română 

Zevideanu Alina  profesor  Limba franceză/Limba engleză 

Solomon Laura  profesor Educație antreprenorială 

Solomon Mircea profesor Economie 

 

2. OBIECTIVE: 

 Modernizarea predării prin strategii noi, inovative care integrează tehnologii și 

mijloace digitale; 

 Perfecționarea competențelor lingvistice și de comunicare într/o limbă străină și a 

competențelor IT; 

 Conștientizarea importanței pregătirii profesionale și a dezvoltării personale în 

general pentru a fi un cetățean activ într-o Europă unită. 
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3. ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL MOBILITĂȚII 

 

8.02.2016, Luni 

 După un bun venit din partea organizatorului participanții s-au prezentat și fiecare a 

spus ce așteptări are față de curs.  

 S-a clarificat terminologia, s-a făcut distincția între eLearning ca suport pentru 

învățare și E-learning ca tehnologie IT.  

 Au fost prezentate diferite forme de e-Learning, platforme și metode pentru a 

desfășura activități de învățare on line. 

 

              
 

       
 

 Ziua continuat cu o plimbare pe lângă cladirea Parlamentului unde garzile 

Evzones cu ale lor costume binecunoscute se schimba la fiecare ora, apoi pe 

faleza Atenei unde s-a servit o cină tradițională cu salată grecească, pește și 

creveți, iar seara s-a încheiat cu o plimbare în Piața Syntagma. 
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9.02.2016, Marți 

 Participanţii la curs au fost întrebați ce medii virtuale le sunt necesare acolo unde 

își desfășoară activitatea, ce număr de cursuri aproximativ au nevoie să încarce pe 

o platformă eLearning, câți cursanți au, dacă le sunt suficiente platformele open 

source sau au nevoie de de mai mult. 

 Au fost prezentate Vimeo.com, Learnist, Piktochart, Moodle, Coursera, Udemy, 

Edmodo.  
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 După curs, o scurta plimbare prin ... Atena la Templul lui Zeus și 

comercianții de suveniruri. 

            
 

10.02.2016, Miercuri 

 Au fost recapitulate elementele importante ale discuțiilor din ziua precedentă. 

 S-a realizat o demonstrație pentru structura unei platforme de curs Moodle. S-a 

lucrat în grup pentru a realiza un curs folosind butoane și funcții oferite de 

platforma. 

 Au fost prezentate funcții ale site-ului Coursera și modalitatea de export a unei 

scheme logice cu programul gratuit Free Mind. 

 După curs grupul a fost impresionat de unul dintre cele mai vizitate obiective din 

Atena, Muzeul Acropole, inaugurat in 2009, amplasat la sud-est de Parthenon. 

 

               



 

 

Liceul Tehnologic „NICOLAE TECLU” Copşa Mică 

Proiect nr.: 2014-1-RO01-KA101-001047 

Curs nr.4: Go eLearning 

5 

    
 

11.02.2016, Joi 

 Au fost recapitulate elementele importante ale discuțiilor din ziua precedentă. 

 Cursanții au încercat să devină familiari cu conținutul și resursele inovative ale 

site-urilor ce oferă posibilitatea realizării unor cursuri on-line; 

 A fost prezentat site-ul issu.com care poate fi folosit pentru realizarea pe site-ul 

personal a unei biblioteci; 

 S-a accesat Vistia - pentru realizarea de filmulețe din mai multe fotografii; 

 Iar dupa ce cursantii au finalizat workshop-ul, au vizitat Acropole; 
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 Seara formatorul a reunit grupul și le-a prezentat câteva obiective istorice 

importante din Atena.  

     
 

       
 

 Seara s-a încheiat cu o cină tradițională grecească unde cei din grup au 

comunicat cu formatorul și cu ceilalți participanți și au discutat despre 

specificul cultural al formatorului și partenerilor. 
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12.02.2016, Vineri 

 S-a extins clasa realizată pe platformă pentru ca ceilalți cursanți să înțeleagă cum 

funcționează platforma; 

 Au fost recapitulate elementele importante ale discuțiilor din ziua precedentă. 

 A fost prezentat site-ul:  

 creativecommins.org un de unde se poate accesa un video si se poate modifica 

iar apoi împărtăși altora; 

 Jamendo - pentru a pune muzică pe video-ul tău; 

 Flickr – unde poți accesa imagini open pentru a le folosi apoi la lecții fără să îți 

pui problema proprietății. 

 A fost prezentat un filmuleț despre problemen in organizarea unei intalniri de 

afaceri pentru a dezbate apoi împreună cu ceilalți cursanți ce soluții pot fi găsite 

pentru o întâlnire fructuoasă. 

 S-a realizat evaluarea cursului; 

 Au fost înmânate certificatele. 
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 Grupul a vizitat piața Monastiraki, Agora, Biblioteca lui Hadrian 
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4. CONCLUZII 

Mobilitatea şi-a atins obiectivele.  

 

 

 


