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De ce acest curs?

• Scopul acestui curs de formare este de a introduce 
elementele fundamentale ale utilizării tehnologiei în clasă

• Cursul :

❑pune accent pe noile instrumente și activități de 
îmbunătățire a competențelor digitală a profesorilor;

❑oferă metode inovatoare pentru a dezvolta abilități 
fundamentale a profesorilor și îi învață să folosească TIC în 
sala de clasă; 

❑are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire 
la importanța integrării TIC în educație.



Education 
and

Technology



LET’S BRAINSTORM!
https://coggle.it/

• Este o tehnică grafică puternică pe care 
o poți folosi pentru a expune un mind-
map

• Designul de mind-map permite să 
sortezi cu ușurință diferite detalii și să 
recunoști relațiile dintre aceste detalii

https://coggle.it/


Bouncy Balls

• Bouncy Balls este un sonometru simplu, gratuit 
și puternic, care poate fi folosit în sălile de 
clasă atunci când sunetele sunt mai intense. 
Sferele plastice, emoji, baloanele sau globii 
oculari zboară din partea de jos a ecranului 
până când volumul scade

• Se poate folosi în timpul activităților de grup, 
deoarece elevii pot fi deranjați de nivelurile 
ridicate de zgomot. Este un instrument eficient 
pentru menținerea liniștii în sălile de clasă în 
timpul activităților sau testelor.



Toontastic 3D

• Este o aplicație creativă de povestire care dă 
posibilitatea elevilor să deseneze, să anime, să 
povestească și să înregistreze propriile desene 
animate pe tabletă, telefon sau Chromebook

• Elevii își aleg peisaje sau și le creează, 
înglobează propriul dialog de poveste și aleg 
muzica potrivită



https://bookcreator.com/

• Platformă interactivă de creare de publicații 
ușor de utilizat, cu opțiuni infinite. 
Disponibil atât pe iPad, cât și pe internet. 
Elevii își pot crea și imprima propriile cărți / 
benzi desenate.



Canva.com

• este un instrument de design grafic care 
permite utilizatorilor să creeze imagini de 
afișaje, marcaje, flyere sau alte materiale 

vizuale.

• utilizatorii pot selecta din mai multe modele 
proiectate profesional, le pot edita și își pot 

încărca imaginile utilizând drag and drop



Screen-o-matic

• pentru a crea screencast-uri și 
videoclipuri

• este rapid, gratuit și ușor de utilizat

• capturați ecranul, adăugați o cameră web 
și folosiți instrumente de desen pentru a 
vă personaliza videoclipul



• este un instrument gratuit centrat pe evaluare 
care le permite profesorilor și studenților să 
creeze videoclipuri interactive online prin 
încorporarea fie a întrebărilor deschise, fie cu 
variante multiple, note audio, piese audio sau 
comentarii într-un videoclip



• este o abordare pedagogică a predării, în 
care materialele de curs sunt introduse în 
afara orei (adesea înaintea orei), iar 
timpul din clasă este reutilizat pentru 
explicare, aplicare și evaluare

materialele de curs pot include lecturi, 
prelegeri video preînregistrate sau sarcini 
de cercetare. 

activitățile în clasă ar putea implica lucrul 
individual sau în grup, pentru ca elevii să 
exerseze noțiunile dobândite înainte de 
oră



Mulțumim!

Prof. Roxana Suciu

Prof. Ileana Ștefan



• Prezentul material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autoarelor, iar 
Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în 
care conținutul informației va fi folosit


