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INTRODUCERE 

 

Actualitatea temei de cercetare. Societatea de la începutul secolului al XXI-lea este 

caracterizată drept societatea cunoașterii. Școlile nu își permit să rămână detașate de schimbările 

rapide care au loc și au făcut din inovare una dintre principalele lor priorități. Una dintre cele mai 

profunde schimbări și inovații experimentate în ultimii ani se referă la tehnologiile digitale. În timp 

ce cunoașterea și stăpânirea instrumentelor și proceselor digitale sunt garanții ale echității în 

sistemul educațional, școlile trebuie, de asemenea, să facă față provocării de a pune la dispoziția 

tuturor elevilor instrumentele și aplicațiile digitale, fără a neglija niciun aspect al funcției lor 

educaționale. În același timp, cadrele didactice trebuie să se implice și în competențele digitale, 

care sunt reperele inevitabile ale educației de astăzi și a viitorului.  

În loc să ia notițe, elevii sunt acum ocupați să navigheze pe Internet, să deruleze prin 

Facebook și să trimită mesaje prietenilor lor pe telefoanele lor inteligente, tablete și laptopuri. În 

loc să se concentreze asupra instrucțiunii, profesorilor li se cere în mod constant să întrerupă cursul 

pentru a le reaminti elevilor din nou și din nou că timpul de curs este pentru învățare, nu pentru 

mesaje text. Cu toate acestea, deoarece elevii de astăzi utilizează mai multe dispozitive 

tehnologice, este imperativ ca profesorii să aibă acces la resurse pentru a ține pasul cu cultura 

tehnologică în creștere. 

Unele dintre întrebările ridicate de noile tehnologii se referă la necesitatea unor noi medii 

de instruire care să fie în concordanță cu profilul profesorului; implică probleme precum: cine 

generează conținutul ?, cum vor fi transmise și evaluate aceste conținuturi?; și propune generarea 

de rețele pentru promovarea muncii colaborative și de cooperare. 

Ca răspuns la aceste întrebări, ar trebui propuse acțiuni care să permită educatorilor să 

devină competenți din punct de vedere tehnologic și să permită utilizatorilor acestui proces de 

instruire și formare să dobândească un set de abilități, tehnici, atitudini și obiceiuri care necesită 

utilizarea corectă a instrumentelor tehnologice și să asigure un proces de succes de formare a 

profesorilor. 

 Tehnologiile de predare și învățare sunt modele bazate pe cercetare pentru proiectarea 

cursurilor, care îi ajută pe profesori să alinieze obiectivele de învățare cu activitățile din clasă, să 

creeze medii motivante și incluzive și să integreze evaluarea în învățare.  

Când profesorii le oferă elevilor timp pentru a-și aplica învățarea, asigurându-se în același 

timp că obiectivele de învățare se aliniază cu activitățile și evaluările, elevii dezvoltă 

conștientizarea conceptuală, învață să sintetizeze ideile și încep să-și construiască propriile 

cunoștințe.  
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Rezultatele învățării pot fi definite ca cunoștințe, abilități și abilități specifice pe care un 

instructor intenționează ca elevii să le învețe sau să le dezvolte. Obținerea de feedback formativ în 

clasă este un ingredient puternic pentru susținerea învățării elevilor. Prin intermediul sistemelor de 

răspuns ale audienței, profesorii pot cunoaște în timp real gradul în care elevii înțeleg concepte și 

pot nuanța strategiile pentru a se asigura că elevii se angajează în gândirea de ordin superior în 

jurul materialului cursului. 

Cercetările sugerează că atunci când sunt bine scrise, clare și măsurabile, rezultatele 

învățării pot îmbunătăți învățarea și pot motiva implicarea elevilor. 

Odată cu închiderea instituțiilor de învîțîmânt la nivel național datorită COVID-

19, învățarea la distanță a deschis ușa multor oportunități pentru elevi și instructor. Probabil că 

cea mai mare provocare socio-emoțională cu învățarea online este sentimentul de izolare. Atunci 

când elevii interacționează doar cu alți colegi de clasă sau cu profesorul prin intermediul unui 

forum de discuții sau e-mailuri, elevilor le poate fi ușor să se simtă că sunt „doar un număr”. 

Crearea unei cohorte sau a unor grupuri de discuții mici favorizează un context social 

pozitiv pentru învățare. 

În lumina închiderii campusurilor din întreaga lume în martie 2020 din cauza COVID-19, 

mulți profesori au apelat la Zoom pentru a continua cursurile live. Zoom încearcă să reproducă 

experiența unei săli de clasă tradiționale cu streaming video live, partajare a ecranului, camere de 

discuții pentru interacțiune și discuții de grup și o funcție de chat live pentru întrebări la care trebuie 

să răspundă pe măsură ce intră. Google Hangouts are, de asemenea, multe dintre funcțiile Zoom, 

cum ar fi mesageria instantanee, apelurile video și partajarea integrată a ecranului. 

Învățarea sincronă îi ajută pe elevi să rămână conectați social și cognitiv la curs.  

Îi ajută să aprofundeze materialul într-o conversație în timp real cu colegi elevi, în loc să 

răspundă la un forum sau să încerce să-și dea seama singuri. Grupurile pot organiza o conferință 

video și discuta despre materialul cursului folosind oricare dintre aplicațiile de conferință deja 

menționate sau pot configura o conversație în curs prin intermediul unei aplicații. 

WhatsApp, de exemplu, permite atât discuții sincrone cât și asincrone. 

În teorie, tehnologia din învățământ ar trebui să le permită profesorilor să facă cursurile 

online mai interesante și mai favorabile elevilor. Multe cursuri concepute pentru învățarea mixtă - 

în care o porțiune a cursului este predată personal și o altă parte online - încă favorizează anumite 

tipuri de sarcini, cum ar fi rapoarte scrise, eseuri sau teste cu alegere multiplă. Unele instituții 

adoptă o abordare complet online. Oricum ar fi, este important să luăm în considerare toate 

modurile în care învățarea mediate de tehnologiile noi să ofere mai multe opțiuni de învățare. 

Scopul tezei. Stdudiul conținuturilor educaționale digitale cu aplicații gratuite pentru 

învățământul gimnaziual și liceal, cu particularități de utilizare pentru învățământul on-line. 
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Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele sarcini principale: 

 fundamentarea teoretică a strategiilor de implementare a conținuturilor educaționale 

digitale cu aplicații gratuite în procesul educațional actual; 

 determinarea specificului strategiilor de predare a lecțiilor mixte; 

 identificarea factorilor motorii şi a tendinţelor privind implementarea strategiilor de 

predare on-line prin compararea abordărilor şi experienţelor oferite de diferite platforme 

web;  

 evaluarea modalităţilor de adaptare a politicilor şi practicilor educaționale on-line în 

procesul de predare-învățare prin utilizarea instrumentelor cloud și a soft-urilor specializate 

pentru crearea conținutului educațional; 

 elaborarea concluziilor și recomandărilor specifice pentru modalitățile de implementarea a 

conținutului educațional digital în sălile de clasă din Republica Moldova.  

Obiectul cercetării îl constituie căile de implementare a lecțiilor on-line în sălile de clasă 

din Republica Moldova care au ca scop testarea și implementare de soft-uri specializate în predarea 

sincronă și asincronă a elevilor, capacitatea acestora de a accepta noile tendinţe, mecanismele şi 

tehnicile de implementare complexă a strategiilor educaționale noi în Republica Moldova.  

Metodologia cercetării s-a bazat pe abordarea sistemică şi utilizarea diverselor metode, 

cele mai frecvente fiind: normativă, statistică, grafică şi dinamică. De asemenea, au fost utilizate 

şi alte metode de cercetare, cum ar fi: de sinteză; analiza economică; compararea; inducţia şi 

deducţia, aplicate în dialectica cunoaşterii materiei şi societăţii, precum şi alte procedee şi 

instrumente de cunoaştere ştiinţifică.  

Structura tezei.  

Capitolul I al tezei ”Generalități privind resursele educaționale deschise”, face o scurtă 

incursiune în descrierea politicilor și strategiilor resurselor educaționale deschise în mediul 

preuniversitar, rolul și importanța resurselor pentru dezvoltarea noilor tendințe de implementare a 

educației mixte cu predarea sincronă și asincronă în școli. 

Capitolul II al tezei ”Crearea de conținut educațional cu instrumente cloud”, descrie 

mijloacele și tehnicile de creare a conținutului educațional degital oferite de aplicațiile deschise 

google. La fel sunt redate modalitățile de creare a lecțiilor on-line oferite de google meet, google 

sites și alte oportunități educaționale de la Google. 

Capitolul III al tezei ”Soft-uri specializate pentru crearea de conținut educațional”, face o 

incursiune în oportunitățile softurilor specializate pe anumite segmente ce privesc tehnicile de 

evaluare a elevilor, crearea lecțiilor sincrone și asincrone, crearea de video educațional și activități 

colaborative utilizate în sălile de clasă. 
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I. GENERALITĂȚI PRIVIND RESURSE EDUCAȚIONALE 

DESCHISE 

1.1. Politici și strategii privind resursele educaționale deschise în mediul 

preuniversitar 

Procesul de generare a cunoștințelor de astăzi conține un amestec de învățare tradițională 

și colaborare partajată care necesită o combinație echilibrată cuprinzând o componentă cognitivă, 

o componentă emoțională și o ofertă mare de abilități sociale. 

Având în vedere faptul că informațiile sunt din ce în ce mai accesibile datorită apariției 

TIC-urilor, un profil didactic care se bazează pe simpla transmitere a conținutului didactic este 

acum lipsit de sens. Rolul profesorului nu mai este de a oferi elevilor informații, ci de a-i îndruma 

prin procesul de căutare și tratare a informațiilor, astfel încât să devină responsabili de construirea 

activă și experimentală a propriilor cunoștințe. 

Dacă luăm în considerare cererea societății pentru formarea tehnologică a cadrelor 

didactice, timpul dedicat TIC-urilor în programele de programe universitare de formare a cadrelor 

didactice este insuficient. Pregătirea tehnologică trebuie să se concentreze mai degrabă pe 

aplicarea pedagogică a instrumentelor digitale decât pe utilizarea lor. 

Mai jos sunt doar câteva dintre competențele esențiale de care au nevoie profesorii pentru 

a-și exercita profesia în secolul XXI din perspectiva implementării conținutului digital în orele 

tradiționale: 

1. Competența subiectului 

2. Competență didactică 

3. Capacitatea de a combina teoria și practica 

4. Cooperare și colaborare 

5. Asigurarea calității 

6. Mobilitate 

7. Conducere 

8. Învățare continuă 

Numeroase studii au subliniat importanța dezvoltării abilităților pentru a se asigura că 

indivizii participă la societatea cunoașterii din secolul al XXI-lea (Ananiadou și Claro, 

2009).1 Aceste aptitudini, de obicei, numit „al XXI-lea“ (Claro et al, 2012;. Parteneriat pentru 

                                                 
1 Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millenium lerners in OECD 

countries. In OECD (Ed.), Working Papers (vol. 41). France. doi: http://dx.doi.org/10.1787/218525261154 
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21 stCentury Skills, 2014)2, depășește abilitățile funcționale, cum ar fi să știi cum să folosești un 

computer sau alt software. 

Deși există abordări diferite în ceea ce privește natura acestor abilități, acestea implică 

cunoștințe de nivel superior care sunt legate de activități creative, precum și de inovație, 

comunicare și colaborare, gestionarea informațiilor, rezolvarea problemelor, cetățenie și 

provocările etice. care au devenit critice în mediile digitale (Sánchez, Salinas, Contreras și Meyer, 

2011)3. 

Pentru ca elevii să își dezvolte aceste abilități, profesorii trebuie să fie capabili să le 

stăpânească și să fie capabili să le predea. Studiile privind cunoștințele și practicile de care 

profesorii au nevoie pentru a preda aceste abilități sunt în concordanță cu importanța acordată 

profesorilor de a face îmbunătățiri în sistemele de învățământ (Twining, Raffaghelli, Albion, & 

Knezek, 2013)4. 

Numeroase țări și organizații au dezvoltat standarde care vizează îmbunătățirea 

performanței profesorilor. Unele, inclusiv Standardele ISTE (anterior NETS) pentru profesori 1 și 

Standardele TIC UNESCO (Anexa 1) pentru profesori (UNESCO 2011) încorporează cunoștințele 

și practicile necesare pentru a contribui la dezvoltarea abilităților elevilor din secolul XXI. 

Studiile privind încorporarea tehnologiilor digitale în formarea inițială a profesorilor sunt 

încă destul de rare (Silva, 2014)5. 

Potrivit lui Brun și Hinostroza (2011)6, TIC-urile sunt integrate în curriculum doar în 

anumite domenii și nu sunt interdisciplinare. Mai mult, competențele cadrelor didactice legate de 

TIC sunt prezente ca obiective specifice în mai puțin de jumătate din seminarii. Potrivit autorilor 

de mai sus, principala problemă a cadrelor didactice în formare pare să implice modul în care ar 

trebui să integreze TIC-urile în viitoarele lor cariere ca profesori, mai degrabă decât să învețe cum 

să folosească TIC-urile în sine. 

Din punct de vedere teoretic și printr-un cadru de reflecție asupra integrării TIC-urilor în 

mediile de învățare, Mishra și Koehler (2009) au oferit o conceptualizare a TIC-urilor care se 

                                                 
2 Claro, M., Preiss, D. D., San Martín, E., Jara, I., Hinostroza, J. E., Valenzuela, S., & Nussbaum, M. (2012). 

Assessment of 21st century ICT skills in Chile: Test design and results from high school level elevs. Computers & 

Education, 59(3), 1042-1053. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.004 
3 Sánchez, J., Salinas, A., Contreras, D., & Meyer, E. (2011). Does the New Digital Generation of Learners Exist? A 

Qualitative Study. British Journal of Educational Technology, 42(4), 543-556. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-

8535.2010.01069.x 
4 Twining, P., Raffaghelli, J., Albion, P., & Knezek, D. (2013). Moving education into the digital age: the 

contribution of teachers’ professional development. Journal of Computer Assisted Learning, 29(5), 426-437. doi: 

http://dx.doi.org/10.1111/jcal.12031 
5 Silva, J., & Salinas, J. (2014). Innovando con TIC en la formación inicial docente: aspectos teóricos y casos 

concretos. Santiago: Enlaces. 
6 Brun, M., & Hinostroza, J. E. (2011). Research on ICT integration for enhancing quality in teacher education: 

Nationwide policy or global challenge? In E. Eisenschmidt, & E. Löfström (Eds.), Developing quality cultures in 

teacher education: Expanding horizons in relation to quality assurance (pp. 99-118). Tallinn: OÜ Vali Press. 
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bazează pe o distincție propusă de Shulman (1986): conținut pedagogic cunoștințe, care se referă 

la cunoștințele de conținut ale instructorului care pot fi învățate.  

Conceptualizarea propusă de Mishra și Koehler încorporează un alt tip de cunoștințe: 

cunoașterea tehnologiei.Acest concept de cunoaștere a conținutului pedagogic tehnologic 

(TPACK) este ilustrat de Mishra și Koehler folosind trei cercuri, dintre care unul conține 

cunoștințe pedagogice, dintre care unul conține cunoștințe de conținut, iar celălalt conține 

cunoștințe tehnologice, cu intersecții între toate cele trei. Zona de intersecție dintre toate cele trei 

cercuri, adică toate cele trei tipuri de cunoștințe, se numește TPACK. TPACK este o propunere 

pentru construirea unui nou tip de cunoștințe care nu este disponibil în mod normal în instituțiile 

de formare și cuprinde conținut, pedagogie și tehnologie. Este un răspuns la întrebarea: Ce 

tehnologie legată de ce pedagogie îi poate ajuta pe elevi să învețe ce conținut?7 

TPACK a atras un interes tot mai mare în rândul cercetătorilor și a început să ghideze 

eforturile de integrare a TIC-urilor la diferite niveluri de educație. Au fost efectuate numeroase 

experimente în învățământul superior și acestea au fost utilizate pentru a proiecta cursuri și 

instrumente pentru măsurarea TPACK (Schmidt și colab., 2009).8 

Într-un număr din ce în ce mai mare de țări, atenția acordată subiectelor precum „gândirea 

calculațională” și „programarea” ca parte a curriculumului școlar este în creștere. Acest lucru se 

reflectă în introducerea de noi arii curriculare pentru „Calcul”, „Calcul” și „Știința calculului”, 

chiar și în primii ani de învățământ primar (Berry, 2013)9. Noul curriculum din Anglia, de 

exemplu, afirmă că: „O educație informatică de înaltă calitate îi echipează pe elevi să folosească 

gândirea și creativitatea calculatoare pentru a înțelege și a schimba lumea”.   

Integrarea TIC în sistemele de învățământ aduce cu sine o serie de provocări și bariere pe 

care instituțiile trebuie să le abordeze în ansamblu. Aceste provocări și bariere sunt rezumate în 

tabelul următor. 

Ordinul 1 

Instituția Practicile instituționale, structurile TIC disponibile, flexibilitatea pentru a aduce 

modificări curriculumului. 

Elevul Cultura digitală și infrastructura personală TIC. 

Ordinul 2 

Profesorul Autoeficacitate, atitudini față de TIC, infrastructura personală TIC, stimulente 

percepute. 

                                                 
7 Mishra, P., & Koehler, M. (2009). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge? Contemporary Issues 

in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. 

Morin, E. (2001). Los siete saberes del futuro. Madrid: Santillana. 
8 Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. (2009). Technological 

Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and Validation of an Assessment Instrument for 

Preservice Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149. doi: 

http://dx.doi.org/10.1080/15391523.2009.10782544 
9 Berry, M. (2013) Computing in the national curriculum. A guide for primary teachers. Bedford: Computing at 

School. 
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Ordinul 3 

Disciplina Cunoașterea contribuției TIC la îmbogățirea mediilor de învățare și rezolvarea 

nodurilor de învățare sau predare în domeniile sau subiectele specifice ale 

profesorului; tipul de TIC de utilizat (hardware și software) și modul de utilizare 

a acestora atât în interiorul cât și în afara clasei. 

 

Bariera de primul ordin: instituția și elevul. La fel ca toate instituțiile, școlile și 

universitățile au reguli și tradiții, un anumit nivel de infrastructură tehnologică și servicii de sprijin 

pentru a permite utilizarea acesteia. Provocarea integrării TIC-urilor în educația elevilor lor 

înseamnă că instituțiile trebuie să introducă schimbări în structurile lor curriculare, să își 

actualizeze infrastructura tehnologică și să ia alte decizii care să le afecteze direct profesorii și 

elevii. Aceste provocări, numite „bariere de ordinul întâi”, cuprind următoarele dimensiuni: 

„Cultura digitală” a instituției, care este asociată cu practicile sale, reglementările și 

conducerea afișată de autoritățile sale. Modul recomandat de a depăși această barieră este crearea 

unui proiect de integrare TIC care să încorporeze obiective, resurse TIC, indicatori de integrare, 

monitorizarea progresului, instrumente pentru evaluarea abilităților TIC ale elevilor și 

recunoașterea angajamentului de timp al profesorilor și care să fie susținut într-o perioadă 

semnificativă. cadru teoretic precum TPACK (Mishra și Koehler, 2009)10. 

Infrastructura tehnologică a instituției și sprijinul tehnico-pedagogic disponibil pentru 

personalul său academic. Infrastructura tehnologică este o barieră esențială de abordat atunci când 

se integrează TIC într-o instituție de învățământ. Una dintre primele bariere identificate (NCES, 

2000), este asociată cu calitatea, cantitatea și disponibilitatea resurselor TIC într-o instituție, în 

special pentru utilizarea în clasă. Alte bariere sunt viteza și eficiența cu care problemele sunt 

prevenite sau corectate de către personalul de asistență tehnică al instituției. 

„Cultura digitală” a elevilor s- a schimbat fundamental în ultimul deceniu. Așa-numiții 

„nativi digitali” sau „elevii noului mileniu” (Pedró, 2006 și 2011; Prensky, 2009) au dobândit un 

strat de bază de abilități tehnologice. Cu toate acestea, studii recente au arătat că, deși elevii pot 

opera dispozitive mobile, rețele sociale și jocuri video în mod eficient, acest lucru nu înseamnă 

neapărat că sunt capabili să utilizeze automat software-ul în scopuri educaționale. 

Pedró (2006) sugerează că atunci când aceste tehnologii au început să intre în casele 

oamenilor, competențele legate de TIC ale elevilor au început să le depășească pe cele ale 

profesorilor lor. Acest autor sugerează, de asemenea, că ne putem aștepta la o cerere pentru o mai 

mare varietate și calitate în utilizarea TIC în școli și universități, în special în ceea ce privește tipul 

de dispozitive și servicii TIC disponibile în școli, frecvența utilizării lor, gama de posibilități 

                                                 
10 Mishra, P., & Koehler, M. (2009). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge? Contemporary Issues 

in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. 

Morin, E. (2001). Los siete saberes del futuro. Madrid: Santillana. 
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activități de predare, oportunitățile de muncă colaborativă și de rețea și standardele de calitate 

digitală în ceea ce privește interactivitatea și utilizarea resurselor multimedia. 

Bariera de ordinul doi: profesorul. Această barieră este asociată cu profesorii înșiși. Se 

referă la atitudinile profesorilor față de utilizarea tehnologiilor în activitățile lor de predare, 

sentimentul de auto-eficacitate atunci când le folosesc în sălile lor de clasă, percepția lor despre 

efortul necesar pentru pregătirea și predarea unei clase folosind tehnologia și opinia lor despre cât 

de eficient este acest efort. este pentru a obține mai multă sau mai bună învățare și pentru a crește 

motivația. 

Bariera de ordinul trei: disciplina. Chiar și atunci când instituția a depășit primele două 

bariere, încă nu este sigur că profesorii vor introduce TIC în strategiile lor de predare, deoarece 

fiecare disciplină prezintă propriile provocări specifice datorită rolului, avantajelor și obstacolelor 

inerente resurselor de învățare. Dificultatea constă în modul de justificare a utilizării tehnologiilor 

într-un anumit subiect și cum să răspundem clar la următoarele întrebări: Ce contribuie aceste 

tehnologii? Ajută ele la îmbunătățirea învățării? Îmbogățesc mediile de predare și învățare? Au 

nevoie de sprijin special? Ce software ar trebui folosit? Cum putem evalua învățarea atunci când 

folosim tehnologii? Vor putea elevii să transfere aceste practici și tehnologii în mediile lor de lucru 

viitoare? 

Depășirea acestei bariere disciplinare este un efort pe termen lung care necesită sprijin 

instituțional. Elementele cheie în acest efort sunt rețelele de la egal la egal pentru a identifica 

practicile altor profesori de discipline similare care au testat cu succes utilizarea tehnologiilor și 

pot oferi modele pentru utilizarea lor la aceste discipline (OECD, 2011). 

1.2. Rolul resursele educaționale deschise în dezvoltarea procesului 

educațional la etapa actuală 

Resursele educaționale deschise (OER) includ manuale, module de clasă, planuri de lecții, 

conținut video și alte suporturi multimedia care sunt accesibile în mod liber, cu licență deschisă 

și adaptabile pentru utilizare instructivă. Declarația de Educație Cape Town11 subliniază că 

OER sunt destinate profesorilor „să utilizeze, să personalizeze, să îmbunătățească și să 

redistribuie... fără constrângeri” (Shuttleworth și colab., 200812).  

                                                 
11 http://www.capetowndeclaration.org/ 
12 Shuttleworth Foundation, and Open Society Foundations. (2008). The Cape Town Open Education Declaration. 

http://www.capetowndeclaration.org 
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Deoarece 2012 Conferința mondială UNESCO13 și alții au observat că „OER” 

semnalează, de asemenea, o mișcare mai largă de diseminare a conținutului educațional în moduri 

care să permită accesul pentru o serie de elevi defavorizați, inclusiv pentru cei cu statut socio-

economic scăzut și cu dizabilități. „Incluziunea socială, echitatea de gen și nevoile speciale” 

determină adesea producția și întreținerea OER, unde manualele firewall și conținutul clasic 

tradițional sunt percepute nu (Kaatrakoski, et. Al, 201714). Aceste sensibilități culturale plasează, 

de asemenea, OER în centrul mai multor împingeri pentru a reface și redefini practica de predare 

și învățare. Din punct de vedere al costurilor și accesibilității, OER apar adesea în dezbateri 

despre modalitățile de reducere a costurilor educației superioare (Sheridan, 201715), în timp ce 

licențierea lor deschisă continuă să ridice întrebări cu privire la drepturile de autor academice și 

etica taxelor editorilor (McKenzie, 201716). 

Studiile care i-au în considerare impactul OER în sala de clasă a colegiului rămân 

puține. Cu toate acestea, un consens din ce în ce mai mare sugerează că OER-urile nu diminuează 

semnificativ și nici nu îmbunătățesc rezultatele învățării elevilor, oferind în același timp economii 

de costuri atât pentru elevi, cât și pentru profesori (Winitzky-Stephens, et. Al, 201717 și Hilton, 

201618). În prezent, profesorii tind să adopte OER pentru conținut suplimentar sau atunci când 

apare nevoie, mai degrabă decât ca practică de proiectare (Islim, 2016). Organizații precum 

Shuttleworth Foundation, Creative Commons și UNESCO și evenimente precum Open 

Education Week (https://www.openeducationweek.org/), pledează pentru adoptarea mai 

intenționată. 

Există o varietate de OER-uri pe care profesorii trebuie să le ia în considerare, deoarece 

încearcă să ofere elevilor lor mai multe resurse, instrucțiuni active și costuri mai mici, cum ar fi 

intrumentele oferite de Google.  Cursurile bine organizate încurajează motivația, performanța și 

                                                 
13 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-

websites/World-Open-Educational-Resources-Congress/ 
14 Kaatrakoski, H., Littlejohn, A., and Hood, N. (2017). Learning challenges in higher education: an analysis of 

contradictions within Open Educational Practice. Higher Education 74: 599-615. 
15 Sheridan, Victoria. (2017). Savings and Elev Success. Inside Higher Ed: 23 August, 2017. 

https://www.insidehighered.com/digital-learning/article/2017/08/23/tidewater-cc-saving-costs-boosting-elev-

success-oer 
16 McKenzie, L. (2017). A Big Publisher Embraces OER. Inside Higher Ed: 10 October, 2017. 

https://www.insidehighered.com/news/2017/10/10/cengage-offers-new-oer-based-product-general-education-

courses#.WdzGTzDX3Ig.email(link is external) 
17 Winitzky-Stephens, J., and Pickavance, J. 2017. Open Educational Resources and Elev Course Outcomes: A 

Multilevel Analysis. International Review of Research in Open and Distributed Learning 18.4: 35-50. 
18 Hilton, J. (2016). Open educational resources and college textbook choices: a review on research on efficacy and 

perceptions. Educational Technology Research and Development 64: 573-590. 

TE
ZA

.M
D



11 

 

persistența elevilor. Profesorii își pot proiecta cursurile în multe moduri bogate pentru a cultiva 

motivația elevilor și a spori oportunitățile de învățare mai eficientă. Atunci când un curs este 

conceput astfel încât obiectivele de învățare să se alinieze cu activitățile și evaluările, acesta poate 

ajuta elevii să dezvolte conștiința conceptuală, să învețe să sintetizeze idei și să înceapă să își 

construiască propriile cunoștințe. 

Profesorii sunt designeri. Un act esențial al profesiei noastre este proiectarea 

curriculumului și experiențele de învățare pentru a îndeplini scopuri specificate. 19  

Taxonomia inițială consta din trei domenii (cognitiv, psihomotor și afectiv); domeniul 

cognitiv este cel mai utilizat pe scară largă, descriind șase niveluri care captează gândirea de 

ordin inferior la superior.20  

Taxonomia lui Bloom a fost revizuită în 200121, iar versiunea actualizată este descrisă în 

tabelul de mai jos. 

Tabelul 1.2. Taxonomia revizuită a lui Bloom (adaptare după Krathwohl, 2002) 

NIVELUL LUI 

BLOOM 

DESCRIERE 

Ținând minte Elevii pot prelua informații relevante din memoria lor pe termen lung 

Înţelegere Elevii pot determina semnificația mesajelor instructive, inclusiv comunicarea orală, 

scrisă și grafică  

Punerea în aplicare Elevii pot efectua sau utiliza o procedură într-o situație dată 

Analizand Elevii pot împărți materialul în părțile sale constitutive și pot detecta modul în care 

părțile se raportează între ele și la o structură sau un scop general 

Evaluarea Elevii pot face o judecată bazată pe criterii și standarde 

Crearea (cea mai înaltă 

ordine) 

Elevii pot pune laolaltă elemente pentru a forma un întreg nou, coerent sau pentru a 

realiza un produs original 

Wabash National Study of Liberal Arts Education(linkul este extern) a constatat că 

structura clară a cursului și claritatea predării îi motivează pe elevi, le îmbunătățește persistența, 

le crește performanța și notele și sprijină elevii de primă generație și cei cu SES redus (Wang, et 

al. 2015 și Roksa, et al. 2017). 22 

Resursele educaționale deschise (OER) includ manuale, module de clasă, planuri de lecții, 

conținut video și alte suporturi multimedia care sunt accesibile în mod liber, cu licență deschisă și 

adaptabile pentru utilizare instructivă. „OER” semnalează, pe lângă resurse, o diseminare mai 

largă a conținutului educațional care determină noi abordări ale predării. Există o varietate de 

                                                 
19 Wiggins, G. and McTighe, J. 2005. Understanding by Design: Expanded Second Edition. Alexandria, VA: 

Association for Supervision and Curriculum Development. 
20 Krathwohl DR. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview.  Theory Into Practice 41(4): 212-218. 
21 O’Neill, G. and Murphy, F. (2010). “Guide to Taxonomies of Learning(link is external).” University College, 

Dublin: UCD Teaching and Learning / Resources. 
22 Wang, J., Pascarella, E., Laird, T., and Ribera, A. 2015. Studies in Higher Education 40.10: 1786-1807. 
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OER-uri pe care profesorii trebuie să le ia în considerare, deoarece încearcă să ofere mai multe 

resurse, instrucțiuni active și costuri mai mici. 

Utilizarea IF-AT (Tehnica de evaluare a feedback-ului imediat). Formele de tehnică de 

evaluare a feedbackului imediat (IF-AT) sunt utilizate în învățământul superior pentru a implica 

elevii cu evaluarea. Elevii i-au în considerare o întrebare, aleg un răspuns și scot răspunsuri ca un 

bilet de loterie, până când este dezvăluit răspunsul corect. Formularele IF-AT asigură că elevii 

părăsesc clasa știind răspunsul corect, o formă de feedback imediat cunoscută pentru a sprijini 

învățarea. De asemenea, s-a demonstrat că formele IF-AT reduc anxietatea la test. 

Utilizarea mediilor imersive (realitate virtuală). Tehnologiile imersive de realitate 

virtuală (VR) „susțin crearea unor medii spațiale tridimensionale (3D) sintetice, foarte interactive, 

care reprezintă situații reale sau nereale” (Mikropoulos și Natsis, 2010). Pedagogic, VR poate fi 

adecvat pentru materialul cursului în care elevii beneficiază de reprezentarea spațială 3D, unde pot 

interacționa cu mediul de învățare, construi cunoștințe și se pot implica într-o învățare 

semnificativă. 

Utilizarea inclusivă a caracteristicilor și aplicațiilor Canvas. Sistemul de management 

al învățării Canvas conține diverse caracteristici și aplicații care pot spori participarea și implicarea 

elevilor prin construirea comunității și mai multe moduri de comunicare. Utilizarea 

caracteristicilor și aplicațiilor Canvas pentru discuții online poate fi, de asemenea, o modalitate 

adecvată de a construi o comunitate de clasă incluzivă. 

Tablele. Tablele și tablele albe sunt, fără îndoială, instrumentele cele mai iconice asociate 

cu predarea. Cercetările sugerează că elevii învață mai bine prin prezentarea informațiilor prin mai 

multe modalități, în special prin mijloace vizuale, iar tablele sunt probabil cel mai simplu 

instrument de predare vizuală. 

Wikipedia și redactarea open source. Prin scrierea open source, elevii scriu și editează 

pe o platformă digitală publică orientată către un public. Cercetările indică faptul că scrierea open 

source poate promova învățarea experiențială; abilități de colaborare; gândirea critică despre 

dovezi, surse și prejudecăți; și o apreciere crescută pentru construirea, accesul și conservarea 

cunoștințelor. 

Utilizarea instrumentelor Google pentru colaborare. Prin intermediul instrumentelor 

Google precum Drive, Docs și Slides, elevii pot colabora la conținut și activități, ceea ce sugerează 

cercetarea educațională și teoria socioculturală care le pot influența în mod pozitiv 

învățarea. Aceste instrumente găzduiesc activități precum brainstorming, evaluare inter pares, 

partajarea resurselor și chat live. 

Resurse pentru organizarea cursului: 
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Obiective ale cursului - Când proiectează un curs, profesorii pot începe întrebând: „Ce 

vreau să știe și / sau să facă elevii până la sfârșitul semestrului?” sau, mai pe larg, „Cum vreau 

ca elevii mei să fie diferiți sau să gândească diferit ca urmare a acestei experiențe de 

învățare?” Scrierea rezultatelor eficiente ale învățării poate fi un prim pas puternic atunci când 

se încadrează obiectivele unui curs. 

Activități de curs - Echipate cu obiective de învățare, profesorii ar putea întreba în 

continuare: „Ce tipuri de activități și sarcini îi vor angaja cel mai bine pe elevii mei și îi vor ajuta 

să-și îndeplinească obiectivele cursului?” O varietate de strategii de predare, inclusiv prelegeri 

eficiente și învățare activă, pot ajuta elevii să facă progrese către obiective de învățare. 

Evaluarea cursului - Cu obiective și idei de lecții la locul lor, profesorii pot întreba, de 

asemenea, „Cum voi determina dacă elevii progresează spre obiectivele mele și câștigă cât mai 

mult din conținut și activități?” Evaluarea formativă și sumativă (în timpul cursului și, 

respectiv, la sfârșitul cursului) poate ajuta profesorii să evalueze ritmul învățării elevilor. 

Profesorii sunt familiarizați cu provocarea perenă de a „încadra totul în 

programa”. Ideea din spatele începutului cu obiective - începând de la sfârșit - se numește 

„Proiectare înapoi” și ajută la construirea unui curs coeziv, bine ritmat din Ziua 1. O varietate 

de alte cadre de predare și învățare pot ajuta, de asemenea, profesorii să se pregătească să a 

preda. 

Programul cursului - Odată ce un instructor a stabilit activități și evaluări care 

funcționează împreună pentru a îndeplini obiectivele cursului (un principiu numit „aliniere”), pot 

asambla totul într-o programă. Programa poate fi un instrument eficient pentru a ajuta elevii să 

abordeze învățarea lor, mai ales atunci când profesorii își i-au timp să o discute în clasă.   

Spațiu de întâlnire pentru curs - Profesorii din Republica Moldova au oportunități 

interesante de a se întruni cu elevii în spații flexibile de învățare. Clasele de învățare activă, cum 

ar fi spațiile de clasă TEAL și CTL, pot facilita practicile de predare și activitățile de învățare 

care altfel ar putea fi restricționate de locuri în stil fix și stadion.  

Înțelegerea modului în care oamenii învață poate ajuta profesorii să proiecteze abordări 

didactice care să îndeplinească elevii acolo unde sunt și să-și motiveze încrederea și dorința de a 

crește. 
TE

ZA
.M

D

https://ctl.yale.edu/SyllabusDesign


14 

 

De asemenea, profesorii pot afla mai multe despre elevi și își pot câștiga încrederea 

întrebându-le cum merge clasa. O evaluare a cursului de curs la jumătatea perioadei invită 

elevii să ajute la modelarea structurii clasei și să-și împărtășească gândurile oneste. 

Diversitate și incluziune - Când se pregătesc să primească elevii cu o varietate de 

experiențe de viață, identități și medii, profesorii se pot asigura că proiectează un climat incluziv 

la clasă și dezvoltă strategii de predare incluzive pentru a se asigura că toți elevii sunt 

întâmpinați și împuternicim să interacționeze. 

Instrumente de instruire - Profesorii pot lua în considerare integrarea unei varietăți 

de instrumente de instruire, de la tablele albe la modelele 3D, care îi invită pe elevi să se 

angajeze între ei și cu conținutul cursului. De exemplu, software-ul de votare poate oferi 

elevilor mijloace suplimentare pentru a-și exprima înțelegerea în curs de dezvoltare sau poate 

împuternici elevii mai silențioși să-și exprime o opinie. Sistemul de management al învățării on-

line, Canvas, oferă, de asemenea, o varietate de suporturi care pot angaja elevii și facilitează 

colaborarea, inclusiv instrumente de evaluare inter pares, organizarea 

modulelor și integrarea cu captura video Panopto. 

Învățare experiențială - Profesorii din Republica Moldova au la îndemână o comoară 

de resurse, dintre care multe au fost folosite în scopuri de expert. Profesorii pot proiecta cu 

atenție excursii și alte învățări experiențiale care reîmprospătează atenția elevilor, conectează 

conținutul cursului la viața lor și aduc la viață idei noi. 

Cercetările arată că rezultatele învățării îmbunătățesc învățarea atunci când descriu 

acțiuni specifice, măsurabile (Richmond et. Al, 2016)23.  

Procesul de proiectare inversă ajută la realizarea acestor rezultate prin aliniere, unde 

rezultatele învățării sunt scrise mai întâi în timpul dezvoltării cursului pentru a servi drept cadru 

din care sunt selectate sau proiectate toate activitățile și evaluările clasei (Wiggins și McTighe, 

2005).24 Odată ce rezultatele sunt mapate înapoi la activități și înaintate către obiective mai mari 

de învățare, profesorii pot lua în considerare evaluări, atât săptămânale, cât și finale, care 

măsoară progresul elevilor către atingerea rezultatelor învățării. 

 

 

                                                 
23 Richmond, A., Boysen, G., and Gurung, R. (2016). An Evidence-based Guide to College and University 

Teaching. New York: Routledge. 
24 Wiggins GP, McTighe J. (2005).  Understanding by Design. Moorabbin, Vic: Hawker Brownlow  Education. 
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Tabelul 1.3.   Exemple de obiective de învățare din cursuri din diferite discipline:    

Disciplina Curs Exemplu de 

obiectiv de învățare 

Exemple de rezultate ale învățării 

Umaniste Istoria 

americană 

Elevii vor dezvolta o 

cunoaștere mai largă 

a istoriei americane 

Elevii vor putea descrie colonizarea 

Americii de către britanici, francezi și 

spanioli   

Elevii vor putea analiza rezultatele 

războiului civil 

Stiinte Sociale Psihologie 

cognitivă 

Elevii vor înțelege 

dobândirea 

limbajului uman 

Elevii vor fi capabili să identifice etape 

specifice de dobândire a limbii   

Elevii vor putea descrie teoriile majore 

ale dezvoltării limbajului (de exemplu, 

nativist, empiric, interacționist, 

comportamentist, cognitiv)   

Elevii vor putea articula lacune în cadrul 

teoriilor de achiziție a limbajului uman 

Știință, tehnologie, 

inginerie sau 

matematică 

(STEM) 

Studiu 

independent în 

chimie 

Elevii vor dezvolta 

abilități de cercetare 

specifice disciplinei 

Elevii vor putea proiecta un experiment 

controlat   

Elevii vor putea colecta și analiza datele 

de cercetare   

Elevii vor putea disemina rezultatele 

cercetării în formă scrisă   

Elevii vor putea prezenta verbal 

concluziile cercetării  

 

O varietate de instrumente pot fi utilizate în clasă pentru a sprijini învățarea elevilor, 

variind de la opțiuni tradiționale până la tehnologie înaltă. Exemple includ tablă albă, fișe index, 

afișe, sisteme de răspuns ale publicului (de exemplu, tehnologia clicker), instrumente de 

colaborare Google, imprimare 3D și wikis.                                                           

 Prin intermediul instrumentelor Google precum Drive, Docs și Slides, elevii pot colabora 

la conținut și activități, ceea ce sugerează cercetarea educațională și teoria socioculturală care le 

pot influența în mod pozitiv învățarea (John-Steiner și Mahn, 1996)25. Cercetările sugerează că 

utilizarea instrumentelor Google poate avea un impact pozitiv asupra sentimentului de 

comunitate al unei clase (Gainer, 2010)26, deoarece aceste instrumente găzduiesc o varietate de 

activități precum brainstorming, evaluare inter pares, partajarea resurselor și chat live. 

 Exemple: 

Sesiuni de brainstorming din întreaga clasă sau răspunsuri individuale ale elevilor - 

Profesorii pot cere elevilor să răspundă la o brainstorming de întreaga clasă pe un anumit subiect 

folosind un document Google centralizat sau pot cere elevilor individuali să posteze răspunsurile 

                                                 
25 John-Steiner V and Mahn H. (1996). Sociocultural approaches to learning and development: A Vygotskyian 

framework. Educational Psychologist 31(3-4):191-206. 
26 Gainer, B. (2010). Using Google Docs as a Teaching Tool. Teaching Professor 24.8: 2. 
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lor. Aceste brainstorms pot fi afișate anonim întregii clase pentru a încuraja dialogul, precum și 

pentru a documenta punctele majore de discuție.  

Foaie de conectare sau înscriere - Foi de calcul Google poate fi utilizată ca instrument 

de conectare sau înscriere pentru monitorizarea prezenței sau pentru a permite elevilor să se 

înscrie la grupuri, subiecte, întâlniri și multe altele.  

Muncă în grup - Dacă elevii cercetează un anumit subiect, dezvoltă o sarcină scrisă sau 

completează alte elemente în care colaborarea online este utilă, ei pot folosi documentele Google 

pentru a vedea ce au scris alții din grup și pentru a menține o evidență a ceea ce a fost făcut.  

Partajarea resurselor - Google Drive poate fi deosebit de util pentru partajarea 

resurselor. De exemplu, elevii ar putea dori să salveze anumite articole sau alte documente legate 

de activitatea lor la clasă. Un folder poate fi configurat în Google Drive, astfel încât elevii să 

poată arhiva astfel de resurse.  

Evaluare inter pares - Google Docs are funcții de editare inter pares. Elevii își pot 

introduce sarcinile scrise într-un document Google, iar colegii lor pot edita documentul sau pot 

sugera modificări. 

Prezentări  - Când elevilor li se oferă o prezentare PowerPoint în clasă, aceștia pot folosi 

Google Slides pentru a dezvolta și modifica prezentarea. Utilizarea prezentărilor Google le 

permite elevilor să recupereze prezentarea de la distanță.  

Analiza datelor - Prin intermediul Ngram Viewer, Correlate și Trends de la Google, 

elevii pot urmări în mod informal tiparele și incidentele pentru o serie de date culturale, pentru a 

inspira conversația la clasă, pentru a urmări cercetări colaborative sau pentru a prezice tendințele 

pe baza conținutului învățat în cursurile anterioare.  

 Aplicațiile G Suite sunt colaborative, ceea ce le face extrem de puternice. Ele oferă elevilor 

oportunități de a se angaja, spre deosebire de niciodată. 

Exemplu de plan de lecție online: Dacă intenționăm să facem o predare sincronă, este 

important să împărțim sesiunea online în diferite părți și să utilizăm rezultatele învățării pentru a 

lua decizii cu privire la tipurile de activități pe care ar putea fi incluse. 

De exemplu, o lecție online sincronă de 60 de minute ar putea fi împărțită în mai multe 

părți mai mici. Tabelul prezintă un exemplu de activitate în prima coloană și un tip sugerat de 

tehnologie în a doua coloană. 
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Tabelul 1.4. Exemplu de plan de lecție online 

Ce facem ? 

(componentele 

lecției) 

Cum o facem? (tehnologie / metodă) 

Spărgătoare de 

gheață (5-10 

minute) 

 

Zoom sau BigBlueButton, PowerPoint și sondaj oriunde. De exemplu: indicăm 

locația  pe hartă, identificăm ce emisiune TV urmărim în prezent și așa mai 

departe 

Mini-prelegeri (10-

15 minute) 

PowerPoint sau similar (ai putea alege să înregistrezi această parte a lecției și 

să o faci disponibilă ulterior) 

Verificăm 

înțelegerea (10 

minute) 

Punem întrebări verbal și / sau pe o punte de diapozitive, sau utilizăm Poll 

Everywhere sau un sondaj scurt (Zoom). De exemplu: după ce elevii discută o 

întrebare sau problemă într-o sală de spargere, un elev pe grup ar putea prezenta 

concluziile lor la clasă 

Săli de 

spargere (10-40 de 

minute)  

BigBlueButton sau Zoom: ambele vor permite să creăm camere pentru grupuri 

de elevi (fie alocăm aleatoriu, fie alocăm manual de) 

Discuții de grup (5-

20 minute) 

Zoom sau BigBlueButton: adesea funcționează cel mai bine cu grupuri mai 

mici în camere de spargere. (Opțiune bonus: discuție asincronă prin intermediul 

unui forum de discuții pe Brightspace) 

Prezentarea 

elevilor (10-20 

minute) 

Zoom sau BigBlueButton: utilizăm funcția de partajare a ecranului pentru a 

permite elevilor să prezinte live. (Opțiunea bonus: afișăm prezentarea 

preînregistrată a elevilor sau facem pre-înregistrarea prezentatorului folosind 

Kaltura Capture, apoi împărtășim elevilor pentru vizionare, apoi concentrați-

vă în sesiunea live pe întrebări și răspunsuri) 

 

Una dintre diferențele esențiale dintre clasele online și cele prezente este aceea a timpului 

înainte și după ore, când elevii se pot conecta întâmplător între ei. S-ar putea să întrebe unde să 

găsească note de curs, pentru clarificări cu privire la o secțiune a cursului sau să facă planuri 

pentru weekend. Aceste discuții ocazionale ajută la construirea comunității în curs, inclusiv la 

încredere. 

 În timpul videoconferințelor, elevii pot folosi funcția de chat pentru a vorbi între ei sau 

pot folosi săli de discuții (numai Zoom și Adobe Connect) pentru ca elevii să poarte conversații 

în grupuri mici, cum ar fi să se prezinte la prima clasă 

 Elevii pot folosi forumul de discuții Brightspace pentru a comunica între ei (dar vor 

folosi probabil propria metodă) 

 Cursurile de seminar au propriul set de considerații și ar putea fi luate în considerare în 

anumite moduri, cum ar fi conferințele online 
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O sală de clasă digitală bine organizată este piatra de temelie a unui plan eficient de 

predare la distanță. 

Obiectivul principal al profesorului atunci când configurează un sistem de management 

al învățării (LMS), cum ar fi: 

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

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

Clever (https://clever.com/) 

Canvas (https://www.instructure.com/canvas/).  

Clasele digitale ar trebui să acționeze, de asemenea, ca teren de întâlnire în care elevii pot 

posta întrebări și le pot răspunde atât de către profesor, cât și de către colegii lor. 

În plus față de un LMS bine structurat, profesorii ar trebui să ia în considerare și crearea 

de site-uri web de clasă individualizate utilizând programe precum: 

New Google Sites (https://sites.google.com/new)  

Weebly  (https://www.weebly.com/) 

Wix (https://www.wix.com/).  

Site-urile web ale clasei au avantajul suplimentar de a permite cadrelor didactice să 

personalizeze mai complet experiența vizitatorului și, mai ales dacă nu avem acces la un LMS 

plătit complet, precum Schoology, sunt mai funcționale decât Google Classroom singur.  

Utilizatorii Google vor descoperi că Site-urile Google se integrează pe deplin cu toate 

celelalte produse Google, astfel încât elevii să poată accesa calendare încorporate, precum și 

lecții, teme, documente și resurse pentru o clasă. Foarte important, profesorii pot, de asemenea, 

să posteze lucrări publicate de elevi pe site-ul web pentru ca alții să le poată vedea.  

Având în vedere că elevii pot participa la apeluri video în direct pentru o perioadă limitată 

de timp, unele învățări vor trebui să aibă loc independent. Pe lângă tutoriale video preînregistrate, 

platformele de învățare personalizate pot fi hyperlinkate în cadrul unui HyperDoc și ar trebui să 

fie un mijloc principal prin care elevii accesează conținut independent.  

Programe cum ar fi Academia Khan (https://www.khanacademy.org/), IXL 

(https://www.ixl.com/) oferă tutoriale gratuite și probleme practice care pot fi adaptate pentru a 

satisface nevoile de învățare un elev individual.  
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Programe precum Newsela (https://newsela.com/) și Actively Learn oferă elevilor 

articole de ficțiune și non-ficțiune la nivelul lor de citire corect, precum și instrumente pentru a 

monitoriza înțelegerea.  

Iar platformele de implicare, precum Nearpod (https://nearpod.com/) și Pear Deck 

(https://www.peardeck.com/googleslides),  permit profesorilor să aleagă dintr-o selecție largă de 

lecții pre-create sau să creeze lecții personalizate pe cont propriu, cu evaluări formative 

încorporate, cum ar fi sondaje, teste, panouri de anunțuri, pictograme, jocuri și Mai Mult. 

Una dintre provocările centrale pe care le pune învățarea la distanță este modul în care 

profesorii pot ști la ce gândesc elevii și, astfel, își pot avansa învățarea, atunci când nu 

interacționează cu ei față în față.  

Platformele de vizibilitate se suprapun cu multe platforme de învățare personalizate, în 

special Pear Deck și Nearpod. În plus, folosire de către elevi a platformei Seesaw 

(http://www.seesaw.com/) îi poate ajuta să-și adnoteze munca și de ași arăta pașii către o 

problemă, cu Padlet (https://padlet.com/), un panou online, elevii își pot posta lucrările și își pot 

oferi feedback reciproc în timp real. În mod similar, utilizând Google Jamboard 

(https://jamboard.google.com/), o tablă interactivă gratuită, profesorii pot preda lecții interactive 

live, precum și pot configura caiete interactive pentru elevi, o opțiune excelentă pentru profesorii 

de matematică, în special. Mai mult, Edpuzzle (https://edpuzzle.com/) le permite profesorilor să 

își creeze propriile întrebări în videoclipuri la care elevii trebuie să răspundă pentru a continua. Și 

cu Flipgrid (https://info.flipgrid.com/), elevii pot răspunde la o solicitare prin video și apoi pot 

comunica între ei cu răspunsuri video scurte 

Toate aceste programe permit profesorilor să vadă cu ușurință munca elevilor pe parcursul 

unei lecții, nu doar la sfârșitul săptămânii în timpul unei evaluări sau a unui proiect final.  

În mod ideal, elevilor li s-ar oferi întotdeauna experiențe autentice de învățare, dar în 

timpul învățării la distanță, angajarea elevilor în sarcini semnificative este și mai importantă. 

Având în vedere această nevoie, educatorii ar trebui să depună eforturi pentru a oferi 

elevilor o învățare bazată pe proiecte care îi implică pe elevi în sarcini interesante, captivante. 

După ce au învățat noi abilități și conținut prin intermediul strategiilor menționate mai 

sus, elevii vor trebui să demonstreze ceea ce știu. În loc să atribuie sarcini tradiționale precum 

foi de lucru, lucrări sau teste, predarea la distanță este o oportunitate pentru profesori de a-i face 

pe elevi să-și prezinte cunoștințele în moduri care construiesc și abilități relevante din secolul 
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XXI, fie prin crearea de podcast-uri, cărți digitale, benzi desenate digitale, design grafic, codare, 

fotografie, videoclipuri sau pagini web. 

Munca de publicare este o componentă esențială a oricărui curriculum bazat pe proiecte 

și joacă un rol important atunci când încearcă să reproducă experiența comună a instruirii în 

persoană. 

Când elevii își publică munca, ajută la sublinierea faptului că munca pe care o desfășoară 

în clasă contează și, atunci când învață de la distanță, a se vedea munca reciprocă într-o locație 

centralizată este o strategie pentru a menține acel sentiment al scopului, precum și pentru a 

încuraja o continuitate a comunității clasei.  

În special la finalizarea unui proiect mai mare, este important să organizăm o „petrecere 

de publicare” în care elevii să aibă posibilitatea de a vedea munca colegilor lor și de a-și oferi 

feedback reciproc.  

Multe platforme pot fi utilizate pentru publicarea lucrărilor elevilor, inclusiv, dar fără a 

se limita la: 

Un site web de clasă cu Site-uri Google  

Portofolii digitale cu Seesaw  

Panouri de anunțuri online din Padlet  

Furnizarea de feedback elevilor este unul dintre cele mai provocatoare aspecte ale 

învățării la distanță. Ceea ce putea fi comunicat odată într-o perioadă foarte scurtă de timp poate 

acum să dureze ore când se adresează nevoilor individuale ale fiecărui elev. În același timp, 

oferirea de feedback este o parte critică a procesului de învățare și trebuie să se facă în timp util 

și eficient pentru a fi eficient. 

În primul rând, într-un mediu de învățare la distanță, educatorii vor trebui să fie mai 

selectivi cu privire la sarcinile pe care aleg să le ofere feedback. Pentru evaluări formative rapide, 

profesorii ar trebui să aibă instrumente care notează automat lucrările elevilor, cum ar fi Google 

Forms, Socrative, EdPuzzle, Nearpod, Newsela sau Actively Learn. 

Pentru sarcini scrise, proiecte sau alte lucrări care merită feedback discursiv, profesorii ar 

trebui să se concentreze pe oferirea de feedback cu privire la un domeniu specific de forță și un 

domeniu de creștere. Feedback-ul trebuie să fie specific și direct aliniat la obiectivele de învățare 

pentru a avansa învățarea elevilor.  
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Instrumente, cum ar fi banca de comentarii din Google Classroom, pot ajuta profesorii să 

economisească timp, în special atunci când oferă feedback similar unor numeroși elevi (de 

exemplu „utilizarea excelentă a dovezilor pentru a susține această afirmație” sau „această 

explicație trebuie să arate de ce dovezile sunt importante ”). 

Nevoia de a găsi noi modalități de a construi conexiuni cu familiile în timpul învățării la 

distanță este, de asemenea, o oportunitate de a învăța noi instrumente care pot facilita aceste 

relații. 

De exemplu, pe lângă mijloacele mai tradiționale de comunicare prin telefon și text, 

profesorii pot crește transparența prin postarea tuturor lecțiilor, tutoriale, teme, resurse etc., 

online.  

Mai mult, profesorul poate invita părinții la sălile lor digitale / site-urile web ale clasei, 

astfel încât să primească notificări prin e-mail cu actualizări despre sarcini. Părinții pot fi adăugați 

la platformele de portofoliu digital precum Seesaw și pot primi notificări de fiecare dată când 

elevii lor încarcă lucrări noi.  

Educatorii pot crea, de asemenea, sondaje Google Forms pentru a obține feedback rapid 

din partea familiilor și pot utiliza instrumente de conferințe video precum Zoom sau Google 

Meet pentru check-in-uri rapide.  

Concluzie 

Închiderea școlilor de urgență i-a forțat pe educatorii din întreaga lume să adune rapid 

planuri de învățare la distanță, cu rezultate înțelese mixte. Cu toate acestea, nu există niciun motiv 

să fii prins din nou cu garda jos. 

Școlile trebuie să fie pregătite să se adapteze rapid și flexibil și, cu siguranță, vor trebui să 

fie o poziție pentru a oferi un amestec de învățare personală și la distanță, planuri de învățare la 

distanță pentru unii elevi, sau chiar pentru a reveni la învățarea la distanță în cazul o a doua rundă 

de închideri pe scară largă. 

Deși incertitudinea cu privire la cum va arăta școala în toamnă poate fi stresantă și 

deranjantă, putem alege să vedem oportunitatea în provocare și să folosim acest moment unic 

pentru a folosi în mod strategic tehnologia pentru a întâlni acest moment istoric ciudat cu cel mai 

bun pas înainte. 

Cu un plan strategic în vigoare, putem face tot posibilul pentru a continua să facem bine 

elevii noștri și ar putea schimba viitorul educației în acest proces.  
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Conținutul educațional digital - suport tehnologic pentru implementarea 

curriculumului în școală la etapa actuală 

Accentul din curriculumul actual pe dobândirea de competențe necesită o interacțiune 

suplimentară între elevi și profesori. Participarea la o gamă diversă de elevi și satisfacerea unei 

game de nevoi diferite duce la individualizarea experiențelor de învățare. Promovarea abilităților 

de colaborare și lucru în echipă înseamnă că profesorii trebuie să organizeze, să observe și să 

susțină teambuilding-ul. Permiterea elevilor să reflecte, să explice și să contribuie activ înseamnă 

că profesorii trebuie să organizeze, să observe și să monitorizeze discuțiile, demonstrațiile și 

prezentările elevilor. Apropierea activităților de predare de situații externe reale înseamnă 

că profesorii trebuie să propună activități care să includă exemple și aplicații din lumea 

reală. 

Incorporarea tehnologiilor digitale ca resursă pentru profesori și un instrument care permite 

munca intelectuală a elevilor este o altă dintre aceste schimbări importante. Aceasta înseamnă că 

predarea nu poate fi considerată cu siguranță un rol static care este „învățat” odată pentru 

totdeauna. Predispoziția către învățarea pe tot parcursul vieții care este necesară astăzi 

oricărei persoane educate începe cu exercitarea funcției de predare. 

competența digitală a profesorilor 

Expresii precum „ nativii digitali ” și „ generația Facebook ” exprimă un fapt generațional 

care este asociat cu familiaritatea tinerilor cu tehnologia. Mulți școlari au o experiență vastă de 

cunoștințe, experiențe și abilități digitale, care sunt extinse, dar destul de nestructurate și nu 

pot fi echivalate cu competența digitalădeoarece nu garantează că copiii și adolescenții vor 

învăța și vor câștiga valoare adăugată în munca lor academică prin utilizarea tehnologiei. După 

cum observă profesorii în fiecare zi, a fi născut într-un context bogat din punct de vedere socio-

tehnologic nu implică automat faptul că cineva este capabil să lucreze și să studieze în medii 

digitale în mod profitabil și eficient. Folosirea frecventă a sistemelor de mesagerie și participarea 

la rețelele sociale nu este sinonimă cu stăpânirea comunicării, în timp ce căutarea informațiilor și 

utilizarea instrumentelor de automatizare a biroului (adesea puțin mai mult decât simpla copiere și 

lipire) nu este același lucru cu producerea sau gestionarea cunoștințelor. 

Din acest motiv, un obiectiv principal și integral al promovării competenței digitale la 

școlari ar trebui să fie să le permită să utilizeze moderat, judicios și productiv resursele 
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Internet și dispozitivele disponibile pentru a-și gestiona identitatea online și a se proteja de 

riscurile de securitate. 

Competența digitală poate fi înțeleasă ca ansamblul de cunoștințe, strategii și abilități care 

permit unei persoane să rezolve problemele tipice și emergente (adică cele legate de viitor și de 

noile situații care se produc) asociate lumii digitale în legătură cu comunicarea, selectarea 

informații și scrieri etc., utilizând un suport digital. 

Competența digitală are o dimensiune suplimentară care se referă la natura 

sistemelor și instrumentelor tehnologice ca obiect al cunoașterii. Activitatea intelectuală 

asociată cu programarea îi învață pe cineva să gândească într-un mod abstract, logic și structurat, 

încurajează dezvoltarea unei mentalități autonome și inovatoare și ajută la dezvoltarea „gândirii 

computaționale”, adică raționamentul și intuiția care îi ajută pe elevi să dezvolte problemele- 

strategii de rezolvare. În unele țări, „gândirea calculațională” capătă importanță în învățământul 

obligatoriu. 
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II. CREAREA DE CONȚINUTURI EDUCAȚIONALE CU INSTRUMENTE CLOUD 

2.1. Google docs 

Google Docs este o tehnologie din ce în ce mai populară pentru profesori și elevi, este 

gratuit! Google Docs include un procesor de text online, foaie de calcul și editor de 

prezentare. Elevii și profesorii pot utiliza aceste instrumente pentru a colabora la sarcini, proiecte, 

buletine informative și bloguri, printre altele. În acest fel, Google Docs poate promova munca în 

echipă. 

Google Docs permite mai multor persoane să lucreze la un anumit document în același 

timp. Elevii pot dezvolta și / sau edita documente online, în timp ce lucrează cu alții. Membrii 

grupului nu mai trebuie să aștepte ca alți membri ai grupului să își actualizeze porțiunea de 

prezentare. Nu mai este nevoie să încărcăm și să descărcăm fișiere de mai multe ori sau să trimitem 

fișiere prin e-mail înainte și înapoi. De asemenea, elevii nu trebuie să fie preocupați de utilizarea 

diferitelor programe software la școală și acasă. Și, apropo, nu există software de descărcat. 

Iată câteva dintre numeroasele moduri în care elevii și profesorii pot folosi Google Docs 

pentru a face învățarea mai ușoară și mai eficientă:  

 Profesorii au posibilitatea să verifice progresul elevilor și să se asigure că elevii respectă 

instrucțiunile. Aceștia pot oferi feedback în document. Profesorii pot oferi sfaturi care pot 

duce la note superioare. 

 Profesorii pot folosi istoricul reviziilor pentru a afla cine a ajutat efectiv la proiect și pentru 

a evalua participarea și conținutul individual. 

 Profesorii pot descoperi cine nu participă și pot avea ocazia să corecteze situația. 

 Profesorii pot folosi Google Docs pentru a informa elevii despre sarcinile viitoare. 

 Google Docs este popular pentru echipele care dezvoltă un eseu sau o prezentare. 

 O echipă de elevi poate crea o foaie de calcul care include detalii și termene de 

atribuire. Toți membrii echipei actualizează foaia de calcul, care le permite elevilor să vadă 

cine își îndeplinește munca la timp și cine rămâne în urmă. 

 Funcția Istoricul reviziilor permite elevilor și profesorilor să vadă un istoric al procesului 

de revizuire a unui anumit document. Uneori, ideile și informațiile anterioare care au fost 

eliminate au meritat să apară în document. Cu Google Docs, acest conținut șters poate fi 

restaurat. 

 Elevii din întreaga națiune pot lucra la același proiect în timp real și se pot implica în sesiuni 

de brainstorming. 

Pentru a utiliza Google Docs, avem nevoie doar de un cont Google (gratuit). 
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Google Documents funcționează în mod similar cu alte programe populare de procesare a 

textului, întrucât permite personalizarea și editarea în interiorul documentului. Cu toate acestea, 

nu necesită o achiziție de software, o descărcare de software sau o unitate zip pentru a salva 

informațiile. În schimb, tot conținutul este salvat în cloud, ceea ce reprezintă o modalitate ușoară 

de a face referire la servere securizate din locații la distanță accesate prin Internet. Aceasta 

înseamnă că conținutul salvat poate fi accesat de pe orice computer sau dispozitiv compatibil cu 

Internet de oriunde din lume. 

Poate că una dintre cele mai bune caracteristici despre Google Documents este ușurința de 

utilizare. Mulți elevi și profesori sunt familiarizați cu programele tradiționale de software de 

procesare a textului. Google Documents ia un indiciu de la aceste programe pentru a crea un mod 

simplificat de creare a documentelor. Pentru a crea un fișier, selectăm pur și simplu dacă acesta va 

fi un document, o foaie de calcul, o prezentare, un desen sau un formular și urmăm instrucțiunile 

furnizate de Google. 

Profesorii pot crea cu ușurință documente de clasă și planuri de lecție de acasă, le pot salva 

în cloud și apoi le pot accesa din clasă atunci când este necesar. Documentele necesită o parolă, 

deci numai profesorul controlează cine poate vedea documentele la un moment dat. 

Google Docs poate ajuta, de asemenea, elevii și profesorii să eficientizeze sarcinile și 

proiectele de curs. Funcțiile de partajare permit profesorilor să ofere acces de grup la aceleași 

documente, care pot servi drept ghiduri de studiu la domiciliu. Chiar și temele pentru teme pot fi 

atribuite și accesate prin Documente Google, care vor reduce documentele. Au trecut vremea 

elevilor care puteau spune: „Mi-am făcut temele, dar am uitat-o acasă”. 

Google Documents oferă, de asemenea, o oportunitate unică de învățare pentru elevi și o 

oportunitate de predare pentru profesori. Google Docs are o caracteristică distinctă care permite 

profesorilor să monitorizeze dezvoltarea și îmbunătățirile fiecărui elev. Funcția permite 
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profesorilor să vadă tipurile de revizuiri și schițe care au fost create pentru un anumit document, 

precum și care elevi au făcut modificări la fiecare document. Asta înseamnă că, atunci când alocă 

proiecte de grup, unul sau doi elevi nu mai pot suporta majoritatea volumului de muncă pentru 

întregul grup. În schimb, toți elevii sunt responsabili pentru responsabilitățile lor în cadrul 

grupului. 

Documente google: 

Note comune. Elevii au adesea multe informații pe care să le împărtășească unii cu alții 

atunci când lucrează împreună ca grup. Prin partajarea unui document cu membrii grupului, toți 

pot adăuga idei și resurse - și pot vedea schimbările tuturor în timp real. 

Un cuprins poate face un document mare mai ușor de gestionat. De asemenea, poate ajuta 

colaboratorii să-și găsească zona pe pagină rapid și ușor. 

Aplicație de administrare: un astfel de document poate permite tuturor celor din personal 

să împărtășească informații / note / etc. fără ca toată lumea să calce în mod digital pe degetele de 

la picioare pe măsură ce modifică documentul. Profesorii pot folosi acest lucru în cadrul comisiei 

și la ședințele personalului. 

Activitatea  „ Adăugăm și treceți” în documente. Ai jucat vreodată un joc în care cineva 

începe o poveste, apoi următoarea persoană îi adaugă, următoarea adaugă ceva mai mult și așa mai 

departe? Aceasta este o versiune digitală a acestuia. Începem cu o imagine din partea de sus a unui 

document gol (poate o imagine a unei case înfricoșătoare, o figură istorică, o scenă dintr-o poveste 

sau orice doriți!). Partajăm documentul cu un grup de elevi. Numărăm elevii. Elevul 1 scrie prima 

parte a poveștii. Elevul 2 începe de unde au rămas adăugând povestea, dar dându-i propria 

rotire. Acest lucru continuă până când vom avea o poveste completă. Putem oferi elevilor un 

anumit număr de cuvinte sau propoziții pe care trebuie să le adauge sau doar să le lase să plece.  

2.2. Google slides 

Google Slides, soluția G Suite pentru PowerPoint, deschide această bază de clasă până la 

posibilități vaste. Cu colaborarea în timp real, conexiunea la alte aplicații Google și capacitatea de 

a încorpora prezentări pe site-uri web, elevii pot face mult mai mult decât „să facă o prezentare”. 

Prezentări comune. Creăm o prezentare cu un singur diapozitiv pe elev și dăm 

permisiunea elevilor să o editeze. Apoi alocăm o activitate - o cercetare rapidă pe Internet, o 

solicitare de scriere, o căutare de imagini pentru a găsi un exemplu, etc. Când ăm terminat, arătăm 

prezentarea pe un proiector. Este lucrarea studențească pe ecran.  

Galerie de artă virtuală. Acest lucru este valabil pentru orice lucrare creativă a elevului - 

poezie, video, artă vizuală etc. Afișăm lucrarea într-o prezentare prin text, imagine sau 

videoclip. Distribuim prezentarea cu permisiunea pentru oricine să adauge comentarii sau 

încorporăm o versiune live a prezentării într-un site web pentru ca alții să o poată vedea. 
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Lansăm această sarcină cu o notă cu o  aplicație Google Earth  și Slidesm! Google Earth 

este o experiență uimitoare din punct de vedere vizual, oferind utilizatorilor o imagine a vieții în 

prima persoană din locuri din întreaga lume. Google Earth este excelent pentru a oferi tururi 

virtuale, dar există o versiune mai simplă și mai rapidă a acestuia. Facem capturi de ecran cu scene 

din Google Earth și lipiți-le într-o prezentare Google Slides. Adăugăm un titlu și / sau o descriere 

de text. Cu o mulțime de diapozitive, un tur virtual se poate întâmpla rapid și semnificativ. 

Activitate colaborativă „Subtitrare”. Când adăugăm o bulă de vorbire sau un gând cu o 

imagine, îi lăsăm pe elevi să vorbească sau să se gândească la subiectul fotografiei. Înțelegerea 

diferitelor puncte de vedere este, de asemenea, o modalitate excelentă de a aprofunda un 

subiect. Când elevii pot lua locul persoanei din imagine, îi ajută să vadă ce se întâmplă într-o 

lumină cu totul nouă. Când elevii lucrează împreună în grupuri, conversațiile despre ceea ce ar 

trebui să spună personajele aduc activitatea. 

Exemplu 1.: 

 Selectăm un set de imagini  care fie prezintă focalizarea curentă a lecției, fie este cheia 

subiectului pentru lecție și lăsăm elevii să le subtitreze ca grup. Putem  adăuga 

imaginile  la o prezentare Google Slides și putem partaja același set de imagini cu fiecare 

grup de elevi prin Google Classroom. SAU, putem cere elevilor să creeze o nouă prezentare 

Google Slides să o împărtășească și să adauge singuri imaginile. 

 Adăugăm un balon de gândire sau un discurs la fiecare dintre imagini. Oferim elevilor 

un prompt pentru completarea balonului sau dați-le libertate! 

 Când au terminat, cerem elevilor să  transforme imaginea prin Google Classroom (sau 

oricum colectăm lucrări digitale) și să împărtășim prezentările fiecărui grup cu 

clasa. Puneți-le grupurilor să împărtășească motivul pentru care și-au ales subtitrările, 

diferența față de alte grupuri și modul în care au venit cu ea ca grup. 

Exemplu 2. Creăm un anuar al clasei 

Pentru a crea un aspect unitar, elevii vor crea  Layouts  cu șabloane imagine. Aceste 

aspecte pot fi duplicate, iar imaginile lor  înlocuite  cu imagini partajate fie cu Google Drive, fie 

cu Google Photos prin Google Classroom. În exemplul de mai jos, șabloanele de imagine 

din  aspectul Anuarului Word Art  sunt înlocuite cu fotografii de la Academia Google Innovator # 

Mex16. Subtitrările  sunt scrise pentru a păstra amintirile.27 

Un aspect ca acesta... 

                                                 
27 Creați un anuar școlar tipărit cu costuri reduse în Google Slides, https://ditchthattextbook.com/2018/04/05/create-

a-low-cost-printed-school-yearbook-with-google-slides 
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2.3. Google meet (pentru continuturi video) 

 

Folosind Meet  - serviciul de chat video Google - cursurile din diferite părți ale țării sau ale 

lumii pot juca acest joc „ghici unde suntem”. Găsim o clasă și chat video folosind Meet. Elevii își 

pun reciproc întrebări da / nu până când ghicesc unde se află cealaltă clasă în lume.   

Împărtășirea învățării. După ce ăm avut o întâlnire misterioasă, continuăm legătura dintre 

cele două clase. Conectați-vă și împărtășim ceea ce a învățat fiecare clasă - sau participăm la 

aceeași lecție pe mai mulți kilometri. Întreabă întrebări. Reflectați. Adăugăm informații. Folosiți-

vă reciproc ca resursă. Este o modalitate excelentă de a conecta clasa la lume. 

Vorbitori invitați. Încercăm să aranjăm o întâlnire Google. Chiar și o întâlnire scurtă poate 

face o legătură de lungă durată cu elevii. Toate vorbitorile au nevoie de o cameră web, o conexiune 

la Internet și ceva timp. Nu știi niciodată dacă o vor face până nu o vei întreba! 

Exemplu de idei Google Meet: 

 

Utilizarea camerelor de spargere a schimbat complet modul în care se predă de la distanță.  TE
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După cum putem vedea, elevilor li se oferă 4 opțiuni de cameră în funcție de stilurile și 

preferințele lor de învățare.  

Camera Breakout 1: Camera de ajutor a profesorilor. Elevii pot sta fie în sala de ședințe 

principală, fie se pot muta într-o nouă sală unde putem oferi asistență suplimentară. Odată ce 

întrebările lor sunt clarificate, elevii se pot muta într-o altă sală sau pot rămâne în cameră.  

Breakout Room 2: Open Group Room. Aceasta este o cameră pentru extrovertiți. Vrem 

să le onorăm stilurile de învățare și să oferim un spațiu virtual care să le canalizeze energia și dorul 

de conexiuni sociale. După depășirea așteptărilor clare și a cetățeniei digitale, permitem acestui 

grup să pornească camera și microfoanele pentru a colabora.  

Breakout Room 3: cameră de grup liniștită. Aceasta este o cameră în care elevii vor 

colabora în liniște prin chat, vor pune întrebări și vor împărtăși idei. 

Breakout Room 4: Camera linistita. Dacă aș fi elev, aș fi cel care lucrează în această 

cameră. Acesta este un spațiu virtual în care elevii pot avea timp neîntrerupt și concentrat în liniște 

și pace.  

Configurarea și gestionarea camerelor de desfășurare a alegerilor. 

Pasul 1: creăm linkuri pentru apeluri video.  Districtul meu folosește Google Meet și 

există 2 moduri în care putem crea noi linkuri Meet. (1) Programăm întâlniri noi prin 

meet.google.com. (2) Creăm mai multe clase Google și utilizăm linkuri Meet generate prin 

Classroom.  

Pasul 2: Hyperlink. Creați-vă propriul sau utilizăm șablonul de cameră cu alegerea mea și 

conectăm fiecare ușă la diferite linkuri Google Meet.  

Pasul 3: împărtășim diapozitivul cu elevii. Dacă utilizăm Prezentări Google, sugerează 

să schimbăm ultima parte a adresei URL a linkului în „PREVIZUALIZARE” sau „PREZENT”. În 
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acest fel, elevii văd diapozitivul într-o filă nouă în modul de prezentare. Elevii vor face clic pe o 

ușă pentru a intra în camera de spargere.  

Pasul 4: Păstrăm toate camerele deschise pentru a fi practic prezente.  Unul dintre 

avantajele utilizării Google Meet este că profesorii pot participa simultan la toate apelurile 

video. Elevii te pot vedea practic în camerele de spargere și poți interveni fără probleme la 

nevoie. Sugestie: utilizăm extensia Chrome „ Tab Resize ” pentru a împărți ecranul și a organiza 

filele.   

 

Pasul 5: dezactivăm și activăm microfonul.  Deoarece aflăm în toate cele 4 întâlniri, nu 

uităm să dezactivăm microfonul. De exemplu, elevii din „camera ta liniștită” nu vor să te audă 

ajutându-i pe elevii tăi din „camera de ajutor pentru profesori”. De asemenea, dacă dorim să 

transmitem o clasă întreagă, pur și simplu, activăm toate microfoanele și facem anunțul.  

Pasul 6: dezactivăm și dezactivăm sunetul provenit din diferite file. Din nou, din 

moment ce aflăm în toate cele 4 întâlniri, vom primi sunet din mai multe file. Folosesc o extensie 

Chrome numită „ Dezactivăm fila ” pentru a dezactiva anumite file.  

Pasul 7: Decidem un semnal de captare a atenției profesorului. Deși elevii pot vedea în 

camerele lor, nu vom putea acorda atenție imediată, deoarece fila poate fi dezactivată sau s-ar 

putea să fim ocupat să ajutăm elevii într-o altă cameră de evadare. Ca clasă, decidem asupra unui 

semnal. Poate fi la fel de simplu ca un mesaj „Am nevoie de ajutor” în caseta de chat, un semn de 

mână mare la cameră sau un tampon de grup!28 

Crearea camerelor Zoom Breakout pentru învățare diferențiată 

Profesorii de pe Twitter au adaptat această strategie și au făcut-o să funcționeze pe 

Zoom. Putem trimite un sondaj rapid întrebându-vă despre preferințele în camera de lucru și atribui 

camere de repartizare pe baza răspunsurilor lor. 29  

 

                                                 
28 https://www.youtube.com/watch?v=tu7FDJ7_kq0&t=5s 
29 https://docs.google.com/presentation/d/1Agszu5m5-nBW2BoOnci4OedldMEFez3955CkhkowD-

o/edit#slide=id.g99ac613cb8_0_0 
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2.4. Google sites 

Prin crearea unui site pentru munca elevilor - fie ePortofolii individuale pentru elevi, fie un 

site pentru cursuri - le oferim elevilor acasă muncă online. De asemenea, îi oferim un public 

global. Oricine din lume își poate găsi și comenta lucrările. Sigur bate scrisul doar pentru profesor 

- un public de unul. 

Creăm o clasă sau un grup Breakout EDU Digital. La fel ca alegerea propriei activități 

de aventură, aceasta va necesita și o planificare serioasă și combină câteva aplicații G Suite 

încorporate într-un site Google. Cu Google Forms și validarea datelor, elevii pot crea o versiune 

digitală a casetei blocate și a hasp-ului din Breakout EDU, apoi pot folosi prezentări, desene, 

documente sau alte puzzle-uri care fac instrumente pentru a crea indicii. 

Exemplu: Jocul digital Breakout EDU al lui Mandi Tolen, „Digital Breakout Data 

Cruncher”30.  Este un mare fan al utilizării Breakout EDU Digital pentru a-i face pe copii 

entuziasmați de învățare. „BreakoutEDU este un„ cârlig ”excelent pentru o lecți. Oferă 

posibilitatea elevilor de a rezolva probleme și de a persevera.  În timp ce rezolvă Breakout, 

elevii vor învăța despre conținut. Ar fi, de asemenea, uimitor ca elevii să își creeze propriul 

BreakoutEDU. ”31 

Pașii de urmat: 

 Putem crea un BreakoutEDU digital folosind Google Sites ca shell. Inserând un tabel cu 

două coloane pe pagina principală a site-ului și încorporând un formular Google pe o parte 

și o imagine Google Drawing pe cealaltă, putem crea o aventură interesantă pentru elevii. 

 În Formularul Google, vom insera un cronometru de pe YouTube (BreakoutEDU are unul 

pe care îl putem utiliza sau putem găsi altul dacă dorim mai puțin de 45 de minute) și 

asigurați-vă că validăm fiecare răspuns, astfel încât elevii să nu poată continua până când 

nu au introdus indiciul corect. 

 În Google Draw, creăm imaginea cu hotspoturi invizibile care leagă site-urile web sau 

indicii. Pentru a crea un hotpot invizibil, creăm o formă deasupra imaginii și schimbăm 

linia și completați-l în transparent. Putem încă să inserăm un link în forma invizibilă.  

2.5. Alte oportunități educaționale de la Google 

Povești „Alege-ți propria aventură”. Acesta poate lua o planificare serioasă a elevilor, 

dar rezultatele merită. Folosind funcția „Accesăm pagina bazată pe răspuns” din Formulare, elevii 

pot lucra împreună pentru a crea o poveste în care cititorul alege modul în care se desfășoară 

povestea. Elevii scriu povestea și oferă cititorului opțiuni cu întrebări cu răspunsuri multiple. 

                                                 
30 https://sites.google.com/site/digitalbreakoutdatacruncher/ 
31 Jucați „Digital Breakout Data Cruncher” aici:  https://sites.google.com/site/digitalbreakoutdatacruncher/ 
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Exercitarea sau citirea jurnalelor. Există multe lucruri pe care elevii le pot înregistra 

folosind formulare. Profesorii adună informații folosind formulare. Datele despre elevi sunt 

colectate într-o foaie de calcul, unde pot fi sortate și analizate. Profesorii pot afișa orice informație 

pe care o consideră pertinentă pentru cursuri pentru discuții sau analize. 

Distribuire digitală. Elevii pot folosi un formular Google pentru a-și împărtăși 

învățarea. Solicităm elevilor să răspundă la același formular Google, împărtășind informațiile, 

ideile, reflecția și un link către munca lor. Oferim un link „numai vizualizare” către foaia de calcul 

a rezultatelor către clasă. În acest fel, toată lumea poate vedea ideile tuturor celorlalți într-un singur 

loc. Modificarea permisiunilor de partajare cu „oricine are linkul poate comenta” le permite 

elevilor să își ofere feedback reciproc în cadrul aceleiași foi Google. 

Sondaje de opinie -  Dorim să cunoaștem elevii mai bine sau să aflăm despre preferințele 

lor? Ce zici de părinți? Creăm un sondaj simplu. Adăugăm o întrebare cu răspuns scurt pentru 

nume sau, dacă dorim să-l păstrăm anonim, lăsați-l. 

Sondaj rapid -  Un formular Google cu o singură întrebare face ca obținerea pulsului clasei 

rapid și ușor. Întrebările închise pot fi afișate imediat sub formă de grafice cu fila „Răspunsuri” 

din formular. 

Trimiterea lucrărilor târzii (cu notificări prin e-mail!) -  Când elevii folosesc acest 

formular, aceștia pot furniza detalii despre sarcini și un link către orice lucrare digitală de predat. 

Putem primi un e-mail atunci când trimitem formularul de lucru târziu. În Formulare, utilizăm fila 

„Răspunsuri” și facem clic pe butonul meniului cu trei puncte. Selectăm „Obținem notificări prin 

e-mail pentru răspunsuri noi”. Acesta va trimite automat un e-mail la contul pe care l-ăm utilizat 

pentru a crea formularul. Iată un exemplu de formular de depunere a lucrărilor târzii pe care îl 

putem utiliza. 

Check-in zilnic -  Vrem să ne conectăm cu elevii noștri și să știm cum le merge în fiecare 

zi. Dar poate fi dificil să înregistrăm cu fiecare elev din fiecare dintre clasele 

noastre. Acest   șablon de formular Google Check-in zilnic. 

Creăm un HyperDoc în Google Forms -  Incorporăm designul lecției care face 

HyperDocs atât de eficient într-un formular Google, incluzând secțiuni pentru ca elevii să învețe 

sau să revizuiască conținutul, să arate ceea ce știu, să împărtășească gândirea lor și să își aplice 

abilitățile. Putem include chiar și linkuri pe care elevii să le exploreze după ce au finalizat sarcina.  

Buletine de știri personalizate prin e-mail -  Folosind o combinație de documente 

Google și Foi de calcul Google (cu opțiunea de a utiliza Google Forms pentru a introduce TE
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informații), putem crea buletine de știri personalizate cu comentarii personalizate pentru fiecare 

elev.32 

Clasa Google. Elevii pot folosi fluxul din Google Classroom ca loc pentru postarea de idei 

și conversații - pentru a enumera site-uri, articole și idei pentru un proiect de colaborare. 

Facem un sondaj rapid. Creăm o întrebare în Google Classroom. Putem crea răspunsuri 

scurte sau întrebări cu răspunsuri multiple și putem, de asemenea, să îi rascultăm pe elevi. 

Creăm o secțiune (sau un document) cu Întrebări frecvente. Creăm un document 

FAQ „oricine poate edita” pentru întrebări frecvente. Când un elev pune o întrebare, introducem 

răspunsul (și întrebarea) în document. Sau cerem elevului să introducă un rezumat al răspunsului 

în document pentru alți elevi! De fapt, elevii pot fi încurajăm să adauge întrebări pe care colegii 

lor le-ar putea întâlni cu propriile lor răspunsuri 

Activități de grup.  Google Classroom permite să atribuim o activitate unui grup. Apoi, 

toți membrii grupului sunt toți împreună într-un singur loc. Nu va trebui să verificăm și să 

verificăm dublu cine este în ce grup. 

Google Classroom simplifică și simplifică organizarea și gestionarea tuturor activităților 

Google Apps.  

Google Classroom a fost creat pentru a se concentra mai puțin timp pe tehnologie și mai 

mult timp pe predare. Și cu siguranță a fost la înălțimea facturării sale. 

Classroom a eficientizat fluxul de lucru în clasă și facilitează comunicarea între profesori 

și elevi. În esență, Google Classroom face câteva lucruri și le face foarte bine 

 Se creează o casă centrală pentru activități la clasă. 

 Permite profesorilor să creeze sarcini (și alte activități la clasă). 

 Colectează sarcini de la elevi. 

 Acesta îi ajută pe profesori să noteze sarcinile și să ofere feedback. 

 Returnează sarcinile elevilor. 

Configurarea cursului în Google Classroom 

Accesați: classroom.google.com. Google Classroom este acum disponibil pentru conturile 

Google for Education, precum și pentru conturile Gmail obișnuite. Oricine are un cont Google 

poate folosi acum Google Classroom. 

Facem clic pe butonul „+” din dreapta sus pentru a crea prima clasă. Apoi facem clic 

pe „Creăm curs”. 

Adăugăm informații despre cursul  preconizat. Trebuie să adăugăm un nume pentru 

clasa. Acesta este modul în care elevii vor identifica cursul atunci când deschid Google Classroom. 

                                                 
32 https://ditchthattextbook.com/2017/03/07/customized-email-newsletters-for-every-kid-with-google-forms/ 
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Utilizăm câmpul „secțiune” pentru a face diferența între diferite clase de același tip. Mulți 

profesori vor folosi acest domeniu pentru perioada de curs. (Acest câmp este opțional.) Câmpul 

„subiect” permite să alegem dintr-o listă de subiecte de clasă sau să le tastați. (Acest câmp este 

opțional.) 

Odată ce clasa este creată, elevii pot începe să se alăture ei. 

 Elevii se pot alătura clasei cu un cod de înscriere (mai sus). Acesta este un mod rapid 

și ușor de a atrage elevii în clasa. Afișând codul de înscriere (facem clic pe []), elevii se pot 

conecta la Google Classroom, fac clic pe butonul „+” și „Înscrieți-vă la curs” pentru a 

introduce codul de înscriere. Apoi sunt adăugăm la clasa ta. 

 Putem invita elevi la cursul prin e-mail. Aceasta este o opțiune bună dacă elevii nu se 

întâlnesc personal pentru clasa. Pentru a face acest lucru, facem clic pe fila „Oameni” din 

partea de sus. Apoi, facem clic pe butonul „Invităm elevi” (o pictogramă cu o persoană și 

un plus). Putem invita elevi individual cu adrese de e-mail sau pe grupuri, dacă toți elevii 

se află într-un grup Google. 

Personalizăm Google Classroom. 

 Nu vor fi elevi în clasa în momentul în care o creați. Acesta este momentul să devii creativ 

și să te distrezi cu el! Facem clic pe „Selectăm tema”  din partea dreaptă a antetului. Se 

va deschide o galerie de imagini antet pe care le putem folosi pentru a decora clasa. 

 De asemenea, putem încărca o fotografie pentru a o afișa în partea de sus a clasei. Putem 

folosi o imagine a clasei sau ceva ce ține de clasa. Unii profesori vor crea o imagine de 

antet personalizată cu informații importante și grafică distractivă. Utilizăm un  șablon 

pentru a crea un antet personalizat. 

 

Utilizarea Google Meet în Google Classroom. Google a adăugat posibilitatea de a activa 

Google Meet chiar din clasa Google. 
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Generarea unui link Google Meet în Classroom: 

1. Facem clic pe pictograma setărilor din Google Classroom. De acolo derulăm în jos la 

„General” 

2. Facem clic pe „Generare link întâlnire”. 

3. Activăm „vizibil pentru elevi” dacă dorim ca elevii să poată vedea și accesa acest link 

atunci când se conectează la Classroom. 

4. Odată ce linkul a fost generat, îl putem copia dacă dorim să îl partajăm printr-o altă 

platformă. De asemenea, putem reseta linkul și de aici. 

Utilizarea Google Meet pentru învățare online, e-learning 

 

Când elevii învață de acasă, Google Meet poate fi conexiunea de care avem nevoie.  

Idei de utilizare.  
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Adăugăm un anunț. Acesta este un mod bun de a comunica cu clasa și de a le oferi 

informații actualizate. Anunțurile sunt postate în fluxul clasei, dar nu există o notă asociată cu 

acestea. 

 

Accesăm fluxul cursului și facem clic pe „partajăm ceva cu clasa.”. Adăugăm textul pentru 

anunțul. Adăugăm orice fișiere (atașate sau din Google Drive), videoclipuri YouTube sau linkuri 

pe care le-ăm dori. Apoi postați-l (sau programați-l pentru mai târziu). 

 

Creăm o misiune, un test, o întrebare, atașăm material sau refolosim o postare veche. 

Aici elevii ajung să lucreze! Putem crea o întrebare gradată (sau neclasificată) pe care să o 

răspundă elevii, un test, SAU o sarcină pe care să o facă elevii. Le putem crea sub fila „Lucrări de 

clasă” (de mai sus). De asemenea, putem atașa materialul pe care dorim ca elevii să îl vadă sau să-

l refolosească pe un post vechi. 
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Organizează-ți clasa cu subiecte. Dacă avem diferite capitole, unități, subiecte etc. în 

cadrul clasei, putem clasifica sarcinile și întrebările după subiect pentru a menține totul organizat. 

Sub „Lucrări la curs”, facem clic pe butonul „Creați” și adăugăm un subiect. Apoi, ori de câte ori 

creăm o nouă sarcină sau anunț, vom putea adăuga subiectul respectiv.  

Califică și returnează munca. Odată ce elevii au finalizat munca, putem oferi feedback și 

nota sarcina. Facem clic pe butonul „Lucrări la curs” și facem clic pe sarcină pentru a vizualiza 

munca elevilor. Acțiunile pe care le putem face... 

1. Sortăm sarcina după elevii care au predat lucrarea sau toți elevii cărora li s-a atribuit 

sarcina. (Doar facem clic pe numărul mare.) Sau, putem sorta după alte opțiuni cu meniul 

derulant de sub numerele mari.) 

2. Deschidem și vizualizăm lucrările elevilor făcând clic pe ea. În documentele elevilor, 

prezentările de diapozitive etc., putem adăuga comentarii direct la fișier. Sau... 

3. Tastăm și vizualizăm comentariile private către elev făcând clic pe numele elevului. De 

asemenea, putem vedea când au fost predate fișierele cu istoricul. 

4. Adăugăm o notă la munca elevilor. 

5. Când am terminat, întoarceți-le înapoi elevilor. Asigurați-vă că ăm bifat caseta de lângă 

numele acestora și dăm clic pe butonul „Return”. 

Fișe Google. Creăm o foaie de calcul și atribuim fiecărui elev un rând pe ea. Punem o 

întrebare pentru a evalua înțelegerea unui nou concept în clasă. Elevii își tastează răspunsul în 

foaia de calcul partajată, dar nu apasă pe „enter” până nu le spui. Când o fac, este un feedback 

rapid și instantaneu cu privire la ceea ce știu. 

Laborator meteo / mediu. Cursurile de știință (sau orice clasă, într-adevăr!) Se pot 

conecta cu una sau mai multe clase din alt oraș, stat, provincie sau țară și pot aduna date despre 

vremea sau mediul din jurul lor. Conectați-l într-o foaie de calcul Google cu o pagină pentru fiecare 

locație. Comparăm și contrastăm lumea din jur. 

Fișe de înscriere.  Sunt un rău necesar pentru multe activități din școli. Creăm și partajăm 

un loc digital pentru a înscrie, eliminăm hârtia și facem lista accesibilă oriunde. Creăm o foaie de 

calcul care poate fi editată de oricine are linkul (folosind butonul albastru „Distribuiți”). 

Oferim elevilor propria filă în mod automat. Într-o foaie de calcul, o filă este un spațiu 

de lucru perfect pentru a oferi fiecărui elev. Este ușor să accesăm lucrarea fiecărui elev. Fiecare 

elev are spațiu practic nelimitat pentru lucru. Utilizând șablonul RosterTab de Alice Keeler, putem 

genera file personalizate pentru fiecare elev. Furnizăm o listă (tastând nume sau copiem / lipim) și 

rulăm scriptul. 33  

                                                 
33 https://alicekeeler.com/2014/12/30/google-sheets-assign-each-student-in-the-roster-to-a-tab/ 
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III. SOFT-URI SPECIALIZATE PENTRU CREARE DE CONȚINUT 

EDUCAȚIONAL 

3.1. Softuri pentru evaluarea digitală 

Una dintre funcțiile principale ale unui profesor într-un mediu digital este evaluarea 

elevilor. Alfabetizarea de evaluare necesară astăzi unui profesor este de un cu totul alt tip - una 

care este adaptată mediului digital și adaptată abordărilor pedagogice ale secolului XXI.  

Software-ul de evaluare online este utilizat în principal de școli, colegii, instituții de 

învățământ pentru a testa candidatul. Există sute de elevi în instituțiile de învățământ. PENTRU 

PROFESORI Este o provocare să-și păstreze înregistrările, să efectueze teste, să le evalueze și să 

creeze un raport. Cu ajutorul software-ului de evaluare online, eatapa de evaluare devine mai 

eficientă și mult mai atractivă pentru elevi. 

Semnificația unei evaluări online poate varia în funcție de cerințele persoanei care o 

creează. De exemplu, personalul de resurse umane îl poate folosi pentru a-și instrui angajații, iar 

recrutorii îl pot folosi pentru a evalua candidații care apar pentru un rol la locul de muncă, 

profesorii îl pot folosi pentru evaluarea cunoștințelor elevilor lor pe un anumit subiect și multe 

altele. După cum sugerează și numele, un software de evaluare online este practic orice software 

sau instrument utilizat pentru crearea și efectuarea unei evaluări online. În cuvinte simple, un 

creator de evaluare online este un instrument care este utilizat pentru a crea orice tip de evaluare, 

cum ar fi un test, examen, evaluarea instruirii, un test și multe altele.  

Acesta este utilizat pentru a crea un tip de evaluare, ale cărui rezultate pot ajuta la evaluarea 

cunoștințelor, screening-ul solicitanților, marketing de angajament și multe altele. 

Tipuri de evaluări online. În linii mari, evaluările online pot fi clasificate în două categorii 

diferite, care sunt formative și sumative. 

1. Evaluări formative  

 Evaluările formative sunt efectuate pentru a evalua nivelul de cunoștințe pe care elevii îl 

posedă cu privire la un anumit subiect, subiect sau lecție înainte de a le prezenta acestora.  

 Evaluările formative îi ajută pe profesori dând o direcție către instrucțiuni.  

 Rezultatele evaluărilor formative îi ajută să evalueze punctele slabe și punctele tari ale 

elevilor în funcție de care își pot planifica instrucțiunile.  

 Evaluările formative sunt în general evaluări cu miză scăzută, ceea ce înseamnă că nu au o 

valoare scăzută.  

 Scopul evaluărilor formative este de a evalua nivelurile de cunoștințe existente și, pe baza 

rezultatelor acestora, luând măsuri pentru a atenua aceste niveluri. 
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Exemple: discuții de grup, lucrări de proiect de grup, hărți conceptuale, teste săptămânale, 

teme pentru teme etc. 

2. Evaluări sumative 

 Evaluările sumative, spre deosebire de formative, se efectuează după ce instrucțiunile au 

fost oferite elevilor pentru a identifica lipsurile de cunoștințe.  

 Evaluarea cunoștințelor se face prin compararea cunoștințelor reținute la sfârșitul 

instrucțiunii cu cunoștințele deținute anterior instrucțiunilor.  

 Spre deosebire de evaluările formative, acestea sunt evaluări cu mize mari, ceea ce 

înseamnă că au o valoare înaltă.  

 Scopul evaluărilor sumative este de a evalua dacă obiectivele de învățare ale instrucțiunii 

au fost îndeplinite.  

Exemple: examene la jumătatea perioadei, evaluări la sfârșitul perioadei, proiecte finale, 

eseuri finale, prezentări la cursuri, rapoarte etc. 

În continuare, să analizăm beneficiile ale software-ului de evaluare online. 

Avantajele testării digitale pentru profesori și coordonatorii cursurilor pot fi atinse în 

diferite domenii: 

1. Marcare 

 Nu există probleme cu descifrarea textelor scrise de mână 

 Procesele rulează mai eficient 

 Este posibilă distribuirea pe mai mulți corectori pe elev sau pe întrebare 

2. Logistică și organizare: procesul de creare a întrebărilor, construirea testelor și evaluărilor 

este mai eficient 

3. Analiza rezultatelor: prelucrare mai eficientă și posibilitatea analizei statistice 

4. Conținutul și formatul testului 

 Sunt posibile mai multe tipuri de întrebări, pe lângă întrebări deschise și cu 

răspunsuri multiple, de asemenea, întrebări potrivite, hotspot și răspunsuri 

multiple 

 Abilitatea de a adăuga fotografii, clipuri video etc. 

 Desigur, testarea digitală oferă și avantaje elevilor. Nu mai trebuie să scrie de mână; ceea 

ce face completarea întrebărilor deschise mult mai eficientă. 

Găsirea celui mai bun software de evaluare online  este o provocare pentru profesori. 

Există, cel puțin, cinci teme pe care un instructor trebuie să le examineze atunci când stabilește 

instrumentele digitale într-un curs: (1) proces de învățare eficient, (2) ușurința la acces și 
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executare, (3) transformarea perspectivei despre noile tehnologii, (4) competența tehnologică și 

(5) impactul asupra procesului de lucru și utilizarea continuă.  

Portofoliu digital selctat a urmar site-ul: https://www.softwaresuggest.com/online-

assessment-software. Unele dintre cele mai populare și mai apreciate programe sunt: Testmoz  

(https://testmoz.com/) , WebQuests și Pro Profs. 

Testmoz este un instrument digital gratuit care permite utilizatorilor să creeze chestionare 

și să seteze parametri pentru notare automată. Utilizatorii au posibilitatea de a încerca instrumentul 

înainte de a-și crea propriile teste. (Anexa 5) 

Instrumentul este utilizat fără înregistrare prealabilă, ceea ce înseamnă că autorii testelor, 

precum și participanții care îl completează, nu sunt obligați să-și creeze un cont. Utilizatorul are 

opțiunea de a plăti un abonament anual pentru funcționalități suplimentare: un număr nelimitat de 

întrebări pe test, o interfață pentru acces la toate testele create și colectarea rezultatelor pentru un 

număr nelimitat de participanți. Versiunea de bază neplătită permite utilizatorului maximum 50 de 

întrebări pe test, număr nelimitat de participanți, dar își va aminti rezultatele doar pentru primele 

100. Cea mai importantă caracteristică a variantei de bază este că utilizatorul trebuie să salveze 

linkul către test. precum și datele administratoruluideoarece fără aceste informații nu vor putea 

accesa sau edita testul. Instrumentul poate fi utilizat prin cele mai recente variante de browsere de 

rețea: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome și Safari.34 

Atunci când creează un test, utilizatorul trebuie mai întâi să introducă numele și parola 

testului. Este extrem de important să reținem parola și linkul testului, astfel încât testul să poată fi 

editat și partajat cu participanții ulterior. Se recomandă ca datele să fie stocate într-un fișier text 

sau foaie de calcul unde linkul și parola vor avea numele și descrierea corespunzătoare. După 

introducerea datelor inițiale, mai multe funcționalități sunt disponibile utilizatorului: Setări, 

Întrebări, Publicare și Rapoarte. Setările permit să redenumim testul, să adăugăm și să edităm 

textul introductiv și de închidere. De asemenea, permite să setăm o parolă de acces pe care 

participanții trebuie să o introducă înainte de a se alătura testului, să includă o ordine aleatorie de 

întrebări și să afișeze rezultatele, să marcăm întrebările cu răspuns corect și incorect și să afișăm 

răspunsul corect la finalul testului. Funcționalitatea Întrebări permite utilizatorului să introducă 

întrebări și răspunsuri la test. Utilizatorul poate introduce patru tipuri de întrebări în test: Adevărat 

/ Fals, Selecție multiplă a unui răspuns corect, Selecție multiplă de răspunsuri corecte multiple și 

Completarea spațiului gol. Editorul de text permite editarea de bază: text aldin, alinierea, 

introducerea, adăugarea de linkuri, tabele și imagini. Pentru toate întrebările, cu excepția Adevărat 

/ Fals, este posibil să adăugăm sau să eliminăm câmpuri de răspuns. Întrebarea poate fi marcată ca 

                                                 
34 Construiți-vă testele în timp record cu Testmoz, https://testmoz.com/ 
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o întrebare fără scor și este, de asemenea, posibil să se definească numărul de puncte pentru fiecare 

întrebare, după cum este necesar. Pentru răspunsuri, există posibilitatea selecției aleatorii. Postarea 

permite utilizatorului să posteze un test după care participanții care au linkul îl pot rezolva. Se 

recomandă să nu edităm chestionarul și întrebările după ce participanții încep să-l 

completeze. Funcționalitatea Rapoarte oferă informații despre rezultatele și performanța fiecărui 

participant. Utilizatorul poate examina răspunsurile corecte după cum este necesar și poate stoca 

rezultatele stocate pe un computer sub forma unui fișier.CSV. Pagina principală de creare a testului 

permite utilizatorului să schimbe parola de administrator, să creeze un nou test, să partajeze prin 

e-mail, să mărească numărul de teste și să reseteze datele raportului. 

În concluzie: Testmoz este un instrument excelent pentru profesori pentru a crea teste și a 

obține feedback imediat de la elevi. Toate testele pot fi stocate într-o singură locație pentru 

organizare și monitorizare ușoară. Testele pot fi utilizate atât în scopuri formative, cât și în scop 

sumativ.  

WebQuests sunt probabil cele mai discutate și utilizate pe scară largă activități bazate pe 

web în sălile de clasă de astăzi. 

Un WebQuest este un format de lecție orientat spre anchetă în care majoritatea sau toate 

informațiile cu care lucrează elevii provin de pe web. (Anexa 6) Acestea pot fi create folosind 

diverse programe, inclusiv un document simplu de procesare a textului care 

include linkuri către site-uri web. 

Un WebQuest se distinge de alte cercetări bazate pe Internet prin patru caracteristici. În 

primul rând, este bazat pe clasă. În al doilea rând, accentuează gândirea de ordin superior (cum ar 

fi analiza, creativitatea sau critica), mai degrabă decât simpla obținere a informațiilor. În al treilea 

rând, profesorul preselectează sursele, subliniind mai degrabă utilizarea informațiilor decât 

colectarea informațiilor. În cele din urmă, deși WebQuests solo nu sunt necunoscute, majoritatea 

WebQuests sunt lucrări de grup, sarcina fiind împărțită frecvent în roluri.35 

Potrivit lui Bernie Dodge36, inițiatorul conceptului WebQuest, „este o activitate orientată 

spre anchetă în care majoritatea sau toate informațiile folosite de elevi sunt extrase de pe Web. 

WebQuests sunt concepute pentru a utiliza timpul elevilor, să se concentreze mai degrabă pe 

utilizarea informațiilor decât pe căutarea acestora și să susțină gândirea elevilor la niveluri de 

analiză, sinteză și evaluare. " 

WebQuests, spun profesorii care le folosesc, promovează gândirea la nivel înalt, dezvoltă 

abilități de rezolvare a problemelor și oferă o cale pentru integrarea perfectă a tehnologiei în 

                                                 
35Procesul de proiectare WebQuest, https://tommarch.com/webquests/help/prewrite.html 
36 Faceți cunoștință cu Bernie Dodge: Frank Lloyd Wright of Learning Environment, 

https://www.educationworld.com/a_issues/chat/chat015.shtml 
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curriculum. Iar crearea unuia este mai ușoară decât ai putea crede! Multe site-uri sunt disponibile 

pentru a ajuta să parcurgem procesul. 37 

Una dintre cele mai detaliate este pagina web WebQuest.  cele șase elemente de bază ale 

unei WebQuest sunt38: 

 Introducerea îi orientează pe elevi și le captează interesul. 

 Activitatea descrie produsul final al activității. 

 Procesul explică strategiile pe care elevii trebuie să le folosească pentru a finaliza sarcina. 

 Resursele sunt site-urile web pe care elevii le vor folosi pentru a finaliza sarcina. 

 Evaluarea măsoară rezultatele activității. 

 Concluzia rezumă activitatea și încurajează elevii să reflecteze asupra procesului și 

rezultatelor acesteia. 

În general, elevii completează WebQuests ca grupuri de cooperare. Fiecare elev dintr-un 

grup poate primi un „rol” sau un domeniu specific de cercetare. WebQuests poate lua forma 

unor scenarii de joc de rol, în care elevii i-au personalitatea cercetătorilor profesioniști sau a 

personajelor istorice. 

Un profesor poate căuta WebQuests pe un anumit subiect sau își poate dezvolta propriile 

lor utilizând un editor web precum Microsoft FrontPage sau Adobe Dreamweaver. Acest 

instrument permite elevilor să finalizeze diverse sarcini folosind alte cutii de instrumente cognitive 

(de exemplu, Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel și Publisher). Având în vedere că 

educația se concentrează din ce în ce mai mult spre instruirea diferențiată, profesorii folosesc 

WebQest-urile mai frecvent. WebQuests ajută, de asemenea, la abordarea diferitelor stiluri de 

învățare ale fiecărui elev. Numărul de activități asociate unei WebQuest poate ajunge la aproape 

orice elev. 

WebQuests poate fi creat de oricine; de obicei, acestea sunt dezvoltate de educatori. Prima 

parte a unei WebQuest este introducerea. Aceasta descrie WebQuest și oferă scopul 

activității. Următoarea parte descrie ce vor face elevii. Apoi este o listă cu ce să faci și cum să o 

faci. De obicei, există o listă de linkuri de urmat pentru a finaliza activitatea. 

În cele din urmă, WebQuests nu trebuie să fie dezvoltate ca un adevărat site web. Acestea 

pot fi dezvoltate și implementate folosind tehnologii cu prag mai mic (mai puțin solicitante) (de 

exemplu, pot fi salvate ca document Word pe un computer local). 

Webquest-urile pot fi un plus valoros pentru o sală de clasă colaborativă. Unul dintre 

obiective este creșterea gândirii critice prin utilizarea unor niveluri mai înalte ale taxonomiei lui 

Bloom și a adâncimii cunoașterii a lui Webb. Acesta este un obiectiv al nucleului comun al 

                                                 
37 Procesul de proiectare WebQuest, http://webquest.org/sdsu/designsteps/index.html 
38 Ce este o WebQuest? https://www.thirteen.org/edonline/concept2class/webquests/index.html 
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sistemului educațional american și al multor noi standarde de stat americane pentru educația 

publică. Deoarece majoritatea webquest-urilor se fac în grupuri mici de colaborare, ele pot încuraja 

învățarea cooperativă și activitățile de colaborare. Elevilor li se vor atribui deseori roluri, 

permițându-le să joace roluri în diferite poziții și să învețe cum să facă față conflictelor din cadrul 

grupului. 

Webquesturile pot fi un instrument versatil pentru predarea elevilor. Ele pot fi utilizate 

pentru a introduce noi cunoștințe, pentru a aprofunda cunoștințele sau pentru a permite elevilor să 

testeze ipoteze ca parte a unei interacțiuni finale cu cunoștințele. Integrarea computerelor și a 

Internetului sporesc, de asemenea, competența elevilor cu tehnologia. Având liste specifice de 

sarcini, elevii pot rămâne în sarcină. Având surse specifice de informații, elevii se pot concentra 

pe utilizarea resurselor pentru a răspunde la întrebări, mai degrabă decât verificarea resurselor pe 

care să le folosească, care este cu totul altă abilitate. 

În sălile incluzive (săli de clasă care au elevi de diferite excepționalități care 

interacționează, cum ar fi dizabilitățile de învățare, limbajul afectat sau talentul), sarcinile pot fi 

diferențiate la un nivel de abilități sau grupuri de colaborare pentru același nivel de sarcină. Un 

nivel de abilitate poate avea elevi cu dizabilități de învățare care lucrează la o sarcină de bază 

pentru a îndeplini standardul minim de abilități de învățare și elevii supradotați care își împing 

sarcina la capătul superior al abilității de învățare. Mai frecvent, grupurile sunt compuse din elevi 

de toate nivelurile de calificare și care îndeplinesc același nivel de sarcină. Acest lucru este de 

obicei mai ușor, deoarece profesorul creează o singură webquest, dar poate provoca mai puțină 

interacțiune cu elevii de la elevii mai mici și mai puține învățări de la elevii superiori. 

Limitări ale WebQuests. WebQuests sunt doar un instrument în cutiile de instrumente ale 

profesorului. Ele nu sunt adecvate fiecărui obiectiv de învățare. În special, sunt slabi în predarea 

rechemării totale, procedurilor simple și definițiilor.   

WebQuests necesită, de asemenea, abilități de citire bune, deci nu sunt adecvate pentru cele 

mai tinere săli de clasă sau pentru elevii cu dificultăți de limbă și citire fără acomodări. S-ar putea 

cere unui adult să asiste la citire sau să utilizeze tehnologii de citire a ecranului, cum ar fi 

VoiceOver sau Jaws.  

Pro Profs este unul dinte cele mai simple instrumente de evaluare din lume, are create 

peste 100.000 de teste de evaluare online (Anexa 7). 39 

Cu Biblioteca de evaluare ProProfs, utilizarea șabloanelor este cel mai bun mod de a crea 

evaluări online. 

                                                 
39 ProProfs, Software de evaluare online, https://www.proprofs.com/quiz-school/solutions/assessment-software/ 
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După ce am creat și am salvat evaluarea, o putem partaja cu ușurință prin e-mail, linkuri, 

rețele sociale sau o putem încorpora pe site-ul sau blogul  

Cea mai bună parte a evaluărilor online este - toate rapoartele sunt generate de AI. Astfel, 

devine mai ușor să revizuim performanțele individuale și de grup, cum ar fi numărul de încercări, 

timpul total petrecut pentru a finaliza evaluarea, numărul de răspunsuri corecte sau greșite și multe 

altele. 

Putem vizualiza aceste rapoarte oricând, oriunde și chiar putem descărca aceste rapoarte în 

format CSV / Excel sau le putem distribui prin e-mail. 

ProProfs este cu siguranță cea mai bună platformă de evaluare online, cu capacitatea sa de 

a crea evaluări în câteva minute și cu opțiunea de a explora o mare varietate de evaluări din 

biblioteca de evaluare. Este în primul rând un generator de teste care funcționează perfect. 

În concluzie: 

Instrumentele online sunt excelente pentru a crea tot felul de evaluări, inclusiv teste scurte, 

teste unitare sau de capitol și examene intermediare și finale. Profesorii pot utiliza aceste 

instrumente pentru a ușurință crea teste online și chestionare pentru a examina cunoștințele elevilor 

cu privire la orice subiect. 

Având capacitatea de a scrie mai multe tipuri de întrebări, de la întrebări obiective, cum ar 

fi potrivirea la subiective, cum ar fi eseurile, precum și funcțiile de notare automata. 

În principal, profesorii care folesesc instrumentele de evaluare online au următoarele 

beneficii: 

1. Mai mult spațiu pentru mai multe experimente 

 Integrarea instrumentelor de evaluare online este o modalitate bună de diversificare a 

metodelor de predare și, de asemenea, de a face transferul de cunoștințe distractiv pentru 

elevi. 

 Instrumentele de evaluare online îi ajută pe profesori să experimenteze diferite stiluri de 

predare, deoarece pot implementa diferite forme de testare, cum ar fi teste cu alegere 

multiplă, completarea spațiilor libere, adevărat / fals sau întrebări de tip eseu. 

2. Clasificare și feedback fără probleme 

 Funcția de notare automată salvează profesorii de sarcinile lor cele mai consumatoare de 

timp, vizitând fiecare întrebare și notând răspunsul. 

 Un test sau un examen construit cu un instrument online permite profesorilor să creeze 

feedback dinamic în funcție de răspunsul dat la o anumită întrebare. 

 Diferite tipuri de instrumente de evaluare oferă profesorilor un canal de distribuție flexibil, 

ceea ce înseamnă că, indiferent unde se află ei sau elevii lor, pot efectua un test oricând, 

oriunde. 
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 Software-ul de testare online permite urmărirea ușoară a performanței fiecărui elev la 

intervale regulate, ceea ce reprezintă cel mai important beneficiu. 

Crearea unei evaluări eficiente necesită o planificare adecvată, iar o bună planificare este 

adesea cea mai dificilă parte a creării unei evaluări.  

Primul pas în planificare este să punem și să răspundem la întrebări cheie: 

 Ce trebuie să știe elevii? 

 Ce metode sunt adecvate subiectului? 

 Cum vor fi utilizate rezultatele evaluării? 

 Se aplică standarde sau reglementări evaluării? 

Chiar dacă nu este necesară respectarea standardelor, revizuirea și înțelegerea standardelor 

stabilite pot contribui la asigurarea utilizării consecvente a celor mai bune practici. 

La fel ca planificarea oricărei activități, acest pas necesită probabil sesiuni de 

brainstorming, cercetare și luare de note, revizuirea materialelor publicate / personale și utilizarea 

instrumentelor grafice, cum ar fi hărțile mentale. Odată ce am simțit bine despre ce este evaluarea, 

putem începe să planificăm evaluarea însăși. 

Urmărind pasul 1, odată stabilite obiectivele și criteriile, următorul pas este de a decide 

momentele cele mai bune pentru a utiliza o evaluare sau care ar fi o perioadă de evaluare 

adecvată. Cu cât sunt disponibile mai multe date și măsurători, cu atât imaginea de evaluare poate 

fi mai clară. Rubricile definesc ceea ce se așteaptă de la un elev în evaluare, precum și stabilesc 

niveluri de performanță (adică, excelent, competent, are nevoie de îmbunătățire). Modelul de bază 

al rubricilor este de a stabili dimensiuni pentru sarcini sau criterii. Acestea ar putea include 

dimensiuni precum cunoștințe sau aplicații sau ar putea evalua diferite dimensiuni ale sarcinii, cum 

ar fi cercetarea și comunicarea. O rubrică clar definită face ca rezultatele evaluării să fie mai 

consistente și este obișnuit ca o componentă necesară a evaluării să aibă elemente automatizate 

care sunt comune în evaluările computerizate. 

O parte critică a implementării unei evaluări online, mai ales dacă are mize semnificative, 

este testarea și verificarea evaluării. Aceasta poate implica lucruri precum teste sau teste pilot cu 

personal sau cu subiecți terți (cum ar fi o altă clasă). 

Cea mai bună parte a utilizării software-ului de evaluare online este că participanții își i-au 

evaluările, sondajele, chestionarele și așa mai departe și obțin rezultatele instantaneu, în timp ce 

beneficiem de răspunsurile și statisticile care sunt salvate automat pentru revizuire ulterior. 

Instrumentele de evaluare online au opțiuni diferite pentru testarea online. Ele fac ca 

întregul proces de evaluare să fie ușor și ușor, cu crearea, distribuția și revizuirea ușoară. Are 

suficiente beneficii atât pentru întreprinderi, cât și pentru profesori, pe care le pot obține oricând 

doresc. 
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3.2. Crearea activităților digitale sincrone: Pear Deck 

Învățarea sincronă este extrem de populară. „Învățare sincronă” sau „învățare interactivă 

live online” (LOIL) este o educație online care are loc în timp real, cu elevi sau elevi și tutori care 

interacționează prin instrumente online specifice. Formele populare de învățare sincronă includ 

videoconferințe, streaming live și chat live. Învățarea sincronă este activă și dinamică în mod 

caracteristic și poate juca un rol important în implicarea elevilor online.  

Elementele de învățare digitală sincronă sunt utilizate în direct, participanții participând în 

același timp, de obicei din locuri diferite. Elementele sincrone permit participanților să învețe și 

să colaboreze cu un  instructor și să primească ajutor și răspunsuri la întrebări în timp 

real. Instrumentele sincrone tipice utilizate pentru învățare includ întâlniri live, mesagerie 

instantanee și săli de clasă virtuale. 

Ca rezultat, sesiunile sincrone sunt adesea numite VILT sau Virtual Instructor-Led 

Training. Imaginea de mai jos indică gama de conținut sincron și interacțiuni sociale. 

Sesiunile educaționale sincrone pot fi înregistrate, ceea ce le face utile pentru persoanele 

care nu pot participa sau care doresc să vizioneze din nou sesiunea. 

Învățarea sincronă prin videoconferință pe Zoom sau Google Meet  joacă în mod clar un 

rol important în orice plan eficient de învățare la distanță.  

Videoconferința este cel mai eficient mod de a se reuni pentru a se reuni ca un grup pentru 

a lansa lecții, reînvăța concepte, a se angaja într-o activitate interactivă sau pentru a aborda 

întrebări sau preocupări care apar. Elevii pot ridica întrebări specifice cu privire la sarcini, iar 

profesorii pot sublinia punctele cheie, se pot adresa elevilor cu privire la înțelegerea lor și pot 

aborda orice neînțelegeri.  

Deoarece participarea la o conferință video este o experiență inerent pasivă, este important 

să „spargem aplicația” cu instrumente de interactivitate precum Padlet, Google 

Jamboard, Kahoot, Pear Deck sau Nearpod pentru a încuraja participarea activă și a verifica dacă 

înțelegem. Indiferent dacă sunt create cu Loom, Screencast-o-Matic sau Screencastify 

(https://www.screencastify.com/), tutorialele video joacă, de asemenea, o componentă critică a 

oricărui plan de predare la distanță.  

La fel ca în cazul tuturor cursurilor online, o cantitate semnificativă de instrucțiuni directe 

va trebui livrată prin tutoriale preînregistrate în loc de conferințe video. În unele cazuri, ar fi de 

fapt preferabil să predăm prin tutoriale video în loc de o conferință live.  

Predare și învățare sincronă.Instrucțiunile de învățare sincronă în acest context se referă 

la învățarea digitală care are loc în timp real și în timp real; educatorul folosește video și audio 

pentru a transmite lecții și concepte, găzdui discuții live la cursuri și desfășura lucrări în grupuri 
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mici. Aceasta ar putea include o lecție condusă de educator sau elev, un joc virtual, prezentări ale 

elevilor, munca în grup mic sau colaborarea de la egal la egal. 

Pentru a extinde acest lucru în învățarea asincronă, educatorii pot înregistra sesiuni de 

învățare sincronă și le pot posta astfel încât să poată fi accesate ulterior de elevi și familii într-un 

moment mai favorabil învățării. Înregistrările trebuie să respecte regulile de confidențialitate ale 

elevilor, așa cum sunt stabilite de districtul  sau de rețeaua de școli. 

Învățarea sincronă include: 

o Acorduri și planuri pentru managementul clasei digitale. 

o Acorduri între elevi, familii și educatori cu privire la spațiul comun de învățare. Acestea 

includ politici, proceduri și acorduri de parcă ar fi un spațiu fizic în clasă. 

o Metoda prin care are loc învățarea ar trebui să fie aprobată de district sau școală și susținută 

de biroul IT al districtului sau al rețelei. 

o Considerații privind siguranța online pentru elevi și educatori. De exemplu, adulții nu ar 

trebui să organizeze sesiuni private individuale cu elevii. Acest lucru poate fi susținut prin 

învățarea sincronă uluitoare cu programul altui profesor. 

o Comunicarea cu elevii și familiile cu privire la protocoalele de securitate și siguranță. 

o Acces consecvent la platforma de învățare și la legătura dintre materiale, cu excepția 

cazului în care este nevoie să le modificăm din motive de siguranță. 

Învățarea sincronă este, de asemenea, un moment pentru conectarea cu elevii, dezvoltarea 

învățării sociale și emoționale și crearea unui sentiment de apartenență pentru elevi. 

Instrumente pentru învățare sincronă 

 Microsoft Teams - Microsoft Teams permite grupurilor să comunice (prin chat text și 

întâlniri video) și să colaboreze (prin documente și fișiere Office partajate). Întrebările 

frecvente legate rezultă din conversațiile echipelor TEL cu personalul din universitate, în 

special în ceea ce privește predarea și învățarea. 

 TurningPoint - Software de interogare care permite elevilor să participe la activități de 

interogare în timp real folosind un clicker sau propriul dispozitiv mobil, tabletă sau 

computer. TurningPoint poate funcționa din interiorul sau din afara PowerPoint-ului, 

făcându-l potrivit pentru utilizare în sesiuni de predare atât personal, cât și 

online. Profesorii pot colecta și analiza feedback-ul instantaneu prin imagini precum 

diagrame sau după sesiunile lor prin rapoarte generate automat. 

 Zoom   - Platforma online de clasă și întâlnire. Întâlnirile Zoom sunt concepute pentru a fi 

extrem de colaborative, oferind participanților posibilitatea de a utiliza audio și video, de 

a-și partaja ecranul și de a adnota într-un mediu interactiv live. 
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HyperDocs pentru a crea studii dinamice independente. Folosirea Hyperdocs pentru a 

împacheta lecții îi ajută pe profesori să planifice lecții asincrone, bazate pe proiecte, care vor 

menține elevii implicați pe o perioadă extinsă de timp.  

Un Hyperdoc este din punct de vedere tehnic orice document electronic 

cu  hyperlinkuri  care îi duce pe elevi pe site-uri externe sau resurse suplimentare, dar în realitate 

este mult mai mult.  Selectarea intenționată a programelor tehnologice pentru a atinge obiective de 

învățare care se aliniază la 4C (Gândire critică, comunicare, colaborare și creativitate) și 

secvențierea strategică a lecțiilor zilnice cu planul de lecție 5Es (Angajăm, explorăm, explicăm, 

elaborăm, evaluăm) este cheia unui Hyperdoc eficient.  

Pear Deck este un instrument de completare gratuit (cont de bază) din Prezentări Google 

care poate fi utilizat pentru a crea prezentări interactive și captivante. Funcția interactivă a Pear 

Deck permite profesorilor să dezvolte prezentări creative Google Slide și să evalueze înțelegerea 

elevilor lor despre material într-un mediu informal.40 

Angajamentul este în timp real, iar răspunsurile tuturor elevilor sunt vizibile 

imediat. Instrumentul de completare este disponibil în Prezentări Google, iar instrumentele 

Peardeck pot fi adăugate diapozitivelor individuale. O altă caracteristică excelentă este că 

platforma Peardeck salvează sesiunile de curs. Profesorii pot revizita răspunsurile elevilor și le pot 

folosi ca evaluări formative. 

Elevii se conectează prin joinpd.com și cu un cod creat pentru fiecare pachet. După ce toți 

elevii s-au conectat, profesorul dă clic pe „începe lecția”. Elevii răspund folosind diverse 

instrumente, cum ar fi sondaje, instrumente de desen pentru potrivire, răspunsuri cu alegeri 

multiple și răspuns gratuit completat în gol. Numele elevilor sunt anonime, dar profesorii pot 

verifica numele elevilor mai târziu în sesiunea salvată Peardeck de pe site-ul Peardeck. (Într-o 

lecție sincronă, Peardeck este partajat pe ecran.) 

Abordarea provocărilor41 

1. Probleme tehnice - pot apărea la implementarea unui nou instrument pedagogic în 

clasă. Pear Deck, asociat cu Google Slides, se bazează pe o conexiune la internet și, prin 

urmare, elevii nu vor vedea notele în timp real dacă internetul nu funcționează. O altă 

problemă tehnică este că unele dintre videoclipurile și imaginile din notele  pot să nu apară 

la rezoluție maximă atunci când sunt prezentate printr-o sesiune Pear Deck. Pentru a 

                                                 
40 Mache, J., Tan, N., Shoemaker, G., & Weiss, R.  (2017). Pear Deck: an interactive classroom response system to 

encourage student engagement. J. Comput. Sci. Coll. 33(1), 156-158. Retrieved from 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3144636 
41 Twyman. J.S., & Heward, W.L. (2018) How to improve student learning in every classroom now. Int. J. Educ. 

Res.87, 78-90.  https://doi.org/10.1016/j.ijer.2016.05.007 
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rezolva această problemă, putem instala Power Deck Pear Deck! Extensie Google, care va 

permite să prezentăm videoclipuri și imagini fără a cuprinde rezoluția. 

2. Imposibilitatea de a face modificări la diapozitive în timpul unei prezentări -  Una 

dintre principalele provocări cu prezentarea cu Pear Deck este că instructorul nu poate face 

modificări la diapozitive în timp ce prezentarea este live. Pentru a face orice modificări ale 

diapozitivelor, trebuie să ieșim din prezentarea Pear Deck, să facem modificările 

corespunzătoare și apoi să repornim sesiunea. Acest lucru poate fi incomod pentru elevi, 

deoarece aceștia trebuie să închirieze o nouă sesiune cu un cod nou după ce repornim 

prezentarea. 

3. Obținerea participării elevilor la o clasă -  Este posibil ca unii elevi să nu fie înclinați să 

participe în timpul prezentării. Când începe o nouă sesiune, instructorul poate vedea câți 

elevi sunt conectați la sesiune. Din experiența mea, majoritatea elevilor au participat la 

părțile interactive ale prezentării și le-a plăcut foarte mult să folosească Pear Deck pentru 

a le îmbunătăți înțelegerea conținutului cursului. Caracteristica anonimatului Pear Deck 

încurajează elevii să participe fără teamă că colegii lor vor cunoaște răspunsurile lor. Pentru 

a încuraja participarea elevilor, profesorii pot include răspunsuri bazate pe text, pe lângă 

întrebările de evaluare. 

În concluzie: 

 Elementele asincrone includ elemente de instruire la cerere, cum ar fi înregistrările audio 

și video; beneficiile includ flexibilitate și timp pentru procesarea profundă. 

 Elementele sincrone sunt livrate live cu sesiuni online live ca cel mai comun element de 

instruire. Beneficiile elementelor sincrone includ interacțiunea socială și imediatitatea. 

 Interacțiunile de conținut îi determină pe participanți să interacționeze cu conținutul, 

inclusiv să citească, să vizioneze, să asculte și să facă activități.  

 Interacțiunile sociale sunt interacțiuni sincrone sau asincrone, între participanți și cu 

instructorul. Acestea sunt valoroase pentru schimbul de informații și feedback, verificarea 

înțelegerii, obținerea de răspunsuri și remedierea neînțelegerilor. 

 Procesarea este ceea ce duce la învățare. Scopul principal al conținutului și al 

interacțiunilor sociale este de a determina îțelegerea necesară. 

Avantajele învățării sincrone.Deoarece avantajele și limitările asincrone și sincrone se 

contrabalansează reciproc, mulți cercetători online și de învățare mixtă spun că ar trebui să le 

combinăm. În exemplul de formare anterior, exact asta a decis compania să facă. Elementele 

asincrone satisfac nevoile diferitelor funcții ale companiei și permit oamenilor să învețe când și 

unde sunt capabili. Elementele sincrone, cum ar fi sesiunile live, reduc izolarea socială, oferă 

ajutor imediat și permit oamenilor să învețe unii de la alții. 

TE
ZA

.M
D



50 

 

Tabelul 3.1. Beneficii de învățare sincronă 

Imediat Interacțiune socială 

 Răspunsuri rapide și 

feedback 

 Îndrumare, ajutor și 

feedback în timp real 

 Indicii sporite de comunicare: expresii, ton 

 Interacțiune socială în timp real pentru asistență, 

comunicare, discuție, partajare și informații 

 

 

Provocări cu învățarea sincronă. Avantajul major al învățării sincrone este interacțiunea 

socială.  

Dificultati tehnice 

Învățarea sincronă este mediată de tehnologie. Tehnologia poate ajuta la predare și 

învățare, dar generează și probleme tehnice. Următoarele probleme tehnice sunt subliniate în 

numeroase discuții de cercetare. 

Probleme la utilizarea platformei, a instrumentelor și a interfeței 

Lățime de bandă și dificultăți de conectare 

Necesitate de echipamente specializate (de exemplu, căști USB), proiectare și facilitare. 

Cercetările arată că participanții își schimbă adesea sarcinile în timpul instruirii mediate de 

tehnologie. Și această comutare a sarcinilor are numeroase rezultate negative, inclusiv performanțe 

reduse, timp crescut pentru finalizarea unei sarcini  

Încărcare cognitivă 

Sarcina cognitivă este cantitatea totală de efort mental folosit de memoria de lucru 

(memoria necesară procesării și sensului informației). Memoria de lucru trebuie să proceseze și să 

înțeleagă informațiile pentru a învăța.  

Platformele de clasă virtuală sunt de obicei complexe și necesită efort mental pentru a fi 

utilizate pentru diferite sarcini. De exemplu, cum pun / răspund la întrebări? Cum primesc ajutor 

dacă nu aud instructorul? Cum postez întrebări? Trebuie să fim atenți la adăugarea de surse inutile 

de sarcină cognitivă. 

Selectarea elementelor de învățare sincrone. Următoarele două tabele prezintă conținut 

sincron comun și interacțiuni sociale și utilizările, avantajele și problemele lor tipice. 

Tabelul 3.2. Interacțiuni de conținut sincron 

Interacțiuni tipice de 

conținut 

Utilizări comune Avantaje / probleme tipice 

Partajare ecran / 

diapozitive 

 Prezentări 

 Demonstrații 

 Avem nevoie de abilități speciale 

de proiectare și prezentare 

 Probleme tehnice 

 Timp limitat pentru a răspunde, a 

procesa și a oferi feedback 

 Probleme cu lățimea de bandă 
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 Ușor de multitasking (lipsa de 

atenție) 

Întrebări, sondaje, teste, 

alte activități 

 Evaluează 

înțelegerea 

 Evaluează 

obiectivele cursului 

 Practică și feedback 

 Nevoia de abilități speciale de 

proiectare și facilitare 

 Timp limitat pentru a răspunde, a 

procesa și a oferi feedback 

 

 Tabelul 3.3. Interacțiuni sociale sincrone 

Interacțiuni 

sociale tipice 

Utilizări comune Avantaje / probleme tipice 

conversație  Ajutor 

 Răspundem la 

întrebări 

 Discuții 

 Răspundem 

instructorului 

 Răspundem 

participanților 

 Distribuim informații 

 Distribuim resurse 

 Oferim feedback 

 Evaluează opiniile și 

înțelegerea 

 Ușurință în utilizare 

 Conversația în timp real, partajarea, 

conversațiile, răspunsurile, resursele 

ajută 

 Este posibilă o participare largă 

 Timp limitat pentru a răspunde, a 

procesa și a oferi feedback 

 Poate fi copleșitor, distractiv 

 Informațiile se deplasează rapid de pe 

ecran 

Sondaje  Evaluează opiniile și 

înțelegerea 

 Similar cu chatul 

Camere de 

spargere 

 Brainstorm 

 Prioritizează 

 Plan 

 Discuții 

 Configurare și facilitare complexă 

 Probleme tehnice 

 Consumă timp 

 Timp limitat pentru a răspunde, a 

procesa și a oferi feedback 

 

Următorul tabel împarte interacțiunile sincrone tipice în diferite niveluri (știu - înțelegem 

- aplicăm), astfel încât să putem vedea cum interacțiunile sincrone susțin învățarea la nivelurile 

descrise de Furst. 

Tabelul 3.4. Interacțiunile sincrone tipice în diferite niveluri 

Niveluri de 

interacțiune 

Exemplu de interacțiuni sincrone 

aplica Cazuri, probleme, planuri, depanare, sarcini 

A intelege Demonstrații, întrebări și răspunsuri, discuții, teste 

Știi Prezentări, linkuri către mai multe informații, verificări ale 

cunoștințelor, exerciții de amintire (practică de recuperare), teste 

 

 

3.3. Crearea video educațional 

 

Influența videoclipurilor digitale asupra culturii noastre de zi cu zi este incontestabilă. Site-

urile de partajare video online, cum ar fi YouTube, Vimeo și Metacafe, au un număr lunar de 

milioane de audiențe: 
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Există multe instrumente și programe video care pot fi utilizate pentru difuzarea ecranului 

și, mai bine, există multe modalități prin care elevii și educatorii pot utiliza astfel de instrumente 

pentru predare și învățare, un minim exemplu poate servi site-ul: 

https://www.commonsense.org/education/top-picks/great-videos-and-movies-for-your-

classroom). 

La fel, există multe instrumente excelente pentru realizarea videoclipurilor cu instrucțiuni, 

dar un exemplu bun este Screencastify. Acesta este o extensie web Chrome gratuită care 

înregistrează ecranul, microfonul și / sau camera web, salvează videoclipul pe Google Drive și 

facilitează partajarea înregistrării. 

Unele videoclipuri durează mai mult decât în mod normal pentru a fi procesate pe Google 

Drive. Screencastify oferă postarea pe blog care reduce din timpul destinat încărcării fișierelor 

mari. 

Odată ce videoclipurile digitale continuă să câștige popularitate, pare firesc ca această 

platformă familiară și răspândită să se extindă în sistemul de învățământ. 

Drept urmare, instituțiile de învățământ se confruntă cu sarcina de a satisface cererea 

crescândă pentru videoclipuri de învățare de calitate, oferte de cursuri online și accesibilitate în 

sala de clasă reală sau virtuală.  

Astfel, videoclipul devine instrumentul de bază în clasele digitale. Disponibilitatea relativ 

recentă a videoclipurilor online gratuite, de înaltă calitate facilitează procesul educational 

contemporan. 

Oricare ar fi cazul, există mai multe avantaje în utilizarea screencasting pentru a realiza 

videoclipuri cu instrucțiuni: 

 Flipping - Elevii pot viziona aceste videoclipuri cu instrucțiuni în afara orelor tradiționale 

de curs pentru a se pregăti pentru mai multe lucrări practice pe care le vor face în clasă. 

 Remediere - Elevii care au nevoie de ajutor suplimentar pot viziona videoclipuri pentru a 

obține mai multe instrucțiuni, cu opțiunea de a derula înapoi și a revizui după cum este 

necesar. 

 Îmbogățire - Elevii care sunt pregătiți pentru conținut suplimentar sau provocări pot folosi 

ecranele  de înregistrare înregistrate pentru a-și extinde învățarea. 

 Diferențierea - Există doar unul dintre voi, dar pot exista o mulțime de videoclipuri pe 

care le-am creat, permițând elevilor să exploreze conținut diferit, după cum este necesar 

sau dorit. 

 Independență - Cu ecranele de înregistrare înregistrate, elevii și profesorii pot obține 

ajutor din proprie inițiativă și din timpul lor, fără a fi nevoie să primim ajutor față în față 

pentru orice. 
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Difuzarea ecranului poate fi utilizată pentru a înregistra un videoclip al prezentării de 

diapozitive pentru profesorii care utilizează Screencastify. O activitate distractivă pentru difuzarea 

ecranului este să facem un videoclip existent, să dezactivăm sunetul și apoi să reînregistrăm 

videoclipul cu propria narațiune. Dublarea unui videoclip poate fi utilizată pentru multe 

activități educaționale, inclusiv: 

Practicăm traducerea - Elevii pot face un videoclip într-o limbă străină și vorbi dialogul 

în propria lor limbă sau invers, pot face un videoclip în limba lor maternă și îl pot vorbi într-o 

limbă pe care o învață. 

 Interpretează o poveste - Elevii ar putea interpreta o scenă dintr-un film sau o pot arăta 

textual. Acest lucru le-ar oferi posibilitatea de a interpreta textul pentru a-și exprima 

înțelegerea despre poveste. 

 Reinterpretează o poveste - Sau elevii ar putea rescrie dialogul original într-un limbaj 

mai modern, sau în termeni mai simpli, sau doar într-un stil nou. Din nou, acest lucru le-ar 

permite să-și arate înțelegerea scopului și temelor poveștii originale. De exemplu, ar putea 

scrie dialoguri contemporane pentru Hamlet. 

 Spunem o poveste cu totul nouă - Sau elevii ar putea fi total creativi și ar putea să 

alcătuiască o poveste complet nouă, înlocuind dialogul original cu o nouă narațiune care 

să se potrivească acțiunilor afișate pe ecran. 

 Creăm comentarii - În cele din urmă elevii ar putea să-și creeze propria piesă de 

comentarii pentru un videoclip. Acestea ar putea fi descrierea a ceea ce se întâmplă sau 

oferirea criticii lor, povestirea unei istorii istorice sau explicarea unui concept științific care 

poate fi văzut în videoclip 

O altă modalitate utilă de a utiliza screencasting este ca un elev să își exerseze fluența de 

citire. În calitate de profesor, putem oferi elevului  un document Google sau un site web care 

conține textul pe care trebuie să îl citească. Elevul poate apoi să înregistreze textul pe ecran, 

împreună cu vocea, pe măsură ce practică citirea conținutului. Acest lucru ar putea fi util pentru 

elevii tineri care încă învață să citească, precum și pentru elevii din clasele mai mari. 

Un ultim exemplu de activitate pentru difuzarea ecranului este de a oferi feedback mai 

personalizat cu privire la munca elevilor. Acesta poate fi un profesor care oferă feedback unui 

elev sau poate fi elevi care oferă feedback de la colegi cu privire la munca elevului. Feedback-

ul este o parte atât de importantă a procesului de revizuire, dar deseori este lăsat deoparte din cauza 

timpului pe care îl poate lua. 

Cu toate acestea, utilizând un screencast, putem pur și simplu să înregistrăm ecranul cu 

munca elevului  
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Astfel, videoclipul este un mediu mult mai bogat decât textul sau sunetul, deoarece pe lângă 

capacitatea sa de a oferi text și sunet, poate oferi și imagini dinamice sau în mișcare. Astfel, deși 

poate oferi toate accesibilitățile audio și o parte din text, are și caracteristici pedagogice unice.  

Natura asincronă online a videoclipurilor le permite să fie împărtășite în întreaga lume și 

la toate orele din zi sau din noapte. Instituțiile de învățământ pot dobândi o autonomie mare prin 

utilizarea videoclipurilor pentru a ajunge la un public mai larg decât oricând. Ele pot fi folosite 

pentru a menține potențialii, actualii și foștii elevi. 

Profesorii pot folosi videoclipuri pentru a furniza informații despre curs care pot fi extrem 

de utile în deschiderea orelor de curs. Cursurile și alte informații introductive pot fi vizualizate 

înainte de curs, ceea ce permite mai multe activități legate de practică și abilități. Aceste 

videoclipuri sunt accesibile la conveniența elevului și pot fi vizionate de mai multe ori pentru a 

ajuta la cursuri și la însușirea abilităților. 

Videoclipul poate fi folosit pentru: 

 demonstrăm experimente sau fenomene, în special: 

o unde echipamentele sau fenomenele care trebuie observate sunt mari, 

microscopice, scumpe, inaccesibile, periculoase sau dificil de observat fără 

echipamente speciale ; 

o în cazul în care resursele sunt rare sau inadecvate pentru experimentarea elevilor 

(de exemplu, animale vii, părți ale corpului uman) ; 

o unde proiectarea experimentală este complexă; 

o unde comportamentul experimental poate fi influențat de variabile incontrolabile, 

dar observabile; 

 ilustrează principiile care implică schimbări dinamice sau mișcare; 

 ilustrează principiile abstracte prin utilizarea unor modele fizice special construite; 

 ilustrează principiile care implică spațiul tridimensional; 

 demonstrăm schimbări în timp prin utilizarea animației, a încetinitorului sau a 

videoclipului accelerat; 

 înlocuiește o vizită pe teren, prin: 

o oferirea pentru elevi a unei imagini vizuale exacte și cuprinzătoare a unui site, 

pentru a plasa subiectul studiat în context; 

o demonstrarea relației dintre diferitele elemente ale unui sistem în studiu (de 

exemplu, procese de producție, echilibru ecologic); 

o prin identificarea și distingerea diferitelor clase sau categorii de fenomene de pe 

site (de exemplu, în ecologia pădurilor); 
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o să observe diferențele de scară și proces între laborator și tehnicile de producție în 

serie; 

o prin utilizarea de modele, animații sau simulări, pentru a preda anumite concepte 

științifice sau tehnologice avansate (cum ar fi teoriile relativității sau fizica 

cuantică) fără ca elevii să trebuiască să stăpânească tehnici matematice foarte 

avansate; 

 să aducă elevilor resurse primare sau materiale de studiu de caz, adică înregistrarea 

evenimentelor naturale care, prin editare și selecție, demonstrează sau ilustrează principiile 

acoperite în altă parte a unui curs; 

 să demonstreze modalități prin care principiile sau conceptele abstracte dezvoltate în altă 

parte a cursului au fost aplicate problemelor din lumea reală; 

 sintetizează o gamă largă de variabile într-un singur eveniment înregistrat, de exemplu, 

pentru a sugera modul în care problemele din lumea reală pot fi rezolvate; 

 să demonstreze procesele de luare a deciziilor sau deciziile „în acțiune” (de exemplu, triaj 

într-o situație de urgență) prin: 

o înregistrarea procesului decizional așa cum are loc în contexte reale; 

o înregistrarea simulărilor „în scenă”, dramatizare sau joc de rol; 

 să demonstreze proceduri corecte în utilizarea instrumentelor sau echipamentelor (inclusiv 

procedurile de siguranță); 

 să demonstreze metode sau tehnici de performanță (de exemplu, abilități mecanice, cum ar 

fi dezizolarea și reasamblarea unui carburator, schițe, tehnici de desen sau pictură sau 

dans); 

 înregistrăm și arhivăm evenimente care sunt cruciale pentru subiectele unui curs, dar care 

pot să dispară sau să fie distruse în viitorul apropiat, cum ar fi, de exemplu, graffiti de 

stradă sau clădiri condamnate; 

 să demonstreze activități practice pe care să le desfășoare singuri elevii. 

Dacă videoclipul nu este utilizat direct pentru prelegeri, cercetările indică în mod clar că 

elevii trebuie, în general, să fie îndrumați cu privire la ceea ce trebuie să caute în videoclip, cel 

puțin inițial în utilizarea videoclipului pentru învățare. Există diverse tehnici pentru relaționarea 

evenimentelor concrete cu principii abstracte, cum ar fi prin narațiune audio peste videoclip, 

folosind un cadru fix pentru a evidenția observația sau repetarea unei mici secțiuni a programului. TE
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Cu toate acestea, pentru ca videoclipul să fie o parte productivă a unei experiențe de 

învățare, este important ca instructorul să ia în considerare trei elemente pentru proiectarea și 

implementarea videoclipurilor42: 

1. Încărcare cognitivă 

2. Elemente non-cognitive care au impact asupra angajamentului 

3. Caracteristici care promovează învățarea activă 

 Teoria cognitivă a învățării multimedia se bazează pe teoria încărcării cognitive, 

menționând că memoria de lucru are două canale pentru achiziționarea și procesarea informațiilor: 

un canal vizual / pictural și un canal de procesare auditivă / verbală. Deși fiecare canal are o 

capacitate limitată, utilizarea celor două canale poate facilita integrarea informațiilor noi în 

structurile cognitive existente.  

Prin utilizarea ambelor canale, capacitatea memoriei de lucru este maximizată - dar oricare 

canal poate fi copleșit de o încărcătură cognitivă ridicată. Astfel, proiectarea strategiilor care 

gestionează sarcina cognitivă pentru ambele canale în materialele de învățare multimedia promit 

să îmbunătățească învățarea. În plus față de cele două ipoteze cheie de procesare cu două canale și 

capacitate limitată de memorie de lucru. 

Împreună, aceste considerații oferă o bază solidă pentru dezvoltarea și utilizarea 

videoclipurilor ca instrument didactic eficient. 

Știința cognitivă este un domeniu care se concentrează pe modul în care oamenii 

procesează informațiile. Știința din spatele videoclipurilor educaționale este că, deoarece sunt 

observate atât prin canalele de procesare vizuală / picturală, cât și auditivă / verbală, elevii sunt 

capabili să creeze asociații mai relevante care să ajute cu memoria și amintirea.43 

Pentru a maximiza recepția și procesarea, următoarele patru metode sunt cele mai bune 

practici de utilizat atunci când proiectăm și creăm videoclipuri de învățare eficiente: 

 Semnalizare: Aceasta se face prin utilizarea textului sau a graficelor de pe 

ecran. Direcționează atenția elevului și evidențiază informațiile specifice care trebuie 

procesate. 

 Segmentare: informațiile sunt împărțite în bucăți de dimensiuni adecvate, pentru a oferi 

elevului mai mult control atunci când încearcă să le proceseze. Acest lucru se realizează 

prin gestionarea eficientă a lungimii videoclipului și prin utilizarea punctelor de pauză sau 

a pauzelor pe tot parcursul. 

                                                 
42 Brame, C.J. (2015). Effective educational videos. Retrieved [todaysdate] from http://cft.vanderbilt.edu/guides-

sub-pages/effective-educational-videos/. 
43 Allen WA and Smith AR (2012). Effects of video podcasting on psychomotor and cognitive performance, 

attitudes and study behavior of student physical therapists. Innovations in Education and Teaching International 49, 

401-414. 
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 Plivire: eliminarea oricăror informații inutile dintr-un videoclip care ar putea împiedica 

capacitatea elevului de a procesa și reaminti informațiile. Plivirea maximizează capacitățile 

de memorie ale elevilor atât pentru canalele auditive, cât și pentru cele vizuale. 

 Modalitate de potrivire: Aceasta se referă la prezentarea informațiilor într-un mod care 

vizează simultan atât canalele auditive, cât și cele vizuale. Un exemplu în acest sens ar fi 

furnizarea unei narațiuni în timp ce arătăm o animație pe ecran. Aceasta servește la 

creșterea procesării în memoria de lucru și previne supraîncărcarea cognitivă. 

În loc să posteze pe un forum de discuții sau să predea un eseu, elevii ar putea livra un 

webinar unui grup mic de elevi - sau întregii clase, în funcție de dimensiune. Conferința video cu 

YouTube Live le permite elevilor să își partajeze ecranul computerului în timpul seminarului web, 

să regleze volumul sau videoclipul lor sau al altor participanți și să răspundă sau să posteze linkuri 

în bara laterală de chat. În plus, YouTube Live înregistrează întreaga sesiune timp de până la opt 

ore și apoi o salvează pe canalele YouTube ale elevilor, astfel încât să poată edita sau posta atunci 

când sunt gata. 

Elevii pot efectua o demonstrație live, simulare sau pot experimenta cu platforma video 

MediaSite sau cu oricare dintre celelalte aplicații sau programe menționate deja. MediaSite are 

caracteristici personalizabile în funcție de ceea ce dorim să înregistrăm - fie că este vorba despre 

un eveniment mare, o înregistrare personală sau o întâlnire. Poate fi, de asemenea, integrat cu mulți 

furnizori de LMS populari, inclusiv Sakai, Moodle și Blackboard. 

Puncte tari și puncte slabe ale videoclipului ca mediu de predare 

Un factor care face ca videoclipul să fie puternic pentru învățare este abilitatea sa de a arăta 

relația dintre exemple concrete și principii abstracte, de obicei piesa sonoră care leagă principiile 

abstracte de evenimentele concrete prezentate în videoclip.  

Videoclipul este deosebit de util pentru înregistrarea evenimentelor sau situațiilor în care 

ar fi prea dificil, periculos, scump sau nepractic să îi aducem pe elevi la astfel de evenimente. 

Astfel principalele sale puncte forte sunt următoarele44: 

 legarea evenimentelor și fenomenelor concrete de principiile abstracte și invers; 

 capacitatea elevilor de a se opri și de a începe, astfel încât să poată integra activități cu 

videoclipuri; 

 furnizarea de abordări alternative care pot ajuta elevii care au dificultăți în învățarea 

conceptelor abstracte; 

                                                 
44 Guo PJ, Kim J, and Robin R (2014). How video production affects student engagement: An empirical study of 

MOOC videos. ACM Conference on Learning at Scale (L@S 2014); found at http://groups.csail.mit.edu/uid/other-

pubs/las2014-pguo-engagement.pdf. 
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 adăugarea unui interes substanțial unui curs prin conectarea acestuia la problemele din 

lumea reală; 

 o cantitate tot mai mare de videoclipuri academice de înaltă calitate, disponibile gratuit; 

 bun pentru dezvoltarea unora dintre abilitățile intelectuale de nivel superior și unele dintre 

abilitățile mai practice necesare într-o eră digitală; 

 utilizarea camerelor cu costuri reduse și a software-ului de editare gratuit permite ca unele 

forme de video să fie produse ieftin. 

De asemenea, trebuie amintit faptul că, pe lângă funcțiile enumerate mai sus, video poate 

încorpora și multe dintre caracteristicile audio. 

Principalele puncte slabe ale videoclipului sunt: 

 multe facultăți nu au cunoștințe sau experiență în utilizarea videoclipurilor decât pentru 

înregistrarea prelegerilor; 

 în prezent există o cantitate foarte limitată de videoclipuri educaționale de înaltă calitate 

gratuite pentru descărcare, deoarece costul dezvoltării videoclipului educațional de înaltă 

calitate care exploatează caracteristicile unice ale mediului este încă relativ ridicat. De 

asemenea, legăturile devin adesea moarte după un timp, afectând fiabilitatea 

videoclipurilor externalizate. Disponibilitatea materialului gratuit pentru utilizare 

educațională se va îmbunătăți în timp, dar în prezent găsirea de videoclipuri adecvate și 

gratuite care să răspundă nevoilor specifice ale unui profesor sau instructor poate consuma 

mult timp sau un astfel de material poate să nu fie disponibil sau fiabil; 

 crearea materialului original care exploatează caracteristicile unice ale videoclipului este 

consumatoare de timp și este încă relativ costisitoare, deoarece de obicei are nevoie de 

producție video profesională; 

 pentru a profita la maximum de videoclipul educațional, elevii au nevoie de activități 

special concepute care stau în afara videoclipului; 

 elevii resping adesea videoclipurile care le impun să facă analize sau interpretări; de multe 

ori preferă instruirea directă care se concentrează în primul rând pe înțelegere. Acești elevi 

trebuie să fie instruiți să folosească videoclipurile în mod diferit, ceea ce necesită timp 

dedicat dezvoltării unor astfel de abilități. 

Din aceste motive, videoclipul nu este folosit suficient în educație. Atunci când este 

utilizat, acesta este adesea un gând ulterior sau un „extra”, mai degrabă decât o parte integrantă a 

designului, sau este folosit doar pentru a reproduce o prelegere la clasă, mai degrabă decât să 

exploateze caracteristicile unice ale videoclipului. 
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3.4. Produse pentru activități asincrone (Learning Apps, Hypersay) 

 

În timp ce progresele tehnologice au încurajat și încurajat dialogul în spațiile digitale între 

academicieni și elevi, adesea această utilizare a tehnologiei este asincronă, de exemplu prin 

utilizarea unui forum de discuții, forum sau wiki în mediul virtual de învățare (VLE) al elevului. 

Aceste forme de dialog mai statice s-au dovedit a fi pozitive în promovarea unui sentiment de 

apartenență la o comunitate online, dar există limitări și adesea calitatea discuției este limitată și 

nu se dezvoltă în mod natural.  

Beneficiile lor în susținerea învățării sunt clare, dar mai degrabă decât să ne concentrăm 

asupra instrumentelor asincrone, am fost dornici să analizăm utilizarea tehnologiei pentru a susține 

acest dialog într-un mediu sincron.  

Când vorbim despre predare și învățare asincronă, ceea ce vrem să spunem este educație și 

instruire care nu au loc în același loc în același timp. Caracteristica definitorie a asincronicității ar 

putea fi distanța sau ar putea fi o posibilitate pentru elevi să finalizeze sarcinile în ritmul lor sau 

poate fi o combinație a ambelor. Datorită diferenței în spațiul fizic și temporal, profesorii și elevii 

trebuie să lucreze peste această divizare, dezvoltând cunoștințe, abilități și atitudini prin procese 

mediate de tehnologie. 

Predare și învățare asincronă. Învățare asincronă pe care elevii și familiile lor o pot 

desfășura singuri, la un moment pe care îl aleg, într-un ritm pe care îl aleg, cu o dată de finalizare 

confirmată. În mod ideal, acestea sunt proiecte și sarcini care nu necesită ca un educator să ofere 

instrucțiuni sincrone. Elevii și familiile își accesează activitățile de învățare și își îndeplinesc 

sarcinile fără nici o intervenție sau cu o intervenție minimă a unui educator. 

o Elevii vor continua să învețe dincolo de experiența „sălilor de clasă live”. 

o Educatorii ar trebui să își folosească biroul virtual pentru a împărtăși conținut (de exemplu, 

acces la prezentare, videoclipuri instructive etc.) 

o Direcții clare. 

o Rubrici pentru sarcini. 

o Un spațiu centralizat în care sunt predate sarcinile și în care elevii primesc feedback 

specific cu privire la munca depusă. 

o Spațiu informal de conversație, cum ar fi un forum de discuții pentru ca elevii să discute 

între ei sau să posteze întrebări deschise pentru grup. 

o Materialele sunt organizate într-o metodă accesibilă și consecventă, bazată pe nevoile 

elevilor, familiilor și educatorilor. 

Predarea și învățarea asincronă sunt flexibile, astfel încât să se poată adapta la nevoile și 

programele elevilor. 
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Învățarea asincronă este uneori denumită și învățare online, învățare distribuită, învățare 

bazată pe web, învățare virtuală, învățare în rețea, învățare asistată de calculator sau tele-

învățare. Toți acești termeni se referă la o formă de învățare la distanță, care este o caracteristică 

comună a învățării asincrone, dar poate cea mai importantă caracteristică este natura nesincronizată 

a acestei forme de învățare în care elevul dictează ritmul procesului. Datorită elementului distanțat 

al învățării asincrone, este de asemenea important ca facilitatorii să aibă o abordare centrată pe 

elev. Deoarece una dintre cele mai proeminente capcane pentru acest stil de predare este 

singurătatea elevilor, este important să se încorporeze strategii, activități și tehnologii care să 

încurajeze interacțiunile de la egal la egal. 

În mod tradițional, profesorii fie nominalizează elevii pentru a răspunde, fie se bazează pe 

elevii care se oferă voluntari pentru a răspunde la întrebări. În practică, această condiție tinde să 

însemne că elevii mai încrezători răspund sau elevii sunt „puși la fața locului” fiind numiți să 

vorbească de către un profesor. O modalitate de a aborda această problemă este prin intermediul 

cardurilor de răspuns. Elevii pot răspunde la unison cu o cartelă sau o tablă albă care afișează 

răspunsul. Cardurile de răspuns sunt eficiente la toate nivelurile educației. Ele cresc răspunsurile 

active, îmbunătățesc scorurile testelor, și motivează elevii. Acum există alternative digitale la 

cardurile de răspuns numite „sisteme de răspuns ale elevilor” (SRS). Aceste sisteme oferă un mod 

flexibil și divers pentru elevi de a răspunde utilizând dispozitivele lor mobile. SRS includ 

Mentimeter, Kahoot, Plickers, GoSoapBox și Poll Everywhere. Datorită versatilității și numărului 

nelimitat de participanți, credem că Mentimeter are un potențial mai mare în sala de clasă. 

Lectorii creează prezentări folosind site-ul Mentimeter (www.mentimeter.com). Membrii 

publicului vizitează www.menti.compe orice browser web și utilizăm un cod PIN unic pentru a 

accesa prezentarea. Platforma permite elevilor să trimită răspunsuri pe măsură ce lectorul arată 

fiecare diapozitiv pe un ecran central. Elevii nu își creează propriile conturi, universitățile nu 

cumpără hardware și nu există dispozitive de distribuit și colectat în timpul orelor. Este open 

source și bazat pe cloud, deci nu este nevoie să descărcăm software. Colegii pot combina 

diapozitive statice cu cele care necesită participarea publicului, inclusiv un număr mic de 

diapozitive de activitate, sau pot rula întreaga prezentare ca activitate interactivă. Utilizatorii 

trebuie să stabilească întrebările adecvate și cum ar dori ca răspunsurile să fie afișate. Lectorii 

controlează toate temporizările - când instructorul trece la următoarea diapozitivă, toate 

dispozitivele elevilor reflectă imediat acest lucru. Mentimeter arată numărul de respondenți în timp 

real în colțul ecranului, astfel încât lectorii să știe când să meargă mai departe. Platforma permite 

atât răspunsuri calitative, cât și cantitative printr-o gamă largă de tipuri de întrebări. De exemplu, 

folosind propriile dispozitive, elevii pot crea în mod colectiv nori de cuvinte, pot evalua declarații 
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în funcție de scale (rezultatele se mișcă dinamic pe măsură ce fiecare rezultat este exprimat), pot 

pune întrebări anonim sau pot oferi comentarii. Elevii pot distribui 100 de puncte împotriva unei 

game de opțiuni, pot vota în sprijinul unui răspuns specific, concept, școală de gândire sau 

persoană, pot evalua idei într-o matrice 2 × 2, pot completa sondaje sau pot participa la un test 

comunitar pentru a verifica cunoștințele. Mentimeter adoptă un model standard „freemium” care 

permite educatorilor utilizarea gratuită a unei versiuni de bază cu opțiunea de a plăti o mică taxă 

lunară pentru accesul la funcționalități suplimentare. 

S-au efectuat foarte puține cercetări pentru a explora modul în care Mentimeter are impact asupra 

predării și cât de bine poate fi optimizat. Utilizarea lui Skoyles și Bloxsidge (2017) a Mentimeter 

pentru a contura abilitățile de referință către elevii la drept implicare îmbunătățită, a creat o 

experiență mai incluzivă și a permis evaluarea formativă. Un mic studiu realizat de Davarzani 

(2013) a constatat că Mentimeter a crescut interesul elevilor și a încurajat implicarea. Un scurt 

studiu realizat de Puspa și Imamyartha (2019) sugerează că Mentimeter a îmbunătățit experiența 

de învățare a elevilor englezi din Java de Vest. Un raport inedit de Hill and Fielden (2017)) au 

constatat că elevilor le-a plăcut să posteze întrebări anonime și teste live, deosebit de importante 

pentru elevii mai puțin încrezători care se temeau să se înșele sau să arate „prostii”. În mod similar, 

scurta recenzie a lui Vallely și Gibson (2018) a constatat că a permis un dialog sigur, fără judecată 

și o predare mai personalizată. O scurtă recenzie a lui Little (2016) subliniază, de asemenea, 

implicarea crescută a elevilor. În afara învățământului superior, un vicar din Norfolk a descoperit 

recent că folosind Mentimeter pentru a cere participanților la serviciile bisericești să evalueze 

imnuri, să pună întrebări în timpul predicilor și să creeze nori de cuvinte cu subiecte pe care cei 

care merg la biserică se roagă pentru ca enoriașii bătrâni și tineri să poată vorbi între ei și îi 

încurajează. membrii publicului timid să se angajeze.45 

Cercetările sugerează că abordările dialogice active și bazate pe discuții pentru predare sunt 

mai eficiente decât metodele de învățare pasivă. O modalitate de a încuraja o învățare mai 

participativă este prin adoptarea unor sisteme de răspuns de public simple și disponibile în mod 

liber, care să permită dialogul instant și incluziv personal-elev în timpul sesiunilor de predare. 

Literatura existentă se limitează în mare măsură la explorarea impactului abordărilor de bază 

asupra participării publicului, folosind carduri portabile sau „clicere” simple. Există cercetări 

limitate privind impactul și cea mai bună utilizare a unei noi generații de sisteme de răspuns online 

ale audienței care au extins semnificativ funcționalitatea. 

                                                 
45 The impact of audience response platform Mentimeter on the student and staff learning experience, Emma 

Mayhew, Madeleine Davies, DOI: 10.25304/rlt.v28.2397 
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Exemple de activități didactice asincrone care s-au dovedit a fi de succes au avut tendința 

de a prezenta un set consistent de caracteristici. Aceste caracteristici pot fi rezumate prin trei 

caracteristici46: 

1. Necesitatea ca profesorul să acționeze ca un facilitator activ. Autonomia acordată elevilor 

se poate dovedi cu ușurință contraproductivă și poate duce la distragerea participanților de 

la obiectivul final. Astfel, facilitatorii trebuie să lucreze din greu pentru a ghida, monitoriza 

și susține discuția continuu pentru a menține programul pe drumul cel bun.  

2. schimbare de rol pentru profesor de la un mod de lector sau instructor care distribuie 

cunoștințele grupului către un facilitator care încurajează o relație dinamică între membrii 

grupului care încurajează învățarea prin interacțiunea cu grupul. Aici rolul a pivotat de la 

vorbitor la susținător. 

3. A treia caracteristică a unui mediu de învățare asincron de succes este una care încurajează 

distracția. 

4. Ușurință în utilizare. Instrumentul are o interfață ușor de utilizat și este ușor pentru 

profesori și elevi să devină abili, într-un mod personalizat și intuitiv. 

5. Caracteristici flexibile și bogate în media. Instrumentul promovează un amestec de forme 

pentru elevi (audio, vizual, textual), dar este limitat în capacitatea sa de a oferi un 

angajament non-secvențial, flexibil / adaptiv cu materialul 

6. Design mobil și funcționalitate. Instrumentul poate fi accesat fie prin aplicație, fie printr-

un browser mobil, indiferent de sistemul de operare mobil și dispozitiv. Proiectarea 

instrumentului mobil ia în considerare pe deplin constrângerile unui ecran de dimensiuni 

mai mici și are funcționalitate completă. 

7. Suport / Ajutor. Documentația de asistență tehnică și asistență este disponibilă direct de 

pe site-ul web al furnizorilor de software și / sau integrată în aplicație. 

8. Îmbunătățirea sarcinilor cognitive. Instrumentul permite îmbunătățirea funcțională a 

implicării în sarcinile cognitive vizate 

9. Angajament metacognitiv. Prin intermediul instrumentului, elevii pot primi în mod 

regulat feedback formativ despre învățare (adică își pot urmări performanța, își pot 

monitoriza îmbunătățirile, își pot testa cunoștințele) 

10. Colaborare. Instrumentul are capacitatea de a sprijini o comunitate de învățare prin 

oportunități asincrone, dar nu sincrone, de comunicare, interactivitate și transfer de 

semnificație între utilizatori 

                                                 
46 Clickers in the flipped classroom: bring your own device (BYOD) to promote student learning 

Interactive Learning Environments, 25: 983-995, 2016 

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2016.1240090 
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11. Participare orientată către utilizator. Instrumentul are o capacitate limitată de a răspunde 

nevoilor diferiților utilizatori, diferitelor lor competențe și capacități. 

Instrumentul are funcționalități limitate pentru a sprijini în mod eficient capacitatea unui 

instructor de a fi prezent cu elevii prin management activ, monitorizare, implicare și feedback 

O utilizare potențială a tehnologiei constă în obținerea și gestionarea răspunsurilor elevilor 

Facilitatorii care creează o anumită clemență și se joacă în programul lor încurajează 

interacțiunea socială în grupul lor, unde participanții obțin cel mai mare beneficiu. Nerespectarea 

spațiului pentru joacă poate servi doar la alungarea participanților din spațiul de învățare. În loc să 

îmbogățească discursul despre subiectul vizat, astfel de atitudini au un impact negativ asupra 

dezvoltării identității de grup și a nivelurilor de confort individual care, la rândul lor, vor scădea 

implicarea generală. 

Cheia finală a învățării asincroniste de succes este optimizarea interacțiunii în trei direcții 

între facilitator, elevi și conținut și maximizarea utilității tehnologiei în acest scop. 

Ca instrument de sondare online, Mentimeter poate fi folosit chiar dacă elevii nu se află în 

același spațiu fizic. De fapt, pentru elevii la distanță, le poate fi de mare ajutor să interacționeze cu 

alții pe parcurs în acest fel.  

Mentimeter poate ajuta la învățarea asincronă. Utilizarea Mentimeter în timp real în 

timpul unei prelegeri sau ateliere este o experiență foarte lină, cu rezultate care se introduc 

instantaneu și apar pe ecranul prezentatorului în orice format am ales. Aceasta ar putea fi o listă 

derulantă cu răspunsuri text deschise, răspunsuri cu opțiuni multiple ca o bară sau o diagramă 

circulară sau un nor de cuvinte. Este ușor să configurăm o prezentare; putem chiar să adăugăm sau 

să edităm întrebări în timpul prelegerii. 

Există o serie de caracteristici ale Mentimeter care se pretează bine la susținerea predării și 

învățării asincrone. Aici vom evidenția doar câteva dintre ele. 

Diapozitive interactive în timp real. Unele dintre cele mai utile caracteristici pentru 

profesori care utilizează metode sincrone sau asincrone sunt selectarea tipurilor de diapozitive care 

facilitează interacțiunea în timp real cu conținutul diapozitivelor de la public. Folosind fie un 

dispozitiv inteligent, fie computerul lor, elevii pot pune și răspunde la întrebări, pot lucra în 

colaborare pentru a crea nori de cuvinte sau pot participa la teste. Toate informațiile din care sunt 

reprezentate vizual pe ecran, într-un număr de formate din care putem alege; inclusiv diagrame cu 

bare, diagrame, puncte distribuite și multe altele. Aceste instrumente interactive și de colaborare 

extrem de antrenante pot fi utilizate pentru a testa cunoștințele elevilor, pentru a consolida 

învățarea într-un mod distractiv sau doar pentru a prezenta un concept pentru prima dată într-un 

mod cât mai stimulativ posibil. 
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3.5. Activități colaborative asistate de TIC 

În conformitate cu progresul digital rapid în continuă evoluție, profesorii sunt încurajați 

să-și transforme metoda de predare prin integrarea tehnologiei pentru a ajuta la îmbunătățirea 

abilităților de scriere ale elevilor. Pentru a face acest lucru, una dintre modalități este de a adopta 

instrumente tehnologice, cum ar fi instrumente de învățare colaborativă în cursurile lor de scriere, 

pentru a face învățarea mai interactivă, interesantă și stimulatoare.  47 

Învățarea colaborativă se bazează pe premisa că interacțiunile dialogice promovează 

crearea de sensuri prin gândirea critică și cercetarea activă. În această activitate, colaborarea are 

loc atunci când i) elevii lucrează împreună pentru a posta concluziile sau pentru a finaliza 

sarcina; ii) elevii furnizează comentarii cu privire la conținutul postat de alții. 

Natura în timp real a acestei activități este o oportunitate pentru învățarea colegilor și 

autoevaluare, deoarece elevii evaluează informațiile prezentate.  

Activitățile de colaborare sunt orice activități în care elevii lucrează în mod cooperativ în 

perechi sau grupuri. De exemplu: 

 Discuții în pereche sau în grup 

 Finalizarea sarcinilor partajate într-o pereche sau grup, de ex. Potrivire, sortare, clasare 

 Activități sau jocuri cu element competitiv, de exemplu bingo 

 Dramă și joc de rol 

 Activități de schimb de informații, inclusiv jocuri de barieră și activități de puzzle 

Exemple de activități. 

Activitățile de colaborare pot fi utilizate pentru orice categorie de vârstă și pentru orice 

subiect. Elevii EAL în orice stadiu de dezvoltare a limbii pot lua parte, mai ales dacă cei care 

sunt novici în limba engleză sunt grupați cu colegi de sprijin. Aici sunt cateva exemple: 

Discuție de grup sau de perechi: Există o serie de discuții de pereche sau de grup, de 

exemplu: 

Triunghiuri ascultătoare: elevii lucrează împreună în grupuri de trei: un vorbitor, un 

întrebător și un notator. 

 Vorbitorul explică subiectul (sau își exprimă opinia cu privire la o problemă) conform 

instrucțiunilor profesorului 

                                                 
47 Fisher, Cynthia. (2017). Padlet: An Online Tool for Learner Engagement and Collaboration. Academy of 

Management Learning & Education. 16. amle.2017.0055. 10.5465/amle.2017.0055. 
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 Întrebătorul ascultă cu atenție și cere clarificări sau detalii suplimentare 

 Persoana care ia notițe respectă acest proces și oferă feedback atât vorbitorului, cât și 

întrebătorului 

Think-Pair-Share: Elevii pregătesc un răspuns la un text sau pregătesc o lucrare și apoi 

își explică ideile unui partener. După ce perechile au discutat problema, se alătură cu o altă 

pereche, împărtășesc puncte de vedere și apar cu o concluzie sau perspectivă de grup. 

Snowballing: Elevii discută ceva sau investighează o problemă în perechi. Perechile se 

alătură apoi unei alte perechi pentru a forma un grup și a împărtăși descoperirile lor. Grupurile 

mici se unesc apoi pentru a forma un grup mai mare: 2 → 4 → 8 → 16 → întreaga clasă. 

Învățarea colaborativă utilizând Padlet poate fi adaptată pentru mediile de învățare 

online. Elevii își pot posta răspunsurile înainte de o sesiune sau în timpul unei clase de predare 

online.   

Padlet (cunoscut anterior ca Wallwisher) este o aplicație gratuită Web 2.0 care oferă un 

perete virtual și un spațiu de colaborare accesibil de pe orice dispozitiv cu internet. Este un forum 

online care a fost descris de dezvoltatorii săi ca „o pagină web vie, care respiră” și „cel mai 

simplu mod de a crea și de a colabora în lume”. Orice număr de participanți pot vizualiza, adăuga 

și rearanja simultan conținut pe un Padlet, inclusiv text, imagini și linkuri către alte pagini web, 

videoclipuri sau documente. 

Proiectarea unei activități de dezbatere folosind peretele Padlet poate oferi o nouă 

abordare a acestei strategii de învățare activă. 

Padlet care poate fi partajat într-o varietate de moduri. Similar cu un wiki sau Google 

Doc, cei cu care partajăm peretele pot contribui la acesta atât sincron, fie asincron. Nu este nevoie 

să reîmprospătăm browserul de internet pentru a vedea contribuții noi (postări). Padlet 

funcționează pe aproape orice dispozitiv cu internet, atâta timp cât avem un browser Web 

modern. Nu există software sau aplicație de descărcat, ceea ce face chiar mai ușor de utilizat.48 

Există mai multe opțiuni de vizibilitate, implicit fiind „Hidden Link”. Aceasta înseamnă 

că numai cei cu care partajăm linkul pot accesa peretele. De asemenea, putem modera postările, 

astfel încât acestea să rămână invizibile pentru alți utilizatori până când le aprobați. Putem partaja 

linkul către peretele  elevilor , plasându-l pe site-ul clasei Blackboard sau copiind linkul și codul 

                                                 
48 Ramachandiran, Chandra & Mahmud, Malissa. (2018). Padlet: A Technology Tool for the 21st Century Students 

Skills Assessment. 10.26499/iceap.v1i1.81. 
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QR pe un diapozitiv de prezentare pe care îl afișăm în timpul cursului. Padlet oferă, de asemenea, 

opțiuni pentru a partaja zidul prin intermediul rețelelor sociale și al e-mailului. Există chiar și un 

cod de încorporare care funcționează cu Blackboard și WordPress. În plus, putem exporta postări 

făcute pe perete ca fișier Excel sau CSV dacă dorim să analizăm datele după ce activitatea a avut 

loc. 

 

Există mai multe opțiuni de aspect, vizibilitate și partajare disponibile pentru peretele  

Padlet. 

Există multe posibilități de instruire cu Padlet la toate nivelurile de educație. Dacă 

activitatea este proiectată corect, Padlet poate adăuga valoare instrucțiunilor  și poate sprijini 

obiectivele de învățare. Am creat câteva exemple simpliste pentru a oferi câteva idei despre 

modalitățile prin care putem utiliza Padlet împreună cu elevii  în cursuri față în față, mixte și 

online.  

Lucrul în colaborare la o sarcină încurajează utilizarea vocabularului ariei curriculare și, 

în același timp, încurajează utilizarea limbajului de a face sugestii, justificarea opiniilor, acordul 

și dezacordul etc. Oferă, de asemenea, practică în ascultare. 49 

Recomandări pentru profesori: 

„Harta” proceselor de predare și învățare mixte nu este tocmai „teritoriul” real al clasei sau 

al fiecărui elev. În primul rând, profesorii ar trebui să aibă o atitudine deschisă  față de noile 

                                                 
49 Özdemir, Osman. (2021). A Case Study Regarding the Comparison of Collaborative Writing in Digital and Face-

to-Face Environments. International Journal of Psychology and Educational Studies. 8. 246-258. 

10.52380/ijpes.2021.8.2.425. 
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tehnologii. Aceștia ar trebui să fie pregătiți să „exploreze” posibilitățile oferite de instrumentele 

tehnologice multimedia pentru reînnoirea mediilor de predare și învățare, adică ar trebui să se lase 

surprinși și nu ar trebui să aibă nicio judecată prealabilă atunci când răspund provocărilor 

provocate de tehnologie. 

În al doilea rând, mai degrabă decât să lucreze singuri, profesorii ar trebui să lucreze în 

echipe, împărtășind munca lor cu alți profesori. Munca colaborativă susținută de tehnologia online 

poate ajuta enorm în acest domeniu. 

În al treilea rând, profesorii ar trebui să documenteze ceea ce fac și să împărtășească 

inovațiile lor. Avem profesioniști excelenți care inovează în fiecare zi, dar care nu notează ceea ce 

fac. 

În al patrulea rând, trebuie să ținem cont și să înțelegem contextele și „hărțile mentale” ale 

profesorilor noștri cu privire la inovație și schimbare. Managementul schimbării are mai mult de-

a face cu frica și emoția decât cu preocupările raționale. 

Și, în cele din urmă, avem nevoie de o viziune a inovației care să ne ofere posibilitatea de 

a experimenta și de a greși fără a deveni „paralizați” sau imobili. Învățarea din greșeli ne permite 

să învățăm și să progresăm. 
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CONCLUZII 

Trăim într-o societate în care schimbarea tehnologică este la ordinea zilei. Elevii sunt 

sensibilizați la lumea tehnologiilor. Prin urmare, educatorii ar trebui să profite de această nouă 

sursă de motivație intrinsecă utilizând aceste tehnologii și încorporându-le pentru a dezvolta 

activități care să încurajeze elevii să ia parte activă în procesele lor de învățare. Acest lucru va 

spori posibilitatea promovării unor tipuri specifice de activități de învățare, va permite dezvoltarea 

unor strategii de gândire și va construi tipuri semnificative de învățare care să permită utilizatorilor 

să interacționeze între ei, stimulând în același timp și nivelul lor de activitate personală. 

Unele dintre provocările cu care se confruntă Ministerul Educației (ME) din Republica 

Moldova sunt lipsa de profesori, sălile de clasă puține și lipsa resurselor didactice, cum ar fi 

manualele. Sunt necesare platforme alternative de predare și învățare pentru a completa predarea 

și învățarea clasică tradițională. Utilizarea tehnologiilor permite achiziționarea, procesarea, 

stocarea și diseminarea informațiilor și face posibilă formarea persoanelor care se pot adapta la 

noile provocări sociale. 

Formarea cadrelor didactice ar trebui orientată spre reflecții asupra proceselor care pot duce 

la proiecte care vizează promovarea utilizării pedagogice a instrumentelor, resurselor, 

programelor, serviciilor și mediilor care permit punerea la dispoziție a instrumentelor tehnologice 

în orice moment. 

Conținutul programelor de formare a profesorilor ar trebui să aibă legătură cu competența 

digitală a profesorilor, rolul centrelor de formare a profesorilor, noile profiluri profesionale, 

profesionalizarea profesorilor și dezvoltarea carierelor profesionale ale profesorilor. 

Mai mult, COVID-19 a perturbat cu siguranță experiența de învățare pe care am știut-o cel 

mai bine  și elevii  Cu toate acestea, învățarea mixtă, cursurile online, precum și sălile de curs 

inversate au prezentat oportunități mari în această perioadă de incertitudine. Este posibil să nu 

putem vedea elevii în persoană tot timpul, dar asta nu înseamnă că deconectarea dintre și elevii  și 

/ sau materialul cursului trebuie să facă parte din „noul normal”.  

Concluzii pentru noile tehnologii de crearea a conținutului digital cu aplicații 

gratuite: 

Satisfacerea nevoilor educatorilor, elevilor și familiilor atât pentru instruirea 

sincronă, cât și pentru cea asincronă 

Într-un mediu de învățare la distanță, educatorii trebuie să echilibreze prioritățile personale 

și profesionale. Educatorii ar trebui să își acorde prioritate bunăstării și să nu recreeze modelul 

școlar tradițional în persoană, care va provoca prea multă tensiune. Va trebui să dezvoltăm un 

program care să țină cont și de programul de acasă. 

Cultura și managementul clasei digitale 
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 În mod similar cu un plan de management de clasă în persoană, un plan de management 

de clasă digital integrează planul de acord comunitar; comunică clar despre organizație, obiective, 

feedback și așteptări; și se concentrează pe dezvoltarea și susținerea unei comunități de clasă 

puternice. 

În plus, într-un mediu de învățare digital, relațiile arată și se simt diferit decât în clasa 

fizică. Predarea și învățarea din mediile noastre de acasă pot lăsa atât educatorul, cât și elevul să 

se simtă vulnerabil. Relațiile autentice și semnificative sunt piatra de temelie a comunităților 

noastre școlare și ar trebui să fie prioritare în continuare într-un mediu de învățare digital. 

Acorduri comunitare 

Un plan de acord comunitar, indiferent de natura mediului de învățare, creează o 

comunitate coezivă în sensul că mută elevii și familiile „de la un grup la o echipă”. Familia și 

comunitatea sunt parteneri critici pentru educatori în timpul învățării digitale.  

Cerinte tehnice 

Participarea la cursuri sincrone necesită elevilor să aibă acces la internet de mare viteză, de 

încredere, un computer (ideal cu o cameră web) și o cască cu microfon. S-ar putea să dorim să 

includem în programa  cerințele tehnice pentru cursul , fiind în același timp deschisă pentru a 

permite cazări / evaluări alternative dacă un elev nu poate îndeplini cerințele tehnice.  

Acțiuni și propuneri 

TIC oferă o oportunitate pentru schimbarea și transformarea educației, îmbunătățirea 

competenței digitale a profesorilor, actualizarea metodologiilor și îmbunătățirea învățării 

elevilor. Prin urmare, acestea ar trebui privite mai degrabă ca o oportunitate decât ca o amenințare. 

Trebuie să întocmim o hartă a inovației educaționale și să creăm o agenție de cercetare sau 

un institut de inovare pedagogică care să ofere sprijin ITC școlilor (Living Edulab). 

Ar trebui evaluată maturitatea tehnologică și pedagogică a școlilor și atât profesorii, cât și 

elevii ar trebui să primească acreditare pentru competențele lor ITC. 

Ar trebui promovat dialogul între lumea tehnologiilor de afaceri și mediul educațional. Ar 

fi, de asemenea, interesantă crearea unui eveniment internațional și a unui punct de întâlnire pentru 

inovația tehnologică aplicată educației. 

Ideea nu este atât de a instala tehnologia în sălile de clasă, cât de a crea un nou model pentru 

școli care să încorporeze prezența tehnologiei. Managementul școlii ar trebui să fie împuternicit 

cu competențe digitale, iar cadrelor didactice ar trebui să li se ofere posibilitatea de a dezvolta 

procese de predare și învățare mai eficiente cu ajutorul tehnologiei, asigurându-se în același timp 

că procesele funcționează mai bine decât atunci când tehnologia nu este utilizată. 

Autonomia școlii, funcționarea integrată, managementul descentralizat, flexibilitatea de 

adaptare la nevoile în schimbare ale societății și implicarea comunității școlare sunt principiile 
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organizaționale care ar trebui să guverneze sistemul de învățământ. Guvernarea școlii și 

conducerea educațională ar trebui să răspundă acestor principii, la dezvoltarea cărora tehnologiile 

digitale sunt inerente. Acțiunile profesorilor din instituțiile de predare publice și private ar trebui 

să fie coerente cu aceste principii. 

Un manual tehnologic și pedagogic (pentru Ce ?, Cine ?, și Cum?) Ar trebui să colecteze 

și să sistematizeze diferitele soluții tehnologice legate de educație, să identifice furnizorii din 

sectorul tehnologic și companiile care pot oferi aceste servicii și să contureze metodologiile și 

pedagogiile emergente legate de utilizarea tehnologiei. 

Ar trebui elaborată o analiză sistematică și cuprinzătoare a celor mai potrivite metode de 

predare pentru lucrul cu tehnologia în clasă. 

Un plan de integrare a TIC ar trebui elaborat dintr-o perspectivă pedagogică mai degrabă 

decât tehnologică. În timp ce infrastructura ar trebui luată în considerare la dezvoltarea acestui 

plan, accentul ar trebui pus pe calitatea și relevanța utilizării tehnologiei în scopuri 

pedagogice. Planul ar trebui să includă indicatori de progres pentru a monitoriza eficacitatea și 

impactul strategiilor adoptate. 

Diagnosticarea culturii TIC care prevalează în centrele de predare ar trebui făcută 

periodic. Calitatea infrastructurii și serviciilor centrului percepute de utilizatori ar trebui, de 

asemenea, să fie evaluată, cu o atenție deosebită la utilizările lor pedagogice atât în interiorul, cât 

și în afara clasei. Alte scopuri ale acestor diagnostice ar fi identificarea provocărilor sau barierelor 

care prevalează la nivelul instituției, determinarea strategiilor care ar trebui utilizate pentru a le 

depăși și aplicarea acestor strategii 

Incorporarea TIC-urilor în clasă. Instituțiile care sunt cele mai avansate în ceea ce privește 

încorporarea TIC-urilor au reușit să recunoască și să depășească numeroase bariere în calea 

încorporării lor, inclusiv cele legate de autoeficacitatea infrastructurii etc. și să depășească ceea ce 

este considerat cea mai complexă barieră, adică modul în care să aplice TIC într-o anumită zonă 

curriculară, într-un anumit context de clasă și cu o metodă pedagogică adecvată. 

Rețele de la egal la egal. Ar trebui stabilite și promovate legături între profesorii din diferite 

instituții care lucrează în contexte similare. Literatura de specialitate arată că o modalitate eficientă 

de a progresa este de a lucra prin canale orizontale cu colegii care împărtășesc provocări și situații 

similare. 

 

 

 

 

TE
ZA

.M
D



71 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Allen WA and Smith AR (2012). Effects of video podcasting on psychomotor and 

cognitive performance, attitudes and study behavior of student physical therapists. Innovations in 

Education and Teaching International 49, 401-414. 

2. Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millenium 

lerners in OECD countries. In OECD (Ed.), Working Papers (vol. 41). France. 

doi: http://dx.doi.org/10.1787/218525261154 

3. Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the World’s Best School Systems Come Out on 

Top. In M. Company (Ed.). London: McKinsey Company. 

4. Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The digital natives debate: A critical review 

of the evidence. British Journal of Educational Technology, 39(4), 773-964. 

doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00793.x 

5. Berry, M. (2013) Computing in the national curriculum. A guide for primary teachers. 

Bedford: Computing at School. 

6. Brame, C.J. (2015). Effective educational videos. Retrieved [todaysdate] from 

http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/effective-educational-videos/. 

7. Brun, M., & Hinostroza, J. E. (2011). Research on ICT integration for enhancing quality 

in teacher education: Nationwide policy or global challenge? In E. Eisenschmidt, & E. Löfström 

(Eds.), Developing quality cultures in teacher education: Expanding horizons in relation to quality 

assurance (pp. 99-118). Tallinn: OÜ Vali Press. 

8. Ce este o WebQuest? 

https://www.thirteen.org/edonline/concept2class/webquests/index.html 

9. Chai, C. S., Ling Koh, J. H., Tsai, C.-C., & Lee Wee Tan, L. (2011). Modeling primary 

school pre-service teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for 

meaningful learning with information and communication technology (ICT). Computers & 

Education, 57(1), 1184-1193. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.01.007 

10. Claro, M., Preiss, D. D., San Martín, E., Jara, I., Hinostroza, J. E., Valenzuela, S., & 

Nussbaum, M. (2012). Assessment of 21st century ICT skills in Chile: Test design and results from 

high school level elevs. Computers & Education, 59(3), 1042-1053. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.004 

11. Clickers in the flipped classroom: bring your own device (BYOD) to promote student 

learning 

12. Construiți-vă testele în timp record cu Testmoz, https://testmoz.com/ 

TE
ZA

.M
D

http://dx.doi.org/10.1787/218525261154
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2007.00793.x
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2011.01.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.004


72 

 

13. Creați un anuar școlar tipărit cu costuri reduse în Google Slides, 

https://ditchthattextbook.com/2018/04/05/create-a-low-cost-printed-school-yearbook-with-

google-slides 

14. Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (Eds.). (2005). Preparing Teachers for a Changing 

World: What Teachers Should Learn and Be Able to Do. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

15. Faceți cunoștință cu Bernie Dodge: Frank Lloyd Wright of Learning Environment, 

https://www.educationworld.com/a_issues/chat/chat015.shtml 

16. Fisher, Cynthia. (2017). Padlet: An Online Tool for Learner Engagement and 

Collaboration. Academy of Management Learning & Education. 16. amle.2017.0055. 

10.5465/amle.2017.0055. 

17. Gainer, B. (2010). Using Google Docs as a Teaching Tool. Teaching Professor 24.8: 2. 

18. Guo PJ, Kim J, and Robin R (2014). How video production affects student engagement: 

An empirical study of MOOC videos. ACM Conference on Learning at Scale (L@S 2014); found 

at http://groups.csail.mit.edu/uid/other-pubs/las2014-pguo-engagement.pdf. 

19. Hilton, J. (2016). Open educational resources and college textbook choices: a review on 

research on efficacy and perceptions. Educational Technology Research and Development 64: 

573-590. 

20. http://www.capetowndeclaration.org/ 

21. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-

events/events-websites/World-Open-Educational-Resources-Congress/ 

22. https://alicekeeler.com/2014/12/30/google-sheets-assign-each-student-in-the-roster-to-a-

tab/ 

23. https://ditchthattextbook.com/2017/03/07/customized-email-newsletters-for-every-kid-

with-google-forms/ 

24. https://docs.google.com/presentation/d/1Agszu5m5-

nBW2BoOnci4OedldMEFez3955CkhkowD-o/edit#slide=id.g99ac613cb8_0_0 

25. https://sites.google.com/site/digitalbreakoutdatacruncher/ 

26. https://www.youtube.com/watch?v=tu7FDJ7_kq0&t=5s 

27. Interactive Learning Environments, 25: 983-995, 2016 

28. ISTE. (2014). ISTE Standards for Elevs. Retrieved 

from https://www.iste.org/standards/standards-for-elevs 

29. John-Steiner V and Mahn H. (1996). Sociocultural approaches to learning and 

development: A Vygotskyian framework. Educational Psychologist 31(3-4):191-206. 

30. Jucați „Digital Breakout Data Cruncher” aici:  

https://sites.google.com/site/digitalbreakoutdatacruncher/ 

TE
ZA

.M
D

https://www.iste.org/standards/standards-for-students


73 

 

31. Kaatrakoski, H., Littlejohn, A., and Hood, N. (2017). Learning challenges in higher 

education: an analysis of contradictions within Open Educational Practice. Higher Education 74: 

599-615. 

32. Krathwohl DR. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview.  Theory Into 

Practice 41(4): 212-218. 

33. Mache, J., Tan, N., Shoemaker, G., & Weiss, R.  (2017). Pear Deck: an interactive 

classroom response system to encourage student engagement. J. Comput. Sci. Coll. 33(1), 156-

158. Retrieved from https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3144636 

34. McKenzie, L. (2017). A Big Publisher Embraces OER. Inside Higher Ed: 10 October, 

2017. https://www.insidehighered.com/news/2017/10/10/cengage-offers-new-oer-based-product-

general-education-courses#.WdzGTzDX3Ig.email(link is external) 

35. Mishra, P., & Koehler, M. (2009). What Is Technological Pedagogical Content 

Knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70. 

36. O’Neill, G. and Murphy, F. (2010). “Guide to Taxonomies of Learning(link is external).” 

University College, Dublin: UCD Teaching and Learning / Resources. 

37. Özdemir, Osman. (2021). A Case Study Regarding the Comparison of Collaborative 

Writing in Digital and Face-to-Face Environments. International Journal of Psychology and 

Educational Studies. 8. 246-258. 10.52380/ijpes.2021.8.2.425. 

38. Partnership for 21st Century Skills. (2014). Framework for 21st Century Learning. 

Retrieved from http://www.p21.org/our-work/p21-framework 

39. Pedró, F. (2006). The New Millenium Learners: Challenging our Views on ICT and 

Learning. OECD-CERI, pp. 1-17. Retrieved from www.oecd.org/dataoecd/1/1/38358359.pdf 

40. Pedró, F. (2011). Tecnología en la escuela: Lo que funciona y porqué. Madrid: Fundación 

Santillana. 

41. Perrenoud, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Graó. 

42. Prensky, M. (2009). Digital Wisdom (H. Sapiens Digital). Moving beyond Natives and 

Immigrants. Innovate, 5(3). Retrieved from http://www.marcprensky.com/writing/default.asp 

43. Procesul de proiectare WebQuest, http://webquest.org/sdsu/designsteps/index.html 

44. Procesul de proiectare WebQuest, https://tommarch.com/webquests/help/prewrite.html 

45. ProProfs, Software de evaluare online, https://www.proprofs.com/quiz-

school/solutions/assessment-software/ 

46. Ramachandiran, Chandra & Mahmud, Malissa. (2018). Padlet: A Technology Tool for the 

21st Century Students Skills Assessment. 10.26499/iceap.v1i1.81. 

47. Richmond, A., Boysen, G., and Gurung, R. (2016). An Evidence-based Guide to College 

and University Teaching. New York: Routledge. 

TE
ZA

.M
D

http://www.p21.org/our-work/p21-framework
http://www.oecd.org/dataoecd/1/1/38358359.pdf


74 

 

48. Rizza, C. (2011). ICT and Initial Teacher Education. National Policies. OECD Directorate 

for Education, Working Paper No. 61. 

49. Sánchez, J., Salinas, A., & Harris, J. (2011). Education with ICT in South Korea and 

Chile. International Journal of Educational Development, 31(2), 126-148. 

doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.03.003 

50. Sánchez, J., Salinas, A., Contreras, D., & Meyer, E. (2011). Does the New Digital 

Generation of Learners Exist? A Qualitative Study. British Journal of Educational Technology, 

42(4), 543-556. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01069.x 

51. Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A. D., Mishra, P., Koehler, M. J., & Shin, T. S. 

(2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): The Development and 

Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. Journal of Research on 

Technology in Education, 42(2), 123-149. 

doi: http://dx.doi.org/10.1080/15391523.2009.10782544 

52. Sheridan, Victoria. (2017). Savings and Elev Success. Inside Higher Ed: 23 August, 2017. 

https://www.insidehighered.com/digital-learning/article/2017/08/23/tidewater-cc-saving-costs-

boosting-elev-success-oer 

53. Shuttleworth Foundation, and Open Society Foundations. (2008). The Cape Town Open 

Education Declaration. http://www.capetowndeclaration.org 

54. Silva, J., & Salinas, J. (2014). Innovando con TIC en la formación inicial docente: aspectos 

teóricos y casos concretos. Santiago: Enlaces. 

55. The impact of audience response platform Mentimeter on the student and staff learning 

experience 

56. Twining, P., Raffaghelli, J., Albion, P., & Knezek, D. (2013). Moving education into the 

digital age: the contribution of teachers’ professional development. Journal of Computer Assisted 

Learning, 29(5), 426-437. doi: http://dx.doi.org/10.1111/jcal.12031 

57. Twyman. J.S., & Heward, W.L. (2018) How to improve student learning in every 

classroom now. Int. J. Educ. Res.87, 78-90.  https://doi.org/10.1016/j.ijer.2016.05.007 

58. UIS. (2012). ICT In Education in Latin America and the Caribbean: A regional analysis 

of ICT integration and e-readiness. Montreal, Canada: UNESCO Institute for Statistics. 

59. UNESCO. (2011). Normas sobre competencias TIC para docentes. Retrieved 

from http://www.oei.es/tic/normas-tic-modulos-competencias.pdf 

60. Wang, J., Pascarella, E., Laird, T., and Ribera, A. 2015. Studies in Higher Education 40.10: 

1786-1807. 

61. Wiggins GP, McTighe J. (2005).  Understanding by Design. Moorabbin, Vic: Hawker 

Brownlow  Education. 

TE
ZA

.M
D

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijedudev.2010.03.003
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01069.x
http://dx.doi.org/10.1080/15391523.2009.10782544
http://dx.doi.org/10.1111/jcal.12031
http://www.oei.es/tic/normas-tic-modulos-competencias.pdf


75 

 

62. Wiggins, G. and McTighe, J. 2005. Understanding by Design: Expanded Second Edition. 

Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

63. Winitzky-Stephens, J., and Pickavance, J. 2017. Open Educational Resources and Elev 

Course Outcomes: A Multilevel Analysis. International Review of Research in Open and 

Distributed Learning 18.4: 35-50. 

64. Wu, Y. T. (2013). Research trends in technological pedagogical content knowledge 

(TPACK) research: A review of empirical studies published in selected journals from 2002 to 

2011. British Journal of Educational Technology, 44(3), 73-76. 

doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2012.01349.x 

65. Yun-Jo, A. (2012). Creating Technology-Enhanced, Learner-Centered Classrooms: K-12 

Teachers’ Beliefs, Perceptions, Barriers, and Support Needs. Journal of Digital Learning in 

Teacher Education, 28(2), 54-62. 

66. Zhao, Y., Pugh, K., Sheldon, S., & Byers, J. (2002). Conditions for Classroom Technology 

Integration. Teachers College Record, 104(3), 482-515. doi: http://dx.doi.org/10.1111/1467-

9620.00170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE
ZA

.M
D

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8535.2012.01349.x
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9620.00170
http://dx.doi.org/10.1111/1467-9620.00170


76 

 

ANEXE 

 

Anexa 1. Standardele UNESCO TIC pentru profesori 

 

 

Anexa 2. https://padlet.com/ 

 
Sursa: https://padlet.com/teacher_academy/hz3p2ellq4ya 
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Anexa 3. Google meet 

 

 
 

TE
ZA

.M
D



78 

 

 

Anexa 4. Crearea unui modul google class room 

 

 

Adăugați materiale 

1. Accesați classroom.google.com  și faceți clic pe Conectare. 

Conectați-vă cu Contul dvs. Google. De 

exemplu,  you@yourschool.edu sau you@gmail.com . Aflați mai multe . 

2. Faceți clic pe clasa classwork . 

3. În partea de sus, dați clic pe Creați material. 

 
4. Introduceți un titlu și o descriere. 

 
Adăugați atașamente 
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Puteți adăuga atașamente la materialul dvs., cum ar fi fișiere de pe computer, fișiere 

Google Drive, videoclipuri YouTube sau linkuri. 

1. Urmați pașii de mai sus pentru a adăuga material. 

2. Faceți clic pe  Adăugați  alegeți o opțiune: 

Tipul 

atașamentului 

Directii 

 Fişier 1. Faceți clic pe Fișier . 

2. Selectați fișierul și faceți clic pe Încărcare . 

 Google Drive 3. Faceți clic pe Google Drive . 

4. Selectați elementul și faceți clic pe Adăugare . 

Notă : articolele din Google Drive sunt vizibile numai pentru studenți 

și pot fi editate de către profesori. Pentru a modifica aceste opțiuni de 

partajare, consultați Opriți, limitați sau modificați partajarea . 

 YouTube Căutați un videoclip: 

5. Faceți clic pe YouTube . 

6. Introduceți cuvinte cheie și faceți clic pe Căutare . 

7. Faceți clic pe videoclipul Adăugați . 

 

Pentru a atașa un link video după URL: 

8. Faceți clic pe adresa URL YouTube  . 

9. Introduceți adresa URL și faceți clic pe Adăugare . 

 Legătură 10. Faceți clic pe Link . 

11. Introduceți adresa URL și faceți clic pe Adăugare link . 

3. Dacă vedeți un mesaj că nu aveți permisiunea de a atașa un fișier, faceți clic 

pe Copiere . Classroom face o copie a fișierului pentru a fi atașat la material și îl 

salvează în folderul Drive al clasei. 

4. (Opțional) Pentru a șterge un atașament, lângă acesta, faceți clic pe Eliminare . 

Postați la cursuri suplimentare 

Materialele postate în mai multe clase sunt destinate tuturor studenților din aceste clase. 

1. Urmați pașii de mai sus pentru a adăuga material. 

2. Sub  Pentru , faceți clic pe săgeata în jos selectați clasa sau clasele pe care 

dorim să le includeți. 
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Trimiteți elevilor individuali 

Cu excepția cazului în care postați la mai multe clase, puteți posta materiale pentru elevi 

individuali. Nu puteți posta mai mult de 100 de studenți la un moment dat. 

1. Urmați pașii de mai sus pentru a adăuga material. 

2. Lângă Toți studenții , faceți clic pe  săgeata în jos Toți elevii pentru a o deselecta.

  

 
3. Faceți clic pe numele unui student pentru a le selecta. 

Notă: veți vedea numărul de studenți la care ați postat în fluxul clasei. Pentru a vizualiza 

numele elevilor, faceți clic pe numărul elevilor de pe material. 

Adăugați un subiect 
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Puteți adăuga un singur subiect unui articol. 

1. Urmați pașii de mai sus pentru a adăuga material. 

2. Lângă Subiect , faceți clic pe săgeata în jos .

 
3. Alege o opțiune: 

 Pentru a crea un subiect, faceți clic pe Creați subiect și introduceți numele 

unui subiect.  

 Pentru a selecta un subiect din listă, faceți clic pe el. 
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Anexa 5. Construiește un test Testmoz. 
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Anexa 6. Exemple WebQuests într-o sală de curs: 

Activitatea 1: Viața plantelor. 

1. Accesați site-ul web Great Plant Escape la http://urbanext.illinois.edu/gpe/index.cfm 

2. Faceți clic pe enter. 

3. În primul caz, citim misiunea pe care va trebui să o rezolvați pentru a ajuta detectivul 

Leplant să știe mai multe despre viața plantelor. 

4. Faceți clic pe rezumatul cazului, apoi faceți clic pe faptele cazului pentru a ajuta cu idei 

care vor conduce la răspunsuri. 

5. Sub faptele cazului, veți găsi următoarele hyperlinkuri: structura plantei, ciclul de viață și 

părțile plantei. Faceți clic pe fiecare pentru a răspunde la următoarele întrebări: 

Structura plantelor: Cum am clasifica plantele în funcție de tipurile lor de tulpini? 

A: _____________________________________________________________. 

Ciclul de viață: ciclul de viață al unei plante descrie cât de mult trăiește o plantă sau cât durează 

să crească, să înflorească și să pună semințe. Conform acestei propoziții, care sunt cele trei 

categorii de plante în funcție de ciclul lor de viață? 

A: ______________________________________________________________.                   

Părți ale plantei: Folosind propriile cuvinte, utilizați următorul tabel pentru a scrie părțile plantei, 

funcțiile fiecărei părți din primele două coloane. Apoi, asociați-vă cu un prieten și împărtășiți-vă 

noile fapte. 

Activitatea 2: Fotosinteza 

1. Accesați http://www.neok12.com/quiz/PHOSYN04. Veți primi indicațiile pentru joc în prima 

pagină. Veți juca un joc de puzzle de potrivire. Trebuie să potrivim diferim termeni legați de 

fotosinteză cu definițiile acestora pentru a dezvălui o imagine ascunsă a unei plante. 

2. Faceți clic pe Start. Ecranul  va arăta ca cel din Figura 1-2.  

3. Trebuie să faceți clic pe cartonașul galben și apoi pe cel albastru. Dacă răspunsul  este corect, 

cele două cărți pe care le-ați asortat vor răsuci pentru a arăta o parte a plantei ascunse (Figura 1-

3). Dacă răspunsul  a fost greșit, vi se va oferi șansa de a face mai multe încercări, dar veți pierde 

un punct la fiecare răspuns greșit.  

4. Când am terminat, ecranul ar trebui să fie ca cel din figura 1-4 sau s-ar putea să aveți o altă 

plantă. 

5. După ce am terminat jocul de potrivire, închideți ecranul. Utilizați următoarea foaie de lucru 

pentru a potrivi fiecare termen cu definiția sa. 

6. Scrie despre ceva nou pe care l-ai învățat astăzi despre fotosinteză. 

Activitatea 3: Diferențele dintre mitoza plantelor și mitoza animalelor. 

1. Accesați diferența dintre site-ul web: http://www.differencebetween.net/science/difference-

between-animal-mitosis-and-plant-mitosis/ 

2. Citim articolul articolului: „Mitoza animalelor vs mitoza plantelor”. 

3. Conform informațiilor din această postare, utilizați diagrama Venn de mai jos pentru a 

compara și contrasta mitoza la plante și animale. 

4. În acest post, există multe concepte pe care le-am abordat în lecțiile noastre. Alegeți două 

dintre conceptele din postare și creați două întrebări. Scrieți întrebările pe cartele index. 

5. Rally Table _Pairs: împreună cu partenerul , schimbați reciproc întrebări pentru a scrie un 

răspuns sau pentru a aduce o contribuție. 

6. Tu și partenerul  veți împărtăși întrebările și răspunsurile cu alte grupuri. 
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